اللقاء القومي حول املرأة الريفية
واألمن الغذائي
بريوت – اجلمهورية اللبنانية
 9 – 7أكتوبر2012م
(التقرير اخلتامي والتوصيات)
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التقديــم
تلعب املرأة العربية الريفية ً
دورا بارز ًا يف جمال توفري األمن الغذائي على مستوى األسرة واجملتمع الريفي،
إذ تشارك الرجل يف زراعة احملاصيل احلقلية وتربية احليوان وكافة أعمال املزرعة ،كما تقوم
ً
كثريا لتصبح املرأة مالكة للحيازات الزراعية يف
باألعمال املنزلية وتربية األطفال .وقد تعاظم هذا الدور
العديد من الدول اليت يتفرغ فيها الرجال ملهام البحث عن املرعى اجليد ملا متلكه األسرة من بهيمة األنعام أو
ً
إدرارا للدخل.
اهلجرة للمدن للعمل يف قطاعات االقتصاد األكثر
هذا وقد أكدت املنتديات واملؤمترات العاملية اليت اهتمت بقضايا املرأة على دورها احملوري يف الزراعة
واألمن الغذائي والتنمية الريفية بشكل خاص ،مما أدى إىل بلورة وعي دولي عام واهتمام خاص بضرورة
متكني املرأة من حيازة وإدارة موارد اإلنتاج الزراعي وتعزيز مشاركتها يف األنشطة اإلنتاجية.
ً
وإميانا من املنظمة العربية للتنمية الزراعية مبا ميكن أن تقدمه املرأة الريفية يف جمال األمن الغذائي
ً
كثريا مبشاركة املرأة الريفية يف األنشطة الزراعية والعمل على متكينها
العربي ،اهتمت املنظمة
ً
وتطوير قدراتها لتكون أكثر فاعلية واندماجا يف أنشطة التنمية الزراعية يف الريف .ولتحقيق هذه
الغاية أفردت املنظمة برامج متخصصة للمرأة وتنمية وازدهار الريف ضمن إسرتاتيجيتها للتنمية
ً
حاليا على تنفيذ العديد من املشروعات
الزراعية العربية املستدامة للعقدين القادمني .وتعمل املنظمة
والربامج املوجهة بالكامل للمساهمة يف متكني املرأة للوصول إىل املوارد والقروض والتقانات اإلنتاجية
الضرورية لزيادة مساهمتها يف األمن الغذائي على مستوى األسرة ويف اإلطار الكلي االقتصادي
واالجتماعي.
ويأتي عقد هذا اللقاء القومي حول املرأة الريفية واألمن الغذائي يف الوطن العربي ،بغرض إبراز دور
املرأة العربية الريفية وإسهاماتها يف األمن الغذائي العربي ،ولتعزيز دور التنظيمات النسوية ومنظمات
اجملتمع املدني يف إدماج املرأة العربية يف اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي ،وكذلك للوقوف على احملددات
والصعوبات اليت تواجه اجلهد الرمسي واملدني يف تفعيل دور املرأة الريفية يف األمن الغذائي.
وأنتهز هذه الساحنة ألتقدم بعظيم الشكر والتقدير لوزارة الزراعة باجلمهورية اللبنانية على استضافتها
هذا اللقاء القومي اهلام ،والشكر ملنظمة املرأة العربية على تعاونها مع املنظمة يف تنظيم هذا اللقاء،
والشكر موصول لكل من شارك يف إجناح اللقاء من اخلرباء واملختصني العرب ،آملني أن تسهم توصياته
يف تعزيز دور املرأة الريفية يف األمن الغذائي يف الوطن العربي.

واهلل ولي التوفيق،،،،
الدكتور /طارق بن موسى الزدجاىل
املـــدير العـــــام
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فعاليات اليوم األول
اجللسة االفتتاحية:

بدأت أعمال اللقاء يف صباح يوم األحد  2012/10/7بزيارات ميدانية جلمعيتني تعمالن يف جمال متكني املرأة
وتفعيل دورها يف حتقيق األمن الغذائي .وقد كانت الزيارة األوىل جلمعية مؤسسة جهاد البناء اإلمنائية يف
الضاحية اجلنوبية لبريوت ،حيث اطلعت املشاركات على نشاطات اجلمعية ووقفن على إجنازاتها يف جمال دعم
وبناء قدرات املرأة الريفية وتفعيل دورها يف زيادة دخل األسرة وحتسني مستوى األمن الغذائي لعائلتها.
وكانت الزيارة الثانية جلمعية الشباب املسيحيني ،حيث وقف املشاركون على أنشطة التصنيع الغذائي املتفردة
ً
تعظيما ملكاسب املرأة من خالل
اليت تعمل فيها هذه اجلمعية ،واليت تعترب بكاملها أنشطة موجهة لسوق الصادر -
القيمة املضافة اليت تعطى للمنتجات.

وفيما يلي سري عمل اجللسات:
جلسة العمل األولـى:

رئيس اجللسة :الدكتورة ودودة بدران – املدير العام ملنظمة املرأة العربية.
مقرر اجللسة :املهندسة سلمى سعيد بانى – البحرين.
قدمت يف هذه اجللسة أوراق العمل التالية:
ورقة قطرية حول« :املرأة الريفية واألمن الغذائي يف اجلمهورية اللبنانية»  /املهندسة /منى عساف.ورقة عمل حول« :املرأة الريفية واألمن الغذائي» يف مجهورية مصر العربية /دكتورة /عقيلة صاحل.ورقة قطرية حول «إدماج املرأة الريفية يف أنشطة حتقيق األمن الغذائي يف مملكة البحرين» املهندسة/سلمى سعيد ياني.
ورقة عمل حول «جتربة املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف إدماج املرأة الريفية يف األنشطة الزراعية يفوالية منوبة يف تونس»  /املهندسة /ليلى احليدوسي.
ورقة قطرية حول «املرأة واألمن الغذائي يف اجلزائر» /السيدة /حدة بن مصباح.-عرض لتجربة اجلزائر يف جمال عمل املرأة الريفية يف مشروعات األمن الغذائي  -السيدة /جناة بريكي.

جلسة العمل الثانية:

رئيس اجللسة :املهندسة /جانني نوفل  -لبنان.
مقرر اجللسة :املهندسة /أفراح دينار هادي  -العراق.
قدمت يف هذه اجللسة أوراق العمل التالية:
ورقة عمل حول «جتربة املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف جمال إدماج املرأة الريفية يف األنشطة الزراعيةبوالية باجة يف تونس» – املهندسة /فاطمة جربان.
ورقة قطرية« :حول إدماج املرأة الريفية يف قضايا األمن الغذائي يف السودان – املهندسة /منى أمحد عبداملاجد.
ورقة قطرية :حول «دور املرأة الريفية يف األمن الغذائي العراقي»  -املهندسة /أفراح دينار هادي.ورقة قطرية :حول «التجارب الناجحة إلدماج املرأة الريفية يف قضايا األمن الغذائي بسلطنة عمان» املهندسة/سها بنت محود احلجرية.
عرض لتجربة تونس يف جمال عمل املرأة الريفية يف مشروعات األمن الغذائي – السيدة /نعيمة بن إبراهيمحسناوي.
ورقة عمل حول «دور املرأة الريفية يف األمن الغذائي واالقتصاد الكلي للدولة»  -املهندسة /سعاد عبد اهللرمرم.

فعاليات اليوم الثاني
جلسة العمل الثالثة:

رئيس اجللسة :املهندسة /ليلى احليدوسي ـ تونس.
مقرر اجللسة :املهندسة /مقبولة حممد الصادق كريسته ـ ليبيا
قدمت يف هذه اجللسة أوراق العمل التالية:
1
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ورقة عمل حول «املرأة الريفية يف لبنان واملشاكل واملعوقات اليت تواجه عملها يف اجملال الزراعي» املهندسة/ماي مزهر.
ورقة قطرية حول «إدماج املرأة الريفية يف قضايا األمن الغذائي جبمهورية مصر العربية»  -الدكتورة /عليةجودة.
ورقة قطرية حول «جتربة اململكة املغربية يف جمال املرأة القروية واألمن الغذائي» – السيدة /خدجيةالدوياللي.
ورقة قطرية حول «دور املرأة الريفية وبعض التجارب الناجحة إلدماجها يف قضايا األمن الغذائي يف اليمن» املهندسة /أفراح سعد احملفدي.ورقة عمل حول «مشروعات حتقيق األمن الغذائي على مستوى األسرة الريفية ( مناذج من دار فور غربالسودان)  -املهندسة /أحالم مهدي صاحل.

جلسة العمل الرابعة:

رئيس اجللسة :الدكتورة /علية جودة حممود  -مصر
مقرر اجللسة :املهندسة /أفراح سعد احملفدي  -اليمن
قدمت يف هذه اجللسة أوراق العمل التالية:
ورقة قطرية حول مساهمة املرأة يف التنمية االجتماعية الريفية يف ليبيا – املهندسة /مقبولة كريسته.منوذج لتجربة رائدة يف جمال عمل املرأة الريفية يف حتقيق األمن الغذائي بلبنان – احلاجة/خولة عيسى.
عرض لتجربة السودان يف جمال عمل املرأة الريفية يف مشروعات األمن الغذائي – السيدة /مجيلة سليماناحلاج علي.
عرض لتجربة مجهورية مصر العربية يف جمال عمل املرأة الريفية يف مشروعات األمن الغذائي -السيدة /نوالإبراهيم حممد.

فعاليات اليوم الثالث
اجللسة اخلتامية:

رئيس اجللسة :معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي  -املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
مقرر اجللسة :املهندسة /منى عساف – لبنان.
مت يف هذه اجللسة مناقشة واعتماد التقرير اخلتامي للقاء والذي توصل إىل التوصيات التالية:

التوصــيات:

1ضرورة تنفيذ مشروعات لبناء قدرات املرأة الريفية ضمن اخلطط التنفيذية للمنظمة العربية للتنمية الزراعيةومنظمة املرأة العربية ،بالتعاون والتنسيق مع املنظمات املتخصصة العربية اإلقليمية والدولية وكذلك
مؤسسات اجملتمع املدني.
2قيام املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة املرأة العربية بإنشاء شبكة عربية للمرأة الريفية.3عقد مؤمتر أو ندوة أو لقاء دوري قومي كل عامني تشارك فيه املؤسسات احلكومية وغري احلكومية تنظمهاملنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة املرأة العربية .
4التأكيد على أهمية تضمني اإلحصاءات الرمسية للدولة إحصاءات خاصة بأنشطة املرأة العربية العاملة يفاجملال الزراعي.
5تقوم املنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع منظمة العمل العربية بإجراء دراسة حول أجور عمل املرأةالريفية واستحقاقها من التأمينات االجتماعية يف الوطن العربي.
6إحداث إدارات لتنمية املرأة الريفية يف األجهزة احلكومية املختصة.7إجراء دراسة عن وضع خرجيات اجلامعات يف اجملال الزراعي وفرص عملهن والوقوف على املعوقات واقرتاح العالجاملناسب.
8إجراء دراسة حول آليات متويل مشاريع وأنشطة املرأة الريفية ذات العالقة بالزراعة واألمن الغذائي.2
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أمساء املشاركون
أو ًال :ممثلو الدول:
•املهندسة /سلمى سعيد باني

مملكة البحرين

•املهندسة /ليلى احليدوسى

تونس

•املهندسة /حدة بن مصباح

اجلزائر

•املهندسة /منى أمحد عبد املاجد

السودان

•املهندسة /أفراح دينار هادي

العراق

•املهندسة /سهى بنت محود احلجرية

سلطنة عمان

•املهندسة /منى عساف

لبنان

•املهندسة /ماي مزهر

لبنان

•املهندسة /مقبولة حممد الصادق كريسته ليبيا
•الدكتورة /علية جوده

مصر

•املهندسة /خدجية الدوباللي

املغرب

•املهندسة /أفراح سعد احملفدي

اليمن

ثانيًا :استشاريات املنظمة العربية للتنمية الزراعية الالتي ساهمن بأوراق حمورية:
•الدكتورة /عقيلة صاحل

مجهورية مصر العربية

•املهندسة /فاطمة جربان

اجلمهورية التونسية

•املهندسة /سعاد عبد اهلل رمرم

مجهورية السودان

•املهندسة /أحالم مهدي صاحل

مجهورية السودان

ثالثًا :النساء الريفيات الالتي شاركن يف اللقاء عن طريق املنظمة العربية للتنمية الزراعية:
•السيدة /نوال إبراهيم حممد مخيس

مجهورية مصر العربية

•احلاجة /خولة عيسى

اجلمهورية اللبنانية

•السيدة /مجيلة سليما احلاج على

مجهورية السودان

•السيدة /نعيمة بن إبراهيم حسناوي

اجلمهورية التونسية

•السيدة /جناة بريكي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

رابعًا :وفد املنظمة العربية للتنمية الزراعية:

•معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي -املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
•الدكتور /احلاج عطية احلبيب.
•الدكتور /حممود عبد اهلل مدني.
•السيدة /ناهد عوض الكريم خشم املوس.

خامسًا :وفد منظمة املرأة العربية:
4
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•معالي الدكتورة /ودودة بدران  -املدير العام ملنظمة املرأة العربية.
•الدكتورةُ /عال أبو زيد.

سادسًا :وفد وزارة الزراعة باجلمهورية اللبنانية:
•األستاذ /علي ياسني.
•السيدة /فريدة احلاج شحاده.
•املهندسة /ايفا علوية .

سابعًا :مجعيات تعاونية نسائية لبنانية:

•السيدة /الني جعفر  -رئيس اجلمعية التعاونية لتنمية وتطوير وتكوين قدرات املرأة يف حارة حريك.
•السيدة  /جانني نوفل  -مجعية الشبان املسيحيني.
•أسامة حيدر غدار  -اجلمعية التعاونية لدعم ومتكني املرأة – لبنان.
•املهندسة /ماي طرابلسي – مجعية الشبان املسيحيني.
•السيدة /سناء زاهي كنعان – مجعية مؤسسة جهاد البناء اإلمنائية.
•الدكتورة /رغدة املصري  -مجعية مؤسسة جهاد البناء اإلمنائية.
•املهندسة /مسرية عالم – مديرة التنمية والتعاونيات /مجعية مؤسسة جهاد البناء اإلمنائية.
•السيدة /بتول حسب اهلل  -مجعية مؤسسة جهاد البناء اإلمنائية .
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الكلمـات
كلمة معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي
مدير عام املنظمة العربية للتنمية الزراعية
يف حفل افتتاح اللقاء القومي للمرأة الريفية واألمن الغذائي
بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على خري خلق اهلل حممد بن عبد اهلل
وعلى آله وصحبه ومن وااله
معالي األخ الدكتور /حسني احلاج حسن
وزير الزراعة يف اجلمهورية اللبنانية
معالي األخت الدكتورة /ودودة بدران
املدير العام ملنظمة املرأة العربية

أصحاب املعالي والسادة
احلضور الكريم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
وبعد فما أطيبها من ساحنة ،نلتقي فيها جبمعكم الكريم واملميز ،ويف بلد له عندنا حنن العرب املستحق من
املكانة والكثري من املودة واحملبة ،لنفتتح أعمال هذا اللقاء القومي للمرأة الريفية واألمن الغذائي يف الوطن
العربي وحتت الرعاية الكرمية ملعالي األخ الدكتور حسني احلاج حسن – وزير الزراعة يف اجلمهورية اللبنانية.
أصحاب املعالي والسعادة
احلضور الكريم
لقد شهدت أوضاع املرأة العربية تطورات إجيابية ومتالحقة خالل العقود الثالثة املاضية ،حيث حققت معظم
ً
ً
ملحوظا يف حتسني أوضاع املرأة وإدماجها يف التنمية ،كنتيجة للمتغريات االجتماعية
تقدما
الدول العربية
واالقتصادية وزيادة الوعي والتعليم وانتشار وسائل اإلعالم (املقروءة واملسموعة واملرئية) واالنفتاح وزيادة وترية
االندماج يف االقتصاد العاملي.
وعلى الرغم من ذلك كله ،فال تزال أوضاع املرأة العربية عامة والريفية خاصة دون املستوى املطلوب ،مما يستلزم
ً
ً
إسرتاتيجيا ميكن ترمجته إىل برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ ومن شأنها حتقق مشاركة أكرب
ختطيطا
وإدماج كامل للمرأة العربية – وهي نصف اجملتمع -يف االقتصاد لتمكينها من القيام بدورها املستحق يف
التنمية املستدامة.

أصحاب املعالي والسعادة
احلضور الكريم

يشكل سكان الريف يف الوطن العربي حوالي  %44من مجلة السكان ،نصفهم من النساء .وتعتمد غالبية
النساء الريفيات على الزراعة وتربية احليوان كنشاط اقتصادي ،حيث يعملن قرابة الثمانية عشرة ( )18ساعة
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ً
ً
استيقاظا يف الصباح الباكر وآخر من يأوي إىل الفراش مسا ًء ،حيث
يوميا ،فاملرأة الريفية هي أول أفراد األسرة
تقوم بإعداد الطعام لألسرة وتفلح األرض وحتصد الزرع وتغسل وتنظف وتطبخ وتصنع وحتفظ الغذاء وتسوق
ً
عموما ،يف ميدان توليد
الفائض منه .وتقوم املرأة إضافة إىل دورها املتمثل يف العناية باألسرة ،بدور هام ،غري مأجور
الدخل األسري ،وذلك بتوفري اليد العاملة الالزمة للزرع ،وحصاد احملاصيل ودرسها ،وجتهيز املنتجات للبيع ،خاصة
يف اجملتمعات العربية اليت يتفرغ فيها الرجال ملهام البحث عن املرعى أو اهلجرة إىل املدن للعمل يف قطاعات االقتصاد
ً
إدرارا للدخل.
األكثر
إن األمن الغذائي ميكن تعريفه بأنه إتاحة الفرص املادية واالجتماعية واالقتصادية جلميع الناس يف كل
ومغذ يليب احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية ويكفل هلم أن
كاف ومأمون
األوقات للحصول على غذاء
ٍ
ٍ
يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط.
ومن هذا املنطلق فإن للمرأة الريفية ً
ً
دورا ً
وحيويا ،ومشاركة فاعلة يف الزراعة واألمن الغذائي يف الوطن
هاما
العربي على املستوى األسري والوطين ،تعكسها نسبة النساء يف القوى العاملة الزراعية اليت قد تزيد على النصف
يف الدول العربية ذات الدخل األقل واملعتمدة على الزراعة .وكذلك من خالل عملها يف توفري الغذاء الصحي اآلمن
ألفراد األسرة وحسن إدارة الدخل واالقتصاد يف استهالك الغذاء.

اجلمع الكريم:
على الرغم من دورها املتميز املذكور تعاني املرأة العربية الريفية العاملة يف قطاع الزراعة من التهميش ،فهي آخر
ً
وغالبا ما يتم إغفاهلا يف عمليات وضع اخلطط التنموية
املستفيدين من النمو االقتصادي وعمليات التنمية،
وتوزيع احليازات ونشر املعلومات والتعليم والتدريب على الطرق الزراعية احلديثة.
كما يتم استنزاف طاقاتها وقواها يف أعباء احلمل والوالدة واإلرضاع إىل جانب أعباء تنشئة األطفال وإدارة املنزل
والعمل الزراعي واملساهمة يف تربية احليوانات اليت متتلكها األسرة ،مما يعرضها للعديد من املتاعب الصحية،
كما أنها قد تتعرض للتمييز الغذائي ،فتكون آخر من يتناول الطعام يف األسرة.
ونعلم مجعنا الكريم ،أن عملية تغييب املرأة الريفية العربية عن آلية املشاركة يف اختاذ القرار والتمثيل
اجملتمعي على كل املستويات ،وإغفال قيمة عملها ،وتدني نصيب أنشطتها أو انعدامه من التمويل والقروض،
ومعاناتها من الفقر وسوء التغذية والتخلف وقلة حظها من التعليم أو انعدامه ،وتعرضها للعنف ،هي أمور غري مرحب
بها وواجبة التغيري.

معالي األخ الوزير راعي املناسبة
أصحاب املعالي والسعادة
احلضور الكريم
مل تغفل جامعة الدول العربية قضايا املرأة ودورها اهلام يف التنمية ،فقد أنشأت يف مطلع السبعينات من القرن
املاضي جلنة للمرأة ضمن منظومة أمانتها العامة ،وعملت من خالل جملس وزراء الشئون االجتماعية العرب على
اعتماد وإنفاذ إسرتاتيجية عربية للنهوض باملرأة يف عام 1988م  ،وأتبعتها بإنشاء منظمة املرأة العربية يف أوائل
القرن احلالي ،لتعنى بقضايا املرأة العربية والدفاع عن حقوقها االجتماعية واالقتصادية والعمل على تنمية
قدراتها ومتكينها.
إن املنظمة العربية للتنمية الزراعية ويف إطار عملها على مساندة جهود دوهلا األعضاء على حتقيق األمن
ً
كثريا مبشاركة املرأة يف األنشطة الزراعية ،والعمل على متكينها وتطوير قدراتها لتكون
الغذائي ،تهتم
ً
أكثر فاعلية وإندماجا يف أنشطة التنمية الزراعية يف الريف العربي ،ولتحقيق هذه الغاية أفردت املنظمة برامج
متخصصة للمرأة وتنمية وازدهار الريف – ضمن إسرتاتيجيتها للتنمية الزراعية املستدامة -وتعمل املنظمة
ً
حاليا على تنفيذ العديد من املشروعات والربامج املوجهة بالكامل للمساهمة يف متكني املرأة من الوصول إىل
املوارد والقروض والتقانات اإلنتاجية الضرورية لزيادة مساهمتها يف األمن الغذائي على مستوى األسرة ويف اإلطار
الكلي االقتصادي واالجتماعي.
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ولعل البدء يف إنشاء مدارس أو كما نفضل أن نسميها بيوت للمرأة الريفية يف ثالث واليات يف دارفور ووالية
القضارف يف مجهورية السودان أكرب دليل على اهتمام منظمتكم العربية للتنمية الزراعية بتمكني املرأة
ً
حاليا على تصميم بيت للمرأة الريفية يف إحدى القرى
الريفية لكي تقوم بدورها يف التنمية والعمل جيري
بصعيد مصر.
أصحاب املعالي والسعادة
احلضور الكريم
نلتقي هنا للوقوف على دور املرأة الريفية يف األمن الغذائي العربي واملشكالت اليت تواجهها واستعراض النجاحات
اليت حققتها ،ولنسجل للمرأة الريفية ما تستحق من العرفان والتقدير إلسهاماتها يف حتقيق التنمية الزراعية واألمن
الغذائي يف وطننا العربي من خالل حبث آليات من شأنها إبراز دورها ومساهمتها يف هذين اجملالني وصون حقوقها
مبا ميكنها يف اجملتمع ويضعها يف مكانها املستحق.
ً
ً
ويف اخلتام ،العظيم من التقدير واالمتنان هلذا البلد العربي اجلميل رئيسا وحكومة وشعبا على حفاوة االستقبال
وصدق املشاعر والضيافة الكرمية ،والشكر اجلزيل ملعالي األخ الوزير الدكتور ،حسني احلاج حسن وألسرة
وزارته املوقرة على الرعاية الكرمية ألعمال هذا اللقاء وحسن اإلعداد والتنظيم ،كما ال يفوتين أن أشكر معالي
الدكتورة /ودودة بدران – املدير العام ملنظمة املرأة العربية على ما تبذله من جهد يف خدمة قضايا املرأة العربية
والتعاون معنا يف تنفيذ هذا اللقاء اهلام.
وال ننسى أن نعرب عن عميق تقديرنا وعظيم امتناننا للنساء الريفيات من بعض الدول العربية الالتي شرفننا
مبشاركتهن لنا هذا اللقاء باحلديث عن جتاربهن املميزة يف املساهمة يف األمن الغذائي.
والشكر كل الشكر لكم احلضور الكريم.
ً
مجيعا يف حفظ اهلل ورعايته،،،
دمتم
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

ملخص كلمة معالي الدكتور /حسني احلاج حسن
وزير الزراعة باجلمهورية اللبنانية
يف حفل افتتاح اللقاء القومي للمرأة الريفية واألمن الغذائي
بعد السالم استهل معاليه كلمته باسم اهلل الرمحن الرحيم وحيا...
معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي  -املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
معالي الدكتورة /ودودة بدران  -املدير العام ملنظمة املرأة العربية
السيدات والسادة اخلرباء وممثلي الدول املشاركة يف اللقاء
وأكد معاليه على سعادته العظيمة يف أن يلتقي باجلمع الكريم الذي يشارك يف أعمال هذا اللقاء القومي
اهلام ،للبحث يف اآلليات اليت تضمن املشاركة الفاعلة للمرأة العربية يف حتقيق األمن الغذائي العربي ،ورحب
باجلميع يف بلدهم الثاني -اجلمهورية اللبنانية ،اليت وافقت على احتضان العديد من الفعاليات العربية بكل
حمبة وترحيب ،ونقل معاليه إىل اجلميع ترحيب احلكومة اللبنانية باستضافة أعمال هذا النشاط ،وعرب عن
متنياتها له بالنجاح يف حتقيق األهداف اليت نظم من أجلها.
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ً
متاحا
وأوضح معاليه أن اهتمام هذا اللقاء بتأمني الغذاء على مستوى األسرة ومشاركة املرأة للرجل يف جعله
ويف املتناول يعد من الضرورات اليت ال جيب أن تنشغل األمة بغريها ،فاملنطقة العربية تزخر بكم هائل من املوارد
الطبيعية والبشرية ،ويتوفر فيها املال الكثري ،الذي ميكن توظيفه خلدمة أهم قضايا األمة العربية واإلسالمية
وهي قضية األمن الغذائي للمواطن.
ً
فاملرأة كما أفاد معاليه هي دعامة األسرة وسند الرجل يف كل امللمات ،وقد كان وال يزال دورها حموريا يف
كل القضايا ،فهي اليت تربي النشء وجتهز الطعام وترعى وحتافظ على ممتلكات األسرة يف العصور اليت خلت،
وتعمل ً
جنبا إىل جنب مع الزوج واألوالد يف تأمني احتياجات األسرة من الغذاء والكساء ،ومل تتخل عن هذا الدور
حتى بعد دخوهلا حياة احلضر والتمدن ونيلها ً
قدرا من التعليم يكافئ ما لدى الرجل ،ورمبا سبقته يف بعض
ً
فضال
امليادين ،فهي املدرسة والطبيبة واملهندسة واحملامية ،اليت تزاحم الرجل يف كل امليادين بكفاءة واقتدار ،هذا
عن دورها الطبيعي يف اإلجناب ورعاية األطفال واالهتمام بشئون األسرة.
فاالهتمام الذي توليه كل من :املنظمة العربية للتنمية الزراعية ومنظمة املرأة العربية للمرأة يف الريف العربي،
ً
ً
كبريا للمجتمع ،فاملرأة هي النصف املكمل للرجل ،فتفعيل دورها وتنشيطها ومتكينها من
مكسبا
ُيعد
أدوات العمل الزراعي سيحقق ال حمالة طفرة يف تنمية اجملتمع وصالحه .فاألمة العربية واإلسالمية ال ميكن هلا
ً
حتما من حتقيق القدر املطلوب من
أن تنهض ونصفها اآلخر معطل ،فاالستفادة من طاقات املرأة وقدراتها سيمكن
التنمية االقتصادية واالجتماعية والرخاء املعيشي يف املنطقة العربية.
وأوضح معاليه أن املرأة الريفية يف لبنان قد ختطت العديد من العقبات االجتماعية اليت كانت تفرضها العادات
ً
باكرا مقارنة بنظرياتها يف دول أخرى ،وقد متكنت من حتقيق ذاتها واملساعدة يف
والتقاليد ،وخرجت للعمل
ً
قوت أوالدها وحتسني الظروف املعيشية ألسرتها جنبا إىل جنب مع الرجل ،ومل تبخل الدولة عليها بالدعم املمكن
من تدريب وتأهيل وإقراض ،حتى متلكت مشروعات إنتاجية حتفظ هلا كرامتها وتعينها على العيش الكريم.
واختتم معاليه خطابه بتكرار الشكر ملعالي املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومعالي مديرة
منظمة املرأة العربية على تنظيمها املشرتك هلذا اللقاء واختيارهما لبنان حاضنة ألعماله .فقد تشرفت اجلمهورية
ً
كثريا برعاية فعالياته ،ومتنى للقاء النجاح يف حتقيق أهدافه ،وأن وخروجه برؤى ومقرتحات عملية
اللبنانية
متكن أكثر املرأة الريفية وتساعد يف إدماجها يف العمل اإلنتاجي املثمر ،مبا يعزز مشاركتها يف دفع مسرية
التنمية الزراعية والريفية املستدامة يف املنطقة العربية.
واهلل املوفق،،،،
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

ملخص كلمة معالي الدكتورة /ودودة بدران
املدير العام ملنظمة املرأة العربية
يف اللقاء القومي حول املرأة الريفية واألمن الغذائي
بعد التحية والسالم خاطبت معالي الدكتورة /ودودة بدران حفل االفتتاح ً
بدءا بتحية احلضور:
معالي الدكتور /حسني احلاج حسن  -وزير الزراعة باجلمهورية اللبنانية
معالي الدكتور /طارق بن موسى الزدجالي  -املدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
اخلرباء واحملاضرون وممثلو الدول
وشكرت معاليها وزارة الزراعة اللبنانية ممثلة يف معالي الوزير /الدكتور حسني احلاج حسن على كريم
استضافتهم ورعايتهم ألعمال هذا اللقاء القومي اهلام ،ورحبت مبمثلي الدول واخلبريات الالئي شاركن يف إثراء
فعاليات اللقاء بتجاربهن وخرباتهن املتميزة يف جمال إدماج املرأة العربية يف قضايا التنمية الزراعية والريفية
املستدامة.
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وشكرت معاليها بشكل خاص معالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي – املدير العام للمنظمة العربية
للتنمية الزراعية على تعاونه يف عقد هذا اللقاء املهم ،وأثنت على عالقات التعاون والتنسيق املتميزة اليت تربط
ً
مستقبال خدمة لقضايا املرأة العربية ،لألهمية اليت ينطوي
بني منظمتيهما ،وأكدت على استمرار هذا التعاون
عليها متكينها وإدماجها يف األنشطة التنموية وخباصة الزراعية منها ،الرتباطها باألمن الغذائي العربي.
ً
كثريا اجلهود املقدرة اليت ظلت تبذهلا املنظمة يف شتى اجملاالت املرتبطة بتنمية قدرات ومهارات
وثـمنت معاليها
املرأة العربية العاملة يف اجملال الزراعي وسعيها الدؤوب لتمكني املرأة ودعم وتشجيع اخنراطها يف األنشطة
اإلنتاجية الزراعية.
وأوضحت معاليها أن املرأة يف الريف العربي تشكل نصف قوة العمل ورمبا يزيد يف بعض الدول ،فهي املشاركة
يف كل العمليات الفالحية داخل احليازات الزراعية لألسرة ،وهي املعدة للطعام واملديرة واملدبرة لالقتصاد املنزلي
والعاملة على رعاية األطفال.
ً
وأكدت معاليها أن جامعة الدول العربية واستشعارا منها للدور الذي ميكن أن تلعبه املرأة العربية يف حتقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية على مستوى املنطقة العربية ،أنشأت «منظمة املرأة العربية» يف عام 3002
لتعنى بقضايا املرأة العربية والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية ،ويأتي كل
تتوجيا للنشاط املكثف للجامعة ً
ً
بدءا من مطلع السبعينات من القرن املنصرم ،حينما شكلت جلنة
هذا اجلهد
للمرأة ضمن منظومة األمانة العامة للجامعة العربية ،وأتبعتها بإسرتاتيجية عربية للنهوض باملرأة ،واليت اعتمدها
جملس وزراء الشئون االجتماعية العرب يف عام  ،8891يف إطار مواكبة التطورات واالهتمام العاملي بقضايا املرأة،
الذي أكدت عليه العديد من املنتديات واملؤمترات الدولية اليت اهتمت بقضايا املرأة.
ً
إحلاحا لبلورة صيغ مثلى لضمان متكني املرأة العربية وخباصة
وبينت معاليها أن احلاجة قد أصبحت أكثر
الريفية ،لتعزيز مساهمتها يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الوطن العربي ،فاملرأة اآلن أكثر محاساً
ملشاركة الرجل يف كافة األنشطة اإلنتاجية املدرة للدخل ،بفضل ما نالت من تعليم وتدريب وما اكتسبت من
جتارب يف خمتلف جماالت العمل ،وهذا يتطلب العمل املكثف واملتواصل على تنمية قدراتها وصقل مهاراتها
لكي تندمج بشكل إجيابي يف أعمال التنمية واألنشطة املرتبطة باألمن الغذائي ،فاألوضاع الصحية والتغذوية
ً
ً
خمططا وفق
عمال
على مستوى األسرة الريفية يف العديد من دول املنطقة ما زالت دون املستوى املأمول ،مما يستلزم
إسرتاتيجية واضحة املعامل ،لضمان اخنراط املرأة الريفية يف املشروعات واألنشطة اإلنتاجية الزراعية ،اليت تضمن
هلا أمنها الغذائي ورفاهية أفراد أسرتها.
واختتمت معاليها بشكر معالي وزير الزراعة يف لبنان /الدكتور حسني احلاج حسن وطاقم وزارته املوقرة على
إجناحهم أعمال هذا اللقاء اهلام ،وكررت الشكر ملعالي الدكتور طارق بن موسى الزدجالي  -املدير العام للمنظمة
العربية للتنمية الزراعية على التعاون الصادق واهلادف يف التنظيم املشرك هلذا اللقاء القومي الكبري ،وأكدت
ً
مستقبال بأنشطة أخرى مشرتكة بني منظمتيهما ومتنت معاليها ألعمال اللقاء الوصول إىل
على أنه سيتبع
توصيات عملية تدفع بعمل املرأة حنو آفاق أرحب وتسهم بفاعلية يف تنمية وتطوير قدراتها ومتكينها وإدماجها
يف النشاط التنموي.
واهلل املوفق،،،،
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
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ورقة دور املرأة الريفية يف األمن الغذائي
واألسرة واالقتصاد الكلي للدولة
اإلعداد
املهندسة /سعاد عبد اهلل علي رمرم
مدير وحدة إدماج النوع االجتماعي يف التنمية
وزارة الزراعة والري

الباب األول:
املقــدمـــة :

يتمتع السودان مبوقع إسرتاتيجي يف منتصف القارة اإلفريقية حيث يبلغ عدد سكان السودان حوالي 419.31
مليون نسمة منهم  796.14مليون امرأة  .يبلغ معدل النمو حوالي  2،1والكثافة السكانية قدرها ً 46
فردا يف
الكيلومرت املربع  .ميثل عدد سكان الريف حوالي  % 63واحلضر  % 37من العدد الكلي للسكان  .ويعمل
ً
موضحا بالشكل رقم (.)1
أكثر من  % 80من العدد الكلي من سكان الريف يف القطاع الزراعي (كما هو

.

 2-1أهمية القطاع الزراعي يف التنمية:

يعترب القطاع الزراعي أهم قطاع يف التنمية حيث تساهم الزراعة حبوالي  % 45يف املتوسط من إمجالي الناتج
احمللي ولكن قد تدنت هذه املساهمة بعد اكتشاف البرتول إىل ( )2010( %32.5املصدر :التقرير السنوي لألمن
الغذائي – وزارة الزراعة والري ، )2010تقدر الثروة احليوانية حبوالي  120مليون رأس وهي تضم األبقار  ،املاعز
واجلمال  ،وميكننا متييز نطاقني رئيسني لإلنتاج احليواني يتمثالن يف اإلنتاج الرعوي التقليدي واإلنتاج
احلديث وحتقيق األمن الغذائي وتأمني الغذاء .
السودان أحد أغين الدول باملوارد الزراعية الوفرية واملتنوعة واليت إذا ما أحسن استغالهلا سوف متكن البالد من
حتقيق التطور االقتصادي املستدام وحتقيق األمن الغذائي .وبفضل هذه املوارد مت تصنيف السودان كأحد ثالث
دول يف العامل (السودان  ،كندا ،أسرتاليا) ميكن أن تساهم بفاعلية يف حتقيق األمن الغذائي العاملي.
إن النساء السودانيات ميثلن  % 26من القوى العاملة بصورة عامة كما يشكلن نسبة  % 45من قوة العمل يف
اخلدمة املدنية بالسودان (املصدر :مناذج مشرقة للمرأة السودانية – وزارة الرعاية والضمان االجتماعي أكتوبر
ً
ً
فعاال يف جمال النشاط الزراعي بشقيه النباتي
عنصرا
 . )2010كما متثل املرأة الريفية على وجه اخلصوص
واحليواني وبعض املنتجات اليت تساهم يف دخل األسرة ورفاهيتها باإلضافة إىل عالقاتها االجتماعية باألسرة حيث
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متثل  % 32من جممل  % 75من نسبة العمالة الكلية للسكان العاملني بالزراعة (تعداد  .)1993مشاركة
ً
ً
وكيفا مع اختالف طرق حتديدها وفق املنظور واملنهجية املتبنية لذلك
كما
املرأة ختتلف يف الشئون االقتصادية
فهو موضوع خاليف .
واملرأة السودانية يف الريف تنتج معظم اإلنتاج الزراعي وخاصة يف القطاع املطري ومساهمتها تتفاوت حسب
اإلقليم والبيئة اليت تتواجد فيها (مساهمتها ترتاوح ما بني  )% 85-25جبانب زراعتها يف اجلباريك .وللمرأة الرعوية
ً
ُ
كبري يف اإلنتاج فهي تشارك الرجل يف األعمال اإلنتاجية فهي تقع على عاتقها مسئولية الرعي  ،إنتاج
أيضا دو ُر
األلبان (تصنيع اللنب «الزبادي ،القشطة  ،الزبدة والسمن») .
إن للمرأة السودانية ً
ً
ً
عظيما يف اجملتمع على كل املستويات بصفة عامة وعلى مستوى األسرة
اجتماعيا
دورا
بصفة خاصة (الدور اإلجنابي والتنشئة) .يتمثل دورها باجملتمع يف احلفاظ على متاسك نسيجه االجتماعي  .تلعب
ً
ً
دورا ً
أيضا يف التنمية االجتماعية الريفية متمثلة يف جلان القرى خلدمة األغراض السياسية واالجتماعية.
هاما
وتتلخص أهداف الورقة يف اآلتي:
1دور املرأة الريفية يف اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي على مستوى األسرة.2دور املرأة الريفية يف اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي على مستوى االقتصاد الكلي للدولة.3التحديات املاثلة لدور املرأة االقتصادي يف املناطق الريفية .4الفرص املتوفرة للمرأة الريفية يف السودان .5السياسات واإلسرتاتيجيات احلكومية للدولة اخلاصة بتطوير املرأة الريفية لتحقيق األمن الغذائي والتخفيفمن شدة الفقر .
6التوصيات للنهوض باملرأة الريفية ملواكبة التغريات االقتصادية على كل املستويات (احمللي ،القومي ،اإلقليمي والعاملي).

الباب الثاني

دور املرأة الريفية يف اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي

1-2مشاركة املرأة يف اجملال االقتصادي:
ظلت املرأة وعلى مجيع املستويات تقوم مبعظم األعمال الزراعية ،املهارات الشعبية باإلضافة إىل دورها االجتماعي
(التنشئة ،تربية األجيال،اإلشراف على أفراد األسرة (الصغار ،املرضى ،كبار السن ) .فهي هلا مساهمة اقتصادية
كبرية يف االقتصاد الكلي وغري احملسوب يف الدخل القومي .
ً
ً
وكيفا مع اختالف طرق حتديدها وفق املنظور واملنهجية
كما
مشاركة املرأة ختتلف يف الشئون االقتصادية
ً
ً
املتبنية لذلك فهو موضوع خاليف  .إن للمرأة السودانية تارخيا عريقا يف التنمية على كافة املستويات بالدور
الفعال الذي تؤديه على كل املستويات (مستوى األسرة  ،اجملتمع باحلفاظ على متاسك نسيجه االجتماعي ،
ومساهمتها املشهود هلا يف جماالت التعليم يف مكافحة األمية  ،الصحة  ،جمالت التنمية االقتصادية املختلفة ملا هلا
من دور كبري يف تأمني الغذاء ألسرتها و مكافحة الفقر باإلضافة إىل ترسيخ دعائم السالم .
اجملتمع السوداني جمتمع فيت تتجاوز نسبة السكان صغار السن (أقل من  15سنة) نسبة  % 43وال تزيد نسبة
كبار السن (أكثر من  )% 60من  % 3ينطبق الوصف على كل من اإلناث والذكور وهنالك توازن يف الرتكيب
النوعي حيث يقدر أن هنالك  101ذكر مقابل  100من اإلناث (املصدر  :املرأة السودانية حقائق وأرقام :إعداد
د .عفاف أمحد حممد وإبراهيم حممد إبراهيم – االحتاد العام للمرأة السودانية  /اخلرطوم  .2005أما حجم األسرة
يقدر حبوالي  6أفراد يف املتوسط ،معدل اإلعالة يف السودان وصلت إىل مستويات عالية تشري التقارير إىل أن أي
شخص عامل يعول نفسه وشخصني آخرين يف املتوسط .
ً
أهمية املرأة تأتي يف التغيري وإحداث التنمية املتوازنة املتكاملة .إميانا بدورها اهلام فإن كل القوانني السودانية
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للمرأة تكفل حقوقها على أساس املساواة العادلة وعدم التمييز  ،كما أن مجيع الدساتري من عهد االستقالل
( )1956وحتى اآلن كفلت حقوق املرأة دون متييز بينها وبني الرجل .ومنحتها كل حقوقها على مجيع األصعدة
(االجتماعية ،االقتصادية والسياسية) وأعطتها أولوية خاصة من خالل التمييز اإلجيابي.
فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف اخلدمة العامة تتفق مجيع القوانني على مبدأ املساواة وعدم التمييز بني اجلنسني
ومت وضع أسس يف التشريعات تطبق على مجيع العاملني باحلكومة واملؤسسات اخلاصة والعامة  ،مل تفرق
وأيضا هنالك املساواة يف األجور واملرتبات والرتقيات ً
ً
وفقا ملعايري
بني حقوق وواجبات العاملني على أساس النوع .
الكفاءة واإلجناز .
ً
ً
مشاركة املرأة ختتلف يف الشئون االقتصادية كما وكيفا مع اختالف طرق حتديدها وفق املنظور واملنهجية
املتبينة لذلك فهو موضوع خاليف حيصره البعض يف تقلد الوظائف العامة والبعض يف العمل باألجر النقدي
ً
نظرا لتعدد أوجه مشاركة املرأة الضمنية والصرحية فالبد من أن تضمن مشاركة املرأة العمل للحساب
ولكن
ً
اخلاص  ،واملشروعات الصغرية ويضيف البعض العمل املفيد اجتماعيا مبا يف ذلك العمل املنزلي وأعمال رعاية
أفراد األسرة .وبالتعريف الواسع فإن مشاركة املرأة يف اإلنتاج والرفاهية األسرية تزيد على . % 90
متثل املرأة الرعوية  % 20من اجملتمع الرعوي بالريف وخيتلف نشاطها حسب طبيعة بيئتها .على سبيل املثال املرأة
يف قبيلة البقارة متارس دباغة اجللود وتصنيع منتجات األلبان والسجاجيد من الصوف ورعاية احليوان يف مجيع
مراحلها العمرية.وهلا مساهمات أخرى يف طحن الغالل  ،صناعة الطوب ،املواقد احملسنة  ،األعمال اليدوية (% 75
من مجلة املشتغلني يف املهنة) .
املساهمة العالية للمرأة يف حفظ وتصنيع األغذية حيث حتتكر ذلك بنسبة  . % 46.8فهي تعمل يف تصنيع
األلبان (الزبادي ،املش ،الزبدة  ،السمن واألجبان املختلفة(اجلبنة البيضاء واملضفرة) خاصة يف غرب السودان.
وخيتلف نشاط املرأة حسب البيئة ومن والية إىل أخرى على سبيل املثال:
مشال كردفان (قبائل احلمر) بغرب السودان تقوم املرأة بصناعة املفارش والسجاد الشعيب (الشمل) من الوبر
ً
أيضا يف تركيب بيوت الشعر املتنقلة اليت تستخدمها
والشعر (الشملة) وهي فرش أرض للنوم واجللوس وتستخدم
القبائل الرعوية يف ترحاهلا  .وتقوم املرأة باستخدام الوسائل التقليدية لصناعة مستخرجات األلبان (السمن  -الزبد
(القرصة) .
يف قبيلة الكبابيش بشمال كردفان تساهم املرأة يف صناعة اجللود اخلفيفة اليت تستخدم يف األغراض املختلفة
لألسرة مثل صناعة القربة (أداة مستخدمة يف محل املياه) والسعن ( أداة جلدية مستخدمة يف صناعة مستخرجات
األلبان «الزبدة» ) جبانب جلب املياه.
يف شرق السودان تساهم املرأة الشرقية يف تدبري رزق األسرة وإعاشتها جبانب صناعة الربوش من السعف األبيض
وامللون ،كما تصنع األواني املنزلية اخلفيفة من الطني كبديل لصناعة الفخار  .تساهم املرأة يف صناعة اجللود
اخلفيفة اليت تستخدم يف األغراض املختلفة لألسرة ( صناعة القربة  ،السعن) .تقوم املرأة يف قبائل البجة برعي اإلبل
ً
أحيانا بقصد احلماية ومن املعروف أن يف القبيلة درجت العادة أن يتجنب الرجال الذين ميارسون أعمال القرصنة أو
النهب املسلح  ،نهب اإلبل إذا كانت يف عهدة النساء .
وتقوم املرأة يف قبائل بين عامر بشرق السودان مبشاركة الرجل يف بناء منزل الزوجية  ،ويعمل الرجل على جتهيز
مستلزمات السكن ،كما تقوم املرأة بنصب اخليمة وجتهيزها من الداخل.
يعتمد السودان يف إنتاج احملاصيل الغذائية على القطاع املطري التقليدي واآللي ،كما يعتمد على القطاع
املروي يف إنتاج احملاصيل النقدية.

 2-2دور املرأة يف األمن الغذائي على مستوى األسرة:

ً
هاجسا على كل املستويات (احمللية  ،القومية ،اإلقليمية والعاملية) خاصة يف دول
تعترب مشكلة توفر الغذاء
العامل الثالث .كما يعترب القطاع الزراعي (بشقيه النباتي واحليواني ) هو املورد األساسي للمواد الغذائية.
ولتحقيق األمن الغذائي البد أن يرتكز مفهوم األمن الغذائي على أربعة حماور تتمثل يف كمية الغذاء ،نوعية
الغذاء ،استمرارية اإلنتاج وتوزيعه.
وعليه ميكن أن يعرف األمن الغذائي :قدرة قطر ما أو جمموعة أقطار على توفر احتياجات جمتمعهم أو جمتمعاتهم
ً
ً
جزئيا وضمان احلد األدنى من تلك االحتياجات بانتظام.
كليا أو
من السلع الغذائية
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ً
اقتصاديا حوالي  % 24.7وختتلف
حسب ما جاء يف إحصائيات اإلحصاء القومي ( )1994فإن نسبة النساء الناشطات
تلك النسب حسب األقاليم املختلفة بالسودان (يف اإلقليم الشمالي والشرقي منخفضة حيث تبلغ يف الشمالي
 ، % 6.1وترتفع إىل أكثر من  % 65يف إقليم كردفان % 80 ،يف إقليم دارفور)  .ويعزى اخنفاض معدل النساء
ً
اقتصاديا يف اإلقليمني الشمالي والشرقي إىل عدم كفاءة املعايري االقتصادية للقياس احلقيقي
الناشطات
ً
للنشاط االقتصادي غري املعلن (يعترب نشاط املرأة يف تلك املناطق مضمنا يف النشاط األسري.
ً
أيضا أن النساء الريفيات ميثلن حوالي  % 80-% 70من العمالة الكلية يف اإلنتاج الزراعي.
كما أثبتت الدراسات
(دراسة دور املرأة يف األمن الغذائي اإلعداد فاطمة إمساعيل ،سهام خمتار ،ميمونة أمني سعيد  -السودان –وزارة
الزراعة .)2009
وللمرأة السودانية دور فعال يف توفري الغذاء ألسرتها خاصة يف ظل الظروف االقتصادية القاهرة اليت تعترب نتاج
اخلالفات واحلروب يف بعض أقاليم السودان مما انعكس يف هجرة الرجال فزادت مسئولية املرأة الريفية خاصة يف
مناطق الزراعة التقليدية .كما تدنى اإلنفاق احلكومي على اخلدمات االجتماعية والبنيات التحتية يف الريف .
ختتلف مساهمة املرأة الريفية يف األمن الغذائي حسب القطاعات الزراعية املختلفة (املطري التقليدي ،املروي)
وتتلخص أنشطتها يف الزراعة كما هو مفصل:

نشاط املرأة الريفية يف القطاع املطري التقليدي:
عمل املرأة يف اجلرباكة :تقوم املرأة مبعظم العمليات الزراعية (فالحة األرض حتى احلصاد للمحاصيلالغذائية والنقدية)  .فهي املسئولة عن توفري احتياجات األسرة من الغذاء (استهالك الغذاء) وبيع الفائض
لشراء احتياجات أسرتها من ملبس وبقية الضروريات (العالج  ،التعليم وغريه) .فهي تزرع فيما يسمى
باجلرباكة (احلديقة املنزلية) يف مساحة ترتاوح ما بني  2-5أفدنة .تزرع فيها احملاصيل اليت تقاوم التقلبات
املناخية ومتتاز بسرعة النضج لالستهالك األسري يف فرتة ما قبل احلصاد للمحاصيل احلقلية يف املزارع
الكبرية .ويزرع باجلباريك حمصوالت متنوعة (اخلضروات ،اجلبوب كالذرة والدخن ،الفول السوداني،
البقوليات ،الكركدي واألعشاب الطبية والبهارات).
ً
أيضا مسئولة عن بناء املخازن لتخزين احملاصيل اجلافة لسد احتياجات أسرتها االستهالكية ،وتسويق
فاملرأة
الفائض لزيادة الدخل األسري لسد االحتياجات األخرى من ملبس  ،تعليم ،صحة وغريها كما هو احلال يف غرب
السودان (واليات كردفان ودارفور) .
ً
أيضا يف تلك الواليات توجد مساحة خمصصة تزرع بواسطة النساء باحملاصيل الغذائية لتحقيق األمن
وهنالك
ً
الغذائي ومساحة أخرى تزرع باحملاصيل النقدية والرجال تقع على عاتقهم مسئولية إدارتها وأيضا تشارك النساء
الرجال يف مجيع العمليات الزراعية للمحاصيل النقدية.
مزرعة األسرة ( :مزرعة ترجع ملكيتها إىل الزوج ،األب وغريهما) جند فيها املرأة الريفية تشارك أفراد أسرتهاً
أحيانا إىل أكثر من .% 50
يف كل العمليات الزراعية و تصل مساهمة املرأة الريفية فيها
زراعة املزارع الكبرية :تبلغ مساحة املزرعة إىل أكثر من  5أفدنة حيث تتم فيها زراعة احملاصيل املتنوعة(احلبوب :الذرة ،الدخن  ،الذرة الشامية  ،السمسم ،الكركدي ،والفول السوداني ).
املزارع اخلاصة باملرأة الريفية :تكون املرأة هي صاحبة املزرعة (ملكية املزرعة باسم املزارعة) وهي املسئولً
وأيضا تكون املرأة هي صاحبة القرار فيما تزرع،
األول يف تلك املزرعة  ،فهي تقوم بكل العمليات الزراعية .
واختيار الرتكيبة احملصولية .فهي املسئولة عن العملية التسويقية وهلا حق التصرف يف عائد احملصول أو
اإلنتاج احليواني ومن املعروف يف ذلك النوع من املزارع اتباع العمل اجلماعي الذي يعرف بعملية النفري يف
القيام مبعظم العمليات الزراعية .
املزارع اجلماعية النسوية :عند قيام مشاريع التنمية الريفية يف السودان (مشاريع صندوق النقد الدوليللتنمية الزراعية ،مشاريع منظمة األغذية والزراعة العاملية وغريها من املشاريع) ارتبط قيام تلك املشاريع
بتكوين املزارع اجلماعية النسوية ،يتم يف تلك املزارع دعم مدخالت اإلنتاج الزراعي .مثال لتلك املشاريع
املزارع اجلماعية مبستوطنات مشروع غرب السافنا.
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-

 2.1دور املرأة الريفية الرعوية:

تقدر مشاركة املرأة الرعوية يف اجملتمع الرعوي حبوالي  % 61.4فهي اليت تهتم برعاية احليوانات الصغرية من
ماعز وضأن باإلضافة إىل تصنيع منتجات األلبان وزراعة وحصاد احملاصيل املطرية (احلبوب كالدخن والذرة )
باإلضافة إىل مشاركتها يف التخزين  ،تصنيع منتجات األلبان ،والتسويق لتلك املنتجات وتبلغ مساهمتها حوالي
.% 46.8

 .2دور املرأة الريفية يف القطاع املروي:
للمرأة دور فعال يف أواسط السودان حيث تعمل يف املشاريع الزراعية الكربى ضمن أربعة أنواع من األنشطة
ميكن تلخيصها يف اآلتي:
النوع األول :عمالة أسرية غري مدفوعة األجر يف مزرعة الزوج أو األب أو األخ .
النوع الثاني :املرأة املزارعة اليت متتلك مزرعة انتقلت إليها عن طريق اإلرث من الزوج أو األب حيث تبلغ نسبتهن 12%
يف مشروع اجلزيرة و % 10يف مشروع الرهد ومعظم هؤالء يشاركن يف مجيع العمليات الزراعية ويستفدن من
مجيع اخلدمات اليت يقدمها املشروع للمزارعني  .وقد أظهرت املرأة املزارعة مقدرة عالية حيث تتميز بالصرب والعمل
باإلرشادات الزراعية وانعكس ذلك يف حصوهلا على أعلى إنتاجية يف مشروع الرهد ولسنوات متتالية وكذلك
مبشروع اجلزيرة.
النوع الثالث  :العمالة النسوية املهاجرة واليت استقرت داخل املشروع وهي تعمل كعمالة أجرية يف مجيع العمليات
الزراعية  .وهنالك حوالي  % 55من النساء يزرعن باملشاركة مع صاحب املزرعة  .واملرأة كمشاركة ال تثري
املشاكل مع صاحب األرض فهي موضع ثقة أكثر ألنها حتقق إنتاجية أعلى كما أنها تلتزم بتنفيذ االتفاقات
املربمة.
أثبتت الدراسات اإلحصائية أن العمالة النسائية الوافدة مبشروع اجلزيرة حوالي  108ألف امرأة (الفئة العمرية
بني  60 - 11سنة) إذ أن  % 90منهن يشاركن يف جين القطن % 100 ،يشاركن يف زراعة الفول السوداني والذرة
و % 38منهن يشاركن يف زراعة القمح وذلك ألن معظم عمليات زراعة القمح تتم ً
آليا و % 54منهن يشاركن
يف زراعة وإنتاج اخلضر واألعالف  .املرأة تدخل يف شراكة مع املزارعني خاصة يف زراعة الفول السوداني والذرة
واخلضروات باملشاركة يف اإلنتاج أو إجيار األرض وتقضي املرأة كعاملة يف املشروع حوالي  181يوم عمل يف
العام يف خمتلف العمليات الزراعية .
العمالة املومسية املهاجرة واليت ال تستقر يف املشروع بل ترجع إىل موطنها بنهاية عملها يف الزراعة،أثبتت بعض الدراسات أن  % 90من عمالة جين القطن من النساء كما يعمل بعض من هؤالء النساء كعامالتيف حماجل القطن.
 .3دور املرأة يف اإلنتاج الغابـي:الغابات من القطاعات اهلامة يف السودان فهي مصدر للرزق  ،تدخل منتجاتها يف توفري الغذاء (األمن الغذائي)،بناء املساكن ،توفري األثاثات املكتبية واملنزلية  ،األدوية الطبية  .وتوفري العملة الصعبة باإلضافة حلماية
الرتبة (املصدات الغابية) تتعدد أدوار املرأة يف قطاع الغابات حيث تتلخص مساهمتها يف ذلك القطاع يف اآلتي:
زراعة الغابات الشعبية النسوية :ً
ً
تساهم املرأة الريفية يف القطاع الغابي يف جمالي الغابات والبيئة وقد تأثرت املرأة الريفية تأثريا مباشرا يفهذا القطاع (التدهور البيئي) بالرغم من ذلك فقد لعبت ً
ً
فعاال يف تعمري الغابات وخاصة الغابات الشعبية
دورا
 .مساهمة املرأة عظيمة يف ذلك القطاع تتمثل يف إنتاج الشتول الغابية ،زراعة الغابات  ،وترشيد استهالك
الطاقة.
زراعة احملاصيل بني األشجار (:)Agro-forestryتقوم املرأة يف املناطق الريفية بزراعة احملاصيل الغذائية مثل اخلضروات والفواكه بني األشجار لتوفري الغذاءألسرتها جبانب االستفادة من ثـمار تلك األشجار الغابية  ،واالستفادة من األخشاب يف البناء وعمل األثاثات
املنزلية باإلضافة إىل حطب الوقود  .وتلك املزارع املختلطة تكمن أهميتها يف محاية الرتبة من التعرية كما
يف املزارع يف غرب وجنوب السودان.
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 .4مساهمة املرأة يف القطاع السمكي:
للمرأة الريفية مساهمة كبرية يف هذا القطاع فهي تقوم بصنع الشباك للصيد كما هو احلال يف شرق السودان
(والية البحر األمحر) والنيل األزرق ومنطقة جبل أولياء وغريها من مناطق السودان اليت تقع جانب جمرى نهر النيل
ً
أيضا يف تلك املناطق بصيد األمساك وتصنيعها بالطرق التقليدية
أو الروافد املختلفة لألنهار بالسودان .واملرأة تقوم
(عمل امللوحة ،الفسيخ ) وجتفيف األمساك .
تعمل املرأة يف والية البحر األمحر يف استخراج الصدف من قاع البحر األمحر وتصنيعه مما يساعد يف زيادة دخل
األسرة والدخل القومي  .ولقد فازت أحداهن جبائزة اإلبداع للمرأة الريفية .
ً
ً
أيضا
أسطوال ومت تكرميها
ويف جبل أولياء هنالك واحدة من النساء تدرجت يف صيد األمساك وتصنيعها ومتتلك
لنيل جائزة اإلبداع للمرأة الريفية .فهي مساهمة يف توفري الغذاء على مستوى األسر وبيع الفائض يف األسواق
باخلرطوم (زيادة الدخل القومي).
ويف منطقة خشم القربة بوالية كسال تعمل املرأة جبد ونشاط يف مجع األمساك من حبرية خزان خشم القربة
خاصة يف  18أغسطس من كل عام (تصل كمية األمساك زروتها يف ذلك اليوم ) حيث تعمل بطرق تقليدية يف
تصنيع األمساك (امللوحة  ،الفسيخ) لتوفري الغذاء ألسرتها وبيع الفائض لزيادة دخلها .

 .5مساهمة املرأة يف التصنيع الزراعي (:)Agro-industry
يعترب التصنيع الزراعي من أهم املناشط االقتصادية وخاصة للمرأة الريفية يف السودان فهو يساهم يف األمن الغذائي
 ،زيادة دخل األسرة (بيع الفائض يف األسواق) وحتقيق الرفاهية ألفراد األسرة واملساهمة يف الدخل القومي بالسودان
بالرغم من إتباع الطرق التقليدية يف الريف .معظم املنتجات املصنعة يف السودان هي من أصل أو مصدر زراعي (نبات،
حيوان ،أمساك) .يشمل التصنيع الزراعي يف السودان نظافة احلبوب أو الغالل الغذائية ،التذرية ،الطحن (احملراكة
أو الطاحونة) ،جتفيف اخلضر والفاكهة ،متليح اخلضروات واللحوم واألمساك باإلضافة إىل تصنيع األلبان (عمل
الزبادي ،املش ،األجبان املختلفة (البيضاء واملضفرة) ،القشطة ،الزبدة والسمن .تصنيع األمساك وجتفيفها (امللوحة،
الفسيخ) وتصنيع الصدف.
ً
أيضا يف الصناعات الغذائية (صناعة الزيوت ،السكر) فاملرأة تساهم يف زراعة قصب السكر وأعمال
تساهم املرأة
النظافة ،كما أنها عاملة داخل تلك املصانع .

 .6مساهمة املرأة يف القطاع اخلدمي:
للمرأة مشاركات عدة يف هذا اجملال فهي تشارك يف جلان تنظيم استغالل موارد املياه ،كما هو احلال يف مشروع
العون الذاتي النسائي للتنمية حيث شاركت النساء يف حفر  6آبار إرتوازية بوالية حبر اجلبل.
املرأة ممثلة نشطة تشارك يف االحتادات املختلفة بالقرية (احتادات املزارعني ،الرعاة ) وغريها ولكن نسبة متثيلها
ضعيفة مقارنة بالرجل.
املرأة الريفية تشارك يف صناديق القرية ،العمل اجلماعي يف املزارع (النفري) وتوفري حطب الوقود .املرأة عضو
مشارك يف اجلمعيات التعاونية بالريف لسهولة احلصول على اخلدمات (التمويل ،توزيع املدخالت املختلفة لإلنتاج،
التسويق) مما يسهل احلصول على اخلدمات وتقليل التكلفة اإلنتاجية والتسويقية وتكلفة التمويل.
ً
أيضا يف مشروع بنك الغالل (ختزين احملاصيل الزراعية يف وقت الوفرة) لالستفادة منها يف وقت الندرة
ساهمت املرأة
( )season-Offحيث توجد بنوك الغالل يف كل من كردفان (مجعية حواء)  ،غرب كردفان (مشروع النهود
ً
أيضا
لالئتمان الزراعي) ويف جنوب دارفور (مجعية يد املرأة) باإلضافة إىل مشروع تنمية الروصريص .تساهم املرأة
ً
سنويا.
يف توفري التقاوي وذلك بتخزينها لزراعتها يف املوسم القادم
بالرغم من الدور العظيم الذي تلعبه املرأة الريفية يف السودان بدأ االهتمام باملرأة بعد الثمانينات بعد تقييم التجارب
املختلفة فوجدت املرأة االهتمام خاصة وأنها متثل قوة اقتصادية يف البالد وملساهمتها يف حتقيق األمن الغذائي على
كل املستويات (املستوى األسري واالقتصاد الكلي بالسودان ) فأصبح واضعو السياسات ومتخذو القرار يهتمون
باملرأة وال ميكن جتاهل دورها املتعاظم .فاملرأة تشكل نصف اجملتمع فهي أساس التنمية والتقدم بالسودان
(اجلدول ( )1يبني مشاركة املرأة يف األنشطة الزراعية املختلفة للقطاعات).
18

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

جدول رقم (:)1
مساهمة املرأة الريفية يف األمن الغذائي حسب القطاعات الزراعية املختلفة يف السودان
القطاع
.1القطاع املطري
التقليدي

املساهمة النسبية للمرأة يف
األمن الغذائي بالقطاع
% 80 -50
وترتفع إىل أكثر من % 65
يف إقليم كردفان % 80 ،يف
إقليم دارفور

.1-1دور املرأة الريفية حوالي % 61.4
الرعوية»
حوالي  % 46.8يف تصنيع
منتجات األلبان وتسويقها.

القطاع املروي

النشاط يف القطاع
−تقوم معظم العمليات الزراعية (فالحة األرض حتى احلصاد
للمحاصيل الغذائية والنقدية)  .فهي املسئولة عن توفري
احتياجات األسرة من الغذاء (استهالك الغذاء) وبيع الفائض
لشراء احتياجات أسرتها.
−بناء املخازن لتخزين احملاصيل اجلافة لسد احتياجات أسرتها
االستهالكية ،وتسويق الفائض لزيادة الدخل األسري لسد
االحتياجات األخرى.
−مساعدة الرجل يف زراعة احملاصيل النقدية .
فهي اليت تهتم برعاية احليوانات الصغرية من ماعز وضأن.
تصنيع منتجات األلبان وزراعة وحصاد احملاصيل املطرية
(احلبوب كالدخن والذرة ) باإلضافة إىل مشاركتها يف التخزين
 ،تصنيع منتجات األلبان وتسويقها.

حيث تبلغ نسبتهن % 12يف  -عمالة أسرية غري مدفوعة األجر يف مزرعة الزوج أو األب أو األخ .
مشروع اجلزيرة و% 10
 املرأة املزارعة اليت متتلك مزرعة انتقلت إليها عن طريق اإلرثيف مشروع الرهد حوالي
من الزوج أو األب ومعظم هؤالء يشاركن يف مجيع العمليات
يزرعن
 % 55من النساء
الزراعية.
باملشاركة مع صاحب
 العمالة النسوية املهاجرة واليت استقرت داخل املشروع وهياملزرعة
تعمل كعمالة أجرية يف مجيع العمليات الزراعية .
 % 90منهن يشاركن يف يشاركن يف جين القطن ،يف زراعة الفول السوداني ،الذرةجين القطن .
القمح ،وإنتاج اخلضر واألعالف .شراكة مع املزارعني خاصة يف
  % 100يشاركن يفزراعة الفول السوداني والذرة واخلضروات باملشاركة يف اإلنتاج
زراعة الفول السوداني
أو إجيار األرض
والذرة _ % 38منهن
العمالة املومسية املهاجرة واليت ال تستقر يف املشروع بل ترجعالقمح
يشاركن يف زراعة
بنهاية عملها يف الزراعة ،يعملن يف جين القطن وعامالت يف
 % 54من يشاركن يفحماجل القطن
زراعة وإنتاج اخلضر
واألعالف
جين القطن ()% 90

.3دور املرأة يف اإلنتاج
الغابي

زراعة الغابات الشعبية
الزراعة بني األشجار

.4صيد وتصنيع
األمساك

 للمرأة الريفية مساهمة كبرية يف هذا القطاع فهي تقومبصنع الشباك للصيد
 صيد األمساك. -استخراج الصدف من البحر األمحر .
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القطاع

النشاط يف القطاع

املساهمة النسبية للمرأة يف
األمن الغذائي بالقطاع

 .5مساهمة املرأة يف
التصنيع الزراعي
()industry-Agro

تساهم املرأة مساهمة كبرية يف التصنيع الزراعي (نظافة
احلبوب أو الغالل الغذائية  ،التذرية ،الطحن (احملراكة أو
الطاحونة)  ،جتفيف اخلضر والفاكهة  ،متليح اخلضروات
واللحوم واألمساك)
 تصنيع األلبان (عمل الزبادي ،املش  ،األجبان املختلفة (البيضاءواملضفرة) ،القشطة ،الزبدة والسمن.
 تصنيع األمساك (امللوحة ،الفسيخ) تصنيع األصداف من البحر األمحر الصناعات الغذائية (صناعة الزيوت ،السكر) فاملرأة تساهميف زراعة قصب السكر والنظافة وعاملة داخل تلك املصانع .

 .6القطاع اخلدمي

 املرأة مشاركة يف جلان تنظيم استغالل موارد املياه)  -ممثلةيف االحتادات املختلفة بالقرية (احتادات املزارعني ،الرعاة )
وغريها ولكن نسبة متثيلها ضعيفة مقارنة بالرجل.
 صناديق القرية العمل اجلماعي يف املزارع (النفري) وتوفري حطب الوقود -اجلمعيات التعاونية بالريف لسهولة احلصول على اخلدمات

الباب الثالث:

اآلليات املختلفة والسياسات لتنمية املرأة الريفية يف السودان

ألهمية املرأة انعكس اهتمام وزارة الزراعة فيما خيتص مبشاركة املرأة يف الزراعة يف كل اخلطط العشرية ،
اخلمسية والربع قرنية للنهوض باملرأة يف جمال الزراعة واألمن الغذائي .تقدم وحدة إدماج النوع االجتماعي بالوزارة
االحتادية املساعدة الفنية لنساء الريف عن طريق تكوين اجملموعات النسائية بتلك الواليات لسهولة احلصول
على اخلدمات املختلفة اليت تقدم بواسطة املشاريع التنموية  ،على سبيل املثال مشروع تنمية الروصريص (من قبل
الصندوق النقدي للتنمية الزراعية ) جند أن  % 41من أعضاء اجلمعيات باملشروع يف املنطقة نساء.
رؤية الوحدة لتحقيق األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر البد من التنمية املتكاملة للرجل واملرأة (النوع)
ومن هنا نبعت أهمية إدماج النوع يف التنمية ومواكبة للتغريات العاملية تغري اسم إدارة املرأة يف التنمية بوزارة
الزراعة االحتادية إىل وحدة إدماج النوع االجتماعي يف التنمية لتعين مبشاكل وتنمية الرجل واملرأة ً
معا ليس
تنمية املرأة فقط مبعزل عن الرجل وهي الوحدة الوحيدة يف السودان بتلك التسمية .فهي تساعد إدارات املرأة على
املستوى الوالئي يف وضع اخلطط والسياسات والربامج  ،والبحث عن التمويل فيما يقدم من تلك الوحدات أو اإلدارات
من مشاريع أو برامج لتصبح قيد التنفيذ.

.1-3اآلليات املختلفة للتنمية االقتصادية للمرأة :
أهمية املرأة تأتي يف التغيري وإحداث التنمية املتوازنة املتكاملة .وهنالك عدة آليات لتحقيق التنمية املستدامة يف
العملية اإلنتاجية (إنتاج نباتي أو حيواني) تتضافر مجيعها لزيادة الدخول واخلروج باملرأة من دائرة الفقر وزيادة
رفاهيتها.
و تتمثل تلك اآلليات يف اآلتي:
وزارة الزراعة والري ممثلة يف وحدة إدماج النوع االجتماعي  GMDUهذه الوحدة تبذل جمهودات عظيمة بعدً
ً
والية) منها اثنتان يف جنوب السودان
التزاما ملا جاء منه وذلك بإنشاء  16وحدة  /إدارة للمرأة يف (15
مؤمتر بكني
كنقاط ارتكاز لتنمية املرأة ،فاحتة تلك اإلدارات الدعم الفين لنشر أحسن التطبيقات يف جمال التنمية ،ملعرفة
وتقاسم قضايا التنمية ،مع اآلثار املختلفة على النساء والرجال واملساعدة لتلك اإلدارات يف وضع اخلطط ،الربامج
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واملشروعات لتنمية النساء يف املناطق الريفية واخلدمات االجتماعية مجيعها تعمل على تنمية إدماج النوع
االجتماعي يف التنمية ،اختاذ القرار بواسطة اخلطط قصرية وطويلة املدى للتنمية الريفية .وأهم أهداف الوحدة
كما هو مبني بامللحق.
تتضافر جهود الوحدة مع املؤسسات املختلفة والوزارات ذات الصلة اليت تتمثل يف الثورة احليوانية والسمكية،املالية واالقتصاد الوطين  ،املوارد املائية ،الصناعة  ،الرعاية والضمان االجتماعي  ،وزارة الرتبية والتعليم ،
التجارة ،البنوك وتتمثل يف البنك الزراعي ،بنك املزارع ،بنك االدخار والتنمية  ،بنك األسرة  ،حمفظة املرأة ،بنك
الكفاية (إدارات/الوحدات للتمويل األصغر) )وغريها لتسهيل اإلنتاج بتوفري مدخالت إنتاج والقروض للمرأة
الريفية باإلضافة إىل ديوان الزكاة تعمل مجيعها لتخفيف حدة الفقر يف السودان.ولقد حقق ديوان الزكاة
 % 64من ميزانية البنوك للفقراء واألشد ً
فقرا  .وبنك السودان املركزي خمصص  % 12من موارده للقروض
الصغرية للفقراء .
املنظمات احلكومية  ،الطوعية  ،اإلقليمية والعاملية على كافة املستويات ،تعمل مجيعها لتنمية املناطقالريفية ،التدخالت على املستوى العاملي واإلقليمي والقومي تعمل لتنمية املناطق الريفية لفض النزاعات
القبلية يف بعض مناطق السودان  .من خالل اجملموعات الريفية املستفيدة ،التدخالت على املستوى القصري
خبلق أعمال لتحسني البنيات التحتية وبالتكامل مع التنمية املستدامة على املدى الطويل (بناء القدرات
لتنمية املؤسسة ،نقل التقانة واإلرشاد ،والتسهيالت لنيل القروض ،التمويل الصغري لألعمال الصغرية ،تسهيل
املشاركة) .ومن بني تلك املنظمات منظمة حواء :وهي من املنظمات املمتازة يف العمل الطوعي على املستوى
القومي ،حيث تعمل يف مناطق كثرية من السودان ومن أهم أهدافها تنمية املرأة يف املناطق الريفية ،وحتقيق
األمن الغذائي يف اجملموعات الريفية  ،وإدماج النوع يف التنمية املستدامة يف كثري من القضايا وخباصة فض
النزاعات بالتنسيق مع مركز القاهرة لبناء السالم  .وهي عضو يف الشبكة اإلقليمية العربية .
اجلمعيات املستفادة حتتوي على اجملموعات املتأثرة اليت تعمل ً
معا ضد تأثريات االنعزال والفقر( ،أو يف بعض
األحيان ضد العنف ،التعثر يف اإلنتاج ،وحتسني وضع اجملموعات غري املستقرة اليت تأثرت من ويالت النزاعات،
والصراعات واحلروب).
إن النساء مشاركات خالل جلان جمموعات التنمية  ،اجملموعات اخلاصة املهتمة  ،اجملموعات ذات الصلة اللصيقة
جمموعات املزارعني  ،جمموعات الدعم الذاتي  ))Groups help-Selfوكالة صحة احليوان  ،وكالة إنتاج
احملصول.
ً
ً
ً
تلعب مجيع تلك املؤسسات آنفة الذكر دورا هاما يف املساواة النوعية يف الريف حيث متنح فرصا متساوية يف
توزيع املوارد احمللية دون أي متييز (نساء-رجال) هدفها األساسي خلق املزيد من التكامل واملؤسسية لدخول املرأه
واستفادتها من الربامج لتحقيق أهداف األلفية والتنمية  .فهي تعمل على رفع القدرات واملهارات لنساء الريف خالل
برامج بناء القدرات (الدورات التدريبية  -مسنارات  -ورش العمل) لتتماشى املرأة السودانية مع املتغريات العاملية
ً
اقتصاديا،
وكل القضايا اخلاصة بالنوع  .وذلك من خالل وضع السياسات ،واإلسرتاتيجيات بهدف متكني النساء
ً
ً
سياسيا ،تأمني الغذاء والتخفيف من حدة الفقر .املرأة السودانية مع املؤسسات ذات الصلة تعمل مجيعها
اجتماعيا،
على حتسني القوانني  ،النظم  ،السياسات والبنيات التحتية العامة لدعم املنتجات من خالل سالسل اإلمداد تعمل
بطريقة مباشرة مع الوكاالت احلكومية لتقوية اجملموعات الصناعية الصغرية و االحتادات يف املناطق الريفية.
.2-1-3مشاركة املؤسسات الريفية واملنظمات النسوية يف وضع السياسات :
يف املاضي كان هناك غياب يف مشاركة النساء على كل املستويات يف وضع السياسات (وضع السياسة،
املتابعة ،التقييم) مما انعكس ذلك يف فشل الكثري من الربامج واملشاريع التنموية يف السودان .
كما للنساء القيادات دور كبري خاصة يف املناطق الريفية حيث متثل دورهن يف مساعدة النساء الريفيات يف
تكوين التنظيمات النسائية  ،ارتفاع نسبة التمثيل هلؤالء النساء يف التنظيمات املختلفة على سبيل املثال
مجعيات الريف للتسليف  ،جمموعات الدعم الذاتي و االحتادات املوجودة يف املشاريع الزراعية مبختلف الواليات
ً
كبرية لتنمية وتطوير نساء
( احتادات صغار املزارعني واملنتجني واجلمعيات التسويقية) وكان لذلك أهمية
الريف يف منافسة اإلنتاج ،توفري املدخالت ،البحوث،االتصال ،توفري التمويل وغريها من اخلدمات.
ً
ً
مقدرا من النساء وهو جسم منظم
عددا
ومن أهم االحتادات للنساء االحتاد العام للمرأة السودانية ،حيث يضم
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للطموحات النسائية وللمشاريع واألنشطة النسوية على كل املستويات ،ملساعدة صغار املنتجني واملزارعني
ً
وصوال للسوق
لتحقيق أكرب إنتاج يساهم يف األمن الغذائي والتسويق ،وبناء القدرات واملهارات يف إنتاج احملاصيل
ً
وخاصة الريفيات يف وضع ومتابعة
وللعمل احلر .واآلن وبفضل كثري من اجلهود ارتفعت نسبة مشاركة النساء
وتقييم السياسات ،اإلسرتاتيجيات ،اخلطط ،الربامج واملشاريع التنموية من خالل ارتفاع نسبة التمثيل يف تلك
التنظيمات سابقة الذكرمما انعكس ذلك يف حتسني وضع املرأة االقتصادي .
هنالك كثري من الربامج واملشاريع نفذت يف السودان جملموعات خمتلفة يف بيئات متنوعة على املستوى اإلقليمي
مثال لذلك منظمة إيفاد (،)IFADومنظمة األغذية العاملية ( )FAOوغريها من املنظمات حيث قامت بتنفيذ الكثري
من الربامج واملشروعات للتنمية الريفية خاصة يف غرب السودان (مشروع النهود للتنمية الزراعية بكردفان) حيث
يعترب من املشاريع الناجحة للتنمية الريفية مت تنفيذها من قبل اإليفاد .

 .3-1-3الدور االجتماعي ملؤسسات القطاع العام يف التنمية الريفية:

على مستوى مؤسسات القطاع العام  ،فإن للنساء القياديات يف الوزارات االحتادية والوزارات الوالئية ً
دورا ً
هاما يف
تنمية النساء الريفيات فاملرأة يف الواليات تساعد يف اخلطط والسياسات واإلسرتاتيجيات والربامج واملشاريع مع
الوزارات الوالئية التابعة هلا من خالل تقديم العون الفين للنساء الريفيات من خالل اآلتي:
املساعدة االجتماعية لنساء الريف وذلك بنشر الوعي حملاربة العادات الضارة ،التقاليد واألعراف السائدة للخروجمن التخلف واجلهل.
حمو األمية وسط النساء الريفيات حيث تفشي األمية أكثر من  % 65وسط الريفيات.بناء املقدرات واملهارات للنساء الريفيات بقيام دورات تدريبية ،مسنارات ،ندوات واجتماعات من أجل التوعيةاالجتماعية ،السياسية واالقتصادية على كل املستوى القومي.
مساعدة النساء الريفيات يف تنظيمهن يف شكل مجعيات تعاونية ،ومتثيلهن يف التنظيمات املختلفة (احتاداتتنفيذ اخلطط عرب إداراتها ووحداتها املختلفة لتحقيق األمن الغذائي ،والتخفيف من حدة الفقر وحتقيق التنمية
الريفية املستدامة ).

 .4-1-3جائزة اإلبداع للمرأة الريفية:
من اآلليات املساعدة يف املنافسة الشريفة للوصول لإلنتاج واإلبداع جائزة اإلبداع للمرأة الريفية تعترب تلك اجلائزة
نتاج املؤمتر جنيف ( )1992ويتمثل اهلدف الرئيسي لتلك اجلائزة يف رفع املستوى والوضع االقتصادي للمرأة
الريفية .التوصية جاءت خالل املؤمتر لنساء الرؤساء بإلزامهن بتنفيذ اجلائزة يف األقطار املختلفة ملساعدة النساء
ً
ثانيا يف أبوجا عام  .1995وكانت حرم الرئيس فاطمة خالد هي املسئولة عن تلك
الريفيات وهذا االلتزام جتدد
اجلائزة وعملت على تبين برنامج هذه اجلائزة حتت عنوان حنو دور رائد للنساء الريفيات .وهناك عدة مسنارات
يف الفرتة من  . 1994 -1993حتى مت إعالن اجلائزة من قبل حرم الرئيس ملزيد من املنافسة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية للنساء الريفيات .على الصعيد العاملي .وقد فازت باجلائزة امرأة من مدينة النهود (غرب كردفان) ومت
تكرميها بروما.
على الصعيد اإلقليمي (الدول العربية)كانت هناك جائزة املرأة العربية املنتجة اليت مت تنظيمها من قبل املنظمة
ً
كثريا من
العربية للتنمية الزراعية يف السودان (مباني املنظمة باخلرطوم – العمارات)يف العام  2010حيث إن
النساء مت تكرميهن على مستوى الدول العربية مبا فيهن النساء السودانيات الريفيات املنتجات حيث مت تكريم
ً
وأيضا هناك مت تكريم ونيل اجلائزة على الصعيد احمللي (املركزي ) حيث وجد أن لديهن جمهودات
( 15امرأة)
عظيمة يف التنمية والتطور يف املناطق الريفية.
على الصعيد القومي كان أول تبين للجائزة عام  1999حيث كانت السيدة بثينة احلاج نور أول فائزة جبائزة اإلبداع.
خترجت يف كلية املعلمات وبلغ مشروعها حوالي  750فدان يف غرب السودان (كردفان) بالزراعة املطرية اآللية
وكانت تشرف وتقوم مبعظم العمليات الزراعية بنفسها (منها حراثة األرض بالرتاكرت وتتوىل القيادة بنفسها)،
وحققت معدالت عالية يف إنتاج احملاصيل ( قطن ،ذرة ،دخن ،مسسم ،خضروات) باستخدام التقانات احلديثة يف
العمليات الزراعية ،ساهمت بصورة ملحوظة يف توفري الغذاء وتأمني الغذاء على مستوى أسرتها واملنطقة كافة،
وزيادة الدخل (بيع الفائض بالسوق) وحتسني املعيشة وحتقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية.
وتتلخص أهم أهداف اجلائزة يف اآلتي :تشجيع النساء لزيادة إنتاجهن االقتصادي وبالتالي زيادة الدخول باستخدام
22
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التقانات احلديثة للوصول لألهداف املنشودة ،نشر الوعي يف وسط اجملتمعات الريفية ،خلق فرص لتبادل اخلربات
بني املبدعات من نساء الريف وللذين يهتمون بالتنمية الريفية حلل كل املشاكل والعقبات والرتكيز على
التنمية االقتصادية.
وينحصر نطاق اجلائزة يف األنشطة اإلنتاجية يف املناطق الريفية على مستوى الفرد ،واجملموعات (زراعة ،إنتاج
ً
وأيضا أنشطة مستخدمة للمجموعات (تدريب ،مهارات ،رفع قدرات يف جمال
حيواني ،مهن حرفية وأعمال جتارية)
التنمية).
ولقد حققت جائزة اإلبداع للمرأة الريفية أهدافها نتيجة للمنافسة االقتصادية واالجتماعية وسط نساء الريف،
ً
أيضا يف الزيادة
مما انعكس يف زيادة عدد النساء املشاركات املبدعات يف األنشطة املختلفة .وانعكس ذلك
امللحوظة يف اإلنتاج نتيجة املنافسة لنيل اجلائزة (االهتمام باستخدام التقانات احلديثة لإلنتاج ،وزيادة الدخول،
وحتقيق الرفاهية وحتسني الوضع املعيشي وحتقيق األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر)  .كما أن هنالك
ً
ً
ملحوظا يف نوعية اإلنتاج للمنافسة القوية بني املنتجات اليت حتتوي على خدمات اجتماعية جديدة ،
حتسنا
وأنشطة زراعية (نباتي وحيواني) وتنوع يف األعمال املتميزة جيدة النوعية لتنافس على املستوى القومي والعاملي
مبشيئة اهلل.
 .5-1-3االحتادات :االحتاد العام للمزارعني بالسودان ،االحتاد العام للرعاة ،االحتاد العام للمرأة السودانية  ،احتاد
املهندسني الزراعيني ،االحتاد السوداني لشباب الوطن باإلضافة لبعض املشاريع كمشاريع األسر املنتجة ،مشروع
دعم اخلريج املنتج  .سوف تعمل مجيعها يف جمال األمن الغذائي والتنمية الريفية املستدامة على كل املستويات
(األسرة  -احمللي ـ القومي) من أجل حياة كرمية.
 .6-1-3القيادات النسوية على املستوى القومي وعلى رأسها (الربملانيات يف اجمللس الوطين واجملالس التشريعية
بالواليات والقيادات العليا بالوزارات واملؤسسات احلكومية األخرى) يعملن جبهد مقدر لتقديم املساعدة الفنية
للنساء الريفيات على وجه اخلصوص صغار املزارعات واملنتجات وصاحبات األعمال الصغرية .
 .7-1-3وزارة الرعاية والضمان االجتماعي االحتادية :تعترب من الوزارات ذات األهمية مبكان لقضايا املرأة والطفل
على الصعيد القومي (حسب القرار رقم  )34الذي مت مبوجبه االختصاصات واملهام لإلدارات املختلفة ومن بينها اإلدارة
العامة للمرأة واألسرة حبيث تكون الوزارة راعية لكل إدارات املرأة على مستوى الوزارات االحتادية ذات الصلة.
تبنت وزارة الرعاية االجتماعية (اإلدارة العامة للمرأة واألسرة) بالتعاون مع تنظيم البنوك برامج اقتصادية تتجاوب
واحتياجات املرأة عرب مرسوم أصدره بنك السودان املركزي يف عام  2007الذي يسمح البنك مبوجبه حبد أدنى يبلغ
 % 10مبوجب املرسوم الذي مت إصداره من قبل احملفظة املالية لتمويل األعمال التجارية الصغرية ومن هذه احملفظة
مت ختصيص  % 70لتمويل املشروعات الصغرية يف املناطق الريفية منها مت ختصيص  % 30ملشروعات النساء.

 .2-3السياسات واإلسرتاتيجيات بالرتكيز على سياسات تنمية املرأة يف السودان :
هنالك عدة مراحل للسياسات يف السودان ميكن تقسيمها إىل مرحلتني خمتلفتني مرحلة ما قبل التحرير
االقتصادي (مطلع السبعينات وحتى نهاية الثمانينات) ومرحلة ما بعد التحرير منذ  1992وحتى اآلن.
ومن أهم اإلسرتاتيجيات يف السودان:
 	- 1اإلسرتاتيجية القومية الشاملة ( 2002–1992مؤشرات أداء القطاعات االقتصادية املختلفة).
 	- 2اإلسرتاتيجية ربع القرنية ( )2027-2002اليت من أهم براجمها برناجمي النفرة الزراعية
( )2010-2007والنهضة الزراعية (.)2011-2008

 - 3إسرتاتيجية احلد من الفقر (. 2006-2002
 .1-2-3أهداف اإلسرتاتيجية ربع القرنية (:)2027-2002
زيادة اإلنتاج والناتج القومي الزراعي .ختفيف وطأة الفقر بتحسني مستوى دخول السكان.عدالة توزيع الدخول بني السكان الزراعيني ،أو املناطق الزراعية.زيادة فرص العمل.23
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حتقيق األمن الغذائي وحتسني مستويات التغذية للسكان .زيادة الصادرات من السلع الزراعية ،أو ختفيض الواردات منها .تنمية املوارد الطبيعية وترشيد استغالهلا.-الرتابط األمامي واخللفي مع القطاعات األخرى.

ومن أهم أهداف إسرتاتيجية قطاع املرأة ربع القرنية (:)2027-2003

ً
ً
اقتصاديا
اجتماعيا،
حتريك قطاع املرأة كمورد بشري هام يف حتقيق التنمية الشاملة من أجل متكينهاً
وسياسيا وتأهيلها للعاملية.
التأكيد على دور األسرة كركيزة أساسية ومأوى طبيعي ألفراد اجملتمع وأداة لتحقيق االستقراروتعبئة طاقاتهم للمساهمة الفاعلة يف اجملتمع.
ضمان التمتع بالفرص املتكافئة والعدالة يف توزيع املوارد للنساء يف املناطق احلضرية والريفية سداًً
ووصوال للمساواة العادلة.
لالحتياجات
تفعيل واستكمال التشريعات اليت تصون حقوق اإلنسان للمرأة ومحايتها من االنتهاك والتعدي التزاماًمبا نصت به األديان السماوية واألعراف احلميدة واملواثيق الدولية.
تبين السياسات والتشريعات يف اخلطط والربامج التنموية اليت تساعد على مشاركتها وإدماج قضاياهايف كافة القطاعات التنموية ،االجتماعية واالقتصادية.
إجياد وتهيئة بيئة قادرة ومالئمة للقضاء على املفاهيم والعادات والظواهر السلوكية السالبة واليت تعززوترتقي باملرأة من القيام بدور ريادي يف التغيري واإلصالح واالضطالع بأدوارها املتعددة.
توفري محاية األسرة ضد التحديات واالنعكاسات السالبة للعوملة.زيادة مشاركة املرأة يف عملية بناء السالم ونشر ثقافة السالم والتعايش السلمي.إجياد أطر مؤسسية وآليات لتحقيق النهوض باملرأة.القضاء على األمية وسط النساء على ّأال تزيد نسبتها على ال % 50حبلول عام .2007
تأكيد االهتمام بالنساء واألطفال ذوات احلاجات اخلاصة املتأثرات باحلروب والنزاعات املسلحة ومن ثمإدماجهن بالكامل يف اجملتمع.

 2-2-3إسرتاتيجية احلد من الفقر :2006-2002
للتخفيف من حدة الفقر البد من الرتكيز على عنصري اإلمناء الزراعي واألمن الغذائي ،يف الزراعة التقليدية
ً
خاصة النساء ،األمر الذي
وهي القطاع الرئيسي لتحقيق األهداف اليت يعتمد عليها معظم فقراء الريف
يستوجب االهتمام بتطبيق حزم تنموية ريفية متكاملة ،وضع إسرتاتيجيات وبرامج تنموية مكثفة للحد
من الفقر وقد جاءت أهم عناصر اإلسرتاتيجية كما يلي:
إصالح حيازة األرض.احلزم التقنية للبحوث واإلرشاد الزراعي.توفري وامتالك التمويل الريفي.توفري اخلدمات االجتماعية األساسية مبا فيها تعليم األساس ،الرعاية الصحية األولية ،املياه الصحية.ً
خاصة الطرق الفرعية وحركة
حتسني القنوات التسويقية من خالل االستثمار يف مشاريع البنية التحتيةاألسواق.

 3-2-3األهداف اإلسرتاتيجية للنهضة الزراعية (:)2011-2008
تنمية الصادرات الزراعية النباتية واحليوانية مبا يدرأ خماطر انهيار االقتصاد الكلي من جراء االختاللالناجم عن االعتماد املتنامي على عائدات البرتول.
زيادة اإلنتاجية ورفع كفاءة اإلنتاج والتصنيع الزراعي.حتقيق األمن الغذائي.ختفيف حدة الفقر بنسبة  % 50بنهاية العام 2015م وتوفري فرص العمل وزيادة دخل الفرد.24
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ً
تشجيعا لالستقرار يف الريف.
حتقيق التنمية املتوازنة لكافة أقاليم البالد-تنمية ومحاية املوارد الطبيعية مبا يكفل استدامتها وجتدد عطائها.

 4-2-3السياسات القومية خلطة األمن الغذائي (منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع حكومة
السودان:-2007
معرفة األولويات للسياسات اإلصالحية لألمن الغذائي. تطوير التنسيق بني املستفيدين. تطوير إسرتاتيجية التنوع لتدخالت األمن الغذائي. بناء القدرات للمستفيدين على املستوى القومي وخاصة على مستوى اجملموعات. حتسني مستوى تواجد وتناول الغذاء على مستوى األسرة احمللي والقومي. تطوير أصول مقومات اإلنتاج وتوفريها لفقراء الريفمعرفة كل املقاييس للحماية االجتماعية لتأكيد تناول الغذاء للمجموعات املتضررة.بناء اخلربات خاصة يف مشال السودان فيما خيتص باألمن الغذائي.معرفة ودعم اخلدمات الريفية اخلاصة باملستفيدين بني املزارعني التقليدين والرعاة وصائدي األمساك.تطوير املوارد الطبيعية وإدارتها لدعم استدامتها وتوزيعها بالعدالة لفقراء الريف مع العمل على احلد منالنزاعات حول املوارد.
يتم تنفيذ اخلطة من قبل منظمة األغذية والزراعة العاملية ومن أهم الربامج لتلك اخلطة:
 	- 1الربنامج األول :النظر يف توفري الغذاء يف املناطق الريفية (البعد األول لألمن الغذائي).
 	- 2الربنامج الثاني :موجة للحصول على الغذاء وذلك من خالل دعم اجملموعات املتضررة.
	 	- 3الربنامج الثالث :وضع سياسات لألمن الغذائي وذلك من خالل تقوية اخلدمات الريفية األساسية خللق
سياسات بيئية مواتية لألمن الغذائي.

.5-2-3السياسات القومية لتمكني املرأة:
مت وضعها من قبل وزارة الرعاية والضمان االجتماعي (مارس  )2007مع اجلهات ذات الصلة /جلنة قومية برئاسة
وزارة الرعاية والضمان االجتماعي مكونة من الوزارات ذات الصلة (الزراعة ،الثروة احليوانية والسمكية،
التعليم ،الصحة ،منظمات اجملتمع املدني  ،االحتاد العام للمرأة السودانية وغريها) فخرجت وثيقة السياسات اليت
ترمجت يف املشروع القومي لتمكني املرأة الريفية الذي أصبح على أرض الواقع ومت تنفيذه يف  9واليات.
أهداف مشروع التمكني.تقليل الفجوة بني اجلنسني يف التنمية .تطوير الشراكة القومية يف املؤسسات احلكومية مع اجملتمعات املدنية لتحسن وضع املرأة حتى تنالحقوقها وواجباتها من أجل تطوير النظام االجتماعي وهيكل األسرة.

ومن أهم أهداف اإلسرتاتيجية ملشروع متكني املرأة:

تقوية املرأة وإدماجها وتعميق مشاركتها يف مجيع القضايا.تعليم املرأة ومنحها املهارات لزيادة فرصها يف اختاذ القرار والتوظيف.ختفيض معدالت األمية وسط النساء.تطوير اخلدمات الصحية للمرأة.بناء قدرات املرأة االقتصادية وحصوهلا على املوارد.-زيادة وعي املرأة يف قضايا البيئة.

كل من التمكني االقتصادي ،املشاركة
عناصر برنامج التمكني للسياسات القومية للمرأة تتلخص يف
ٍ
السياسية واختاذ القرار ،التعليم ،الصحة والبيئة ،السالم وفض النزاعات و حقوق اإلنسان والقوانني .ترمجت تلك
السياسات يف املشروع القومي لتنمية املرأة الريفية لزيادة الفعاليات عرب سالسل القيمة املتكاملة من اإلنتاج
ً
مرورا بالتصنيع ثم التسويق.
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هنالك زيادة اجلهود للمرأة الريفية لتحسني وضعها بزيادة اإلنتاجية واهلامش الرحبي ألكرب عدد من صغار
املزارعني ،إضافة إىل اخلدمات للقطاع اخلاص لينمي ويطور أعماله،كل ذلك لتأكيد وضع النساء السودانيات
وهذا ممكن من خالل تبين السياسات القومية لتمكني النساء ( ) 2007من خالل:
ً
نزوال للقاعدة من وسائل اإلنتاج.
دعم وتأكيد االلتزام السياسي لتمكني النساء من املستوى األعلىوضع العالقة املتكاملة بني املركز والواليات ملنع التضارب يف املهام واالختصاصات يف حميط التعاونوالتنسيق.
تطوير املهارات العلمية والتقنية مع الرتكيز على التدريب وإعطائه األولوية مع تطوير الربامج التدريبيةً
متاشيا مع االحتياجات الفعلية لتسهيل متكني املرأة.
تشجيع منظمات اجملتمع املدني ،اجملموعات احمللية ،املنظمات احلكومية ،وتطوير الشركات مع كلاجلهات ذات الصلة.
منح املوارد البشرية واملالية مع حتسني الشراكة مع مؤسسات اجملتمع املدني لزيادة متكني املرأة.تسهيل فعالية النساء يف فض النزاعات ونشر ثقافة اإلسالم.زيادة عدد حمفظة متويل املرأة لتعم كل الواليات يف السودان وذلك لزيادة عضوية النساء املستفيدات منمتويل احملفظة.
زيادة الكفاءة للجمعيات الزراعية وزيادة العدد يف املناطق الريفية.-تنشيط السياسات وقانون حيازة األراضي للنساء فيما خيتص مبلكية األرض.

الباب الرابع
التحديات والفرص يف إطار التنمية االقتصادية بالسودان

 .1-4أو ًال ـ التحديات لتنمية املرأة املنتجة بالسودان :
هنالك عدة حتديات على مستوى القطاع الزراعي  ،تواجه املرأة السودانية املنتجة بصفة عامة واملرأة الريفية بصفة
خاصة وعلى سبيل املثال ال احلصر نورد منها اآلتي:
التحديات يف القطاع الزراعي وبالقطاع التقليدي على وجه اخلصوص:

 .1-1-4مشاكل اإلنتاج واإلنتاجية يف السودان :

من أبرز مالمح اإلنتاج الزراعي بالسودان تدني اإلنتاجية وبالتالي اخنفاض اإلنتاج يف كل نظم الزراعة مروية
كانت أو مطرية ( آلية وتقليدية) بصفة خاصة اإلنتاج التقليدي املطري الذي يتواجد فيه معظم املزارعني
واملزارعات التقليديات وصغار املنتجني من اجلنسني ،ويعزى ذلك ألسباب كثرية منها:
عدم استخدام املدخالت احلديثة يف اإلنتاج والزراعة  ،موجات اجلفاف والفيضانات املتكررة يف بعض الوالياتعدم تطبيق الدورات الزراعية يف بعض املناطق باإلضافة إىل ضعف البحوث ونقل التقانة واإلرشاد والوقاية
وغريها من اخلدمات اهلامة.
تدني حجم التمويل  ،عدم توفره يف الزمان واملكان املطلوبني وعدم مالءمة شروطه لصغار املنتجني والسلعاملنتجة مع ارتفاع كلفته .
مشاكل التسويق وعدم محاية املنتجني من تقلبات األسواق احمللية والعاملية.عدم وجود سياسات حتمي املنتج واملنتجة يف ظروف الكوارث .جمز للنشاط اإلنتاجي .
غياب التكامل يف اإلنتاج مبا حيقق عائد ٍضعف استخدام التقانات احلديثة يف اإلنتاج وعدم ربط سياسات التمويل بنقل التقانة والتأمني ضد املخاطر .ظاهرة الندرة يف مدخالت اإلنتاج واليت أصبحت مالزمة للقطاع حتى يف أبسط املدخالت.اختناقات الري يف القطاع املروي.-ضعف البنيات التحتية املساندة للقطاع الزراعي .
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 .2-1-4التحديات لقطاع اإلنتاج احليواني:

إن مساحة القطاع الرعوي تقدر حبوالي  117مليون هكتار يقع معظمها يف املناطق الصحراوية والسافنا منخفضة
األمطار ـ تأثرت أراضي املراعي بعوامل سلبية عديدة كما يلي:
الكوارث الطبيعية :فرتات اجلفاف املتكررة يف مناطق الساحل اإلفريقي خالل العقود السابقة و السيولوالفيضانات أثرت على القطاع الرعوي وتسببت يف موت الكثري من احليوانات وهجرة الرعويني .كل تلك
العوامل كان هلا تأثريات بيئية خطرية ميكن تلخيصها يف :
نقص مساحة املراعي.تراجع الرتكيبة النباتية من النباتات املستساغة إىل غري املرغوبة.استبدال احلشائش املعمرة باحلوليات و األنواع السامة.نقصان إنتاج العلف لوحدة املساحة.لتلك العوامل األثر السليب على القطاع وانعكست آثاره يف تعرية الرتبة و تدهورها و التصحر يف بعض األحوال .االعتماد الكلي على القطاع التقليدي يف الرتبية  ،اإلنتاج ( طبيعة اإلنتاج التقليدي تهتم بالكم دونالكيف) والتسويق حيث يتعرض القطاع التقليدي بدوره إىل خماطر بيئية وطبيعية متعددة منها دورات
اجلفاف والتصحر املتكررة اليت يعاني منها أغلبية الرعاة وعلى وجه اخلصوص صغار الرعاة مبا فيهم املرأة
الرعوية.
تدهور بيئة احليوان وتناقص املراعي وشح مياه الشرب لإلنسان واحليوان موزعة على القطاع ومسارات الثروةاحليوانية ،مما أعاق تطور القطاع وعدم توفر القدر الكايف من النوعية اجليدة من الغذاء ( األمن الغذائي
احليواني).
احلرائق املومسية :خاصة يف املناطق شبه اجلافة.ضعف القدرات اإلنتاجية الوراثية للسالالت احمللية.الرعي اجلائر :حيث جند أنظمة الرعي التقليدي واليت متتلك حوالي  % 90من القطيع القومي يتمركز حولً
وغالبا ما ينتج عنه رعي فوق محولة املرعى.
مصادر املياه الدائمة ومناطق املخاوف
كاف من البيانات اإلحصائية اجليدة إذ أن
الضعف الشديد والتباين يف تقدير أعداد احليوانات وعدم توفر قدرٍ
آخر تعداد حيواني مت إجراؤه كان يف عام 1976/75م .
السياسات التنموية :غياب السياسات التنموية الواضحة جتاه املوارد الرعوية إضافة للتوجه اإلقطاعي يفالتخطيط التنموي.
التشريعات :غياب التشريعات يف جمال محاية املرعى والسياسات اليت حتكم إدارته واستغالله تعترب منالعوامل اليت تؤدي إىل تدهور املوارد الرعوية.
العوامل االجتماعية :نظم اإلدارة التقليدية اليت تنظم وحتكم بواسطة اإلدارة األهلية ومؤسساتها بالقانونو األعراف جنحت يف صيانة املوارد الرعوية ومستوى االستغالل ،ولكن حل هذه اإلدارة الفعالة من غري إجياد
بدائل تكون هلا األثر السالب على املوارد الرعوية.
 .3-1-4قطاع الدواجن :يعاني قطاع الدواجن من التذبذب يف أسعار املواد العلفية وارتفاعها مبعدالت عالية،جبانب ظهور األمراض املفاجئة ،األمر الذي يؤدي إىل ضعف اإلنتاجية.

ثانيًا  -التحديات االقتصادية املاثلة واملرأة الريفية يف السودان:
شكلت التحوالت الكربى يف االقتصاد العاملي ،واإلقليمي والقطري نقطة حتول هامة يف تاريخ النساء ،إذ
انعكست يف زيادة أعباء القوامة للمرأة ،واإلعالة والتأثري السليب على املرأة والطفل.
وأهم التحديات بالنسبة للمرأة السودانية تتمثل يف اآلتي:
سياسات التكيف اهليكلي أوضاع خمتلفة ألقت بظالهلا على املرأة بعدة طرق انعكست يف زيادةمعدالت الفقر اليت كان هلا أثرها السالب خاصة على املرأة والطفل على املستوى العاملي واإلقليمي بصورة
عامة وعلى املستوى احمللي بصورة خاصة حيث كان لسياسات التحرير أثرها السليب على االقتصاد واخلروج
من إطار االقتصاد املعيشي واالكتفاء الذاتي وزيادة معدالت الفقر .
27

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

ضعف مشاركة املرأة السياسية يف اختاذ القرار (غيابها يف مراحل التخطيط ،وضع السياسات وإعداد الربامجواملشروعات االقتصادية انعكس يف ضعف متثيل النساء يف اختاذ القرار مما كان له األثر السليب يف حتقيق
املساواة يف توزيع املوارد والفرص).
زيادة عدد النساء الالئي يعلن أسرهن (دور املرأة القوامة) وتتفاوت تلك النسب من والية إىل أخرى وترتاوح مابني  % 30-25ويرجع ذلك إىل عدة أسباب منها على سبيل احلصر ال العدد.
النزوح من الريف إىل املدينة نتيجة للحروب والظروف الطبيعية القاهرة كما هو احلال يف غرب السودان(اجلفاف الذي اجتاح اإلقليم الغربي يف السودان يف الثمانينات) وما له من آثار سالبة حيث اخنرطت معظم
النساء يف القطاع غري املنتظم ( )Informal sectorيف العمل اهلامشي (زيادة بائعات الشاي) دون مهارات أو
تدريب ،أو استعداد رأمسالي مقابل املسؤوليات الضخمة ،مما اضطرهن ذلك للعيش يف أطراف املدن اليت تعاني
من تدني اخلدمات وما تبع ذلك من انفصام نتيجة ازدواج أمناط حياة املدن بالريف اليت كان هلا تأثريها السليب
على املرأة والطفل.
هجرة معظم الرجال عائلي األسر نتيجة للظروف الطبيعية (اجلفاف ) أو الفيضانات كما هو احلال يف مشالالسودان حيث متت اهلجرة إىل الدول العربية الشقيقة وغريها.
مشكلة العطالة حيث اخنفضت نسبة استيعاب اخلرجيني واخلرجيات يف اخلدمة املدنية وهذا أيضاًانعكس يف زيادة أعباء املرأة لتأمني احتياجات أسرتها الضرورية.
الغالء املبالغ يف األسعار وخاصة أسعار السلع الغذائية مما انعكس يف زيادة التكلفة املعيشية.مشاكل حيازة وملكية األراضي بالسودان :اليت تعزى إىل ضعف قانون وسياسات حيازة وملكية األراضيالزراعية بالسودان .إن قانون األراضي غري املسجلة يف جمال التنمية لعام  1970مينع تسجيل األراضي لألفراد
(أراض حكومية) ما عدا األراضي اخلاصة اليت مت تسجيلها
حيث يتم تسجيل كل األراضي باسم احلكومة
ٍ
ً
ً
وفقا لقانون عام  1929على ضفاف النيل .ولسياسات القانون آثاره السلبية على التنمية الزراعية اليت
سابقا
متثلت يف اآلتي:
•إعاقة استدامة وكفاءة االستخدام األمثل لألراضي وتنمية املراعي ،عدم حافزية استثمار رؤوس األموال يف
تنمية األراضي األمر الذي انعكس على تدهور البيئة وضعف اإلنتاج.
•العادات والتقاليد واألعراف خاصة يف املناطق الريفية حالت دون امتالك املرأة لألراضي بالرغم من كل الديانات
السماوية منحت املرأة حقها الشرعي يف امتالك األراضي مثلها مثل الرجل دون متييز.
•حرمان كثري من املزارعني التقليديني أصحاب احليازات الصغرية من استخدام حيازاتهم نتيجة لسياسات الدولة
ً
مصدرا من
اليت مت مبوجبها توزيع تلك احليازات على املستثمرين يف القطاع شبه اآللي .كانت تلك السياسات
مصادر النزاعات والصراعات بني املزارعني املستقرين والرعاة (خاصة يف غرب السودان) .
ً
وخاصة وسط النساء :أسهمت العادات والتقاليد البالية يف تدني نسبة العامالت
انتشار األمية وسط املواطننيً
نظرا حلرمان الغالبية من النساء من فرص التعليم خالل فرتة االستعمار وحتى استقالل البالد يف  .1956بذلت
ً
جهودا لتصحيح ذلك الوضع إال أن نسبة النساء العامالت يف القطاعني العام واخلاص ال
احلكومات املتعاقبة
تزال متدنية بلغت  % 35و  % 10يف القطاعني العام واخلاص على التوالي.
مشاكل التمويل :بالرغم من ختصيص  % 30من مجلة التمويل املصريف للقطاع الزراعي إال أن التمويلالفعلي ال يتناسب مع احتياجات القطاع الزراعي .عدم توفري التمويل باحلجم املطلوب ويف الوقت املناسب
واتساع الفجوة التمويلية انعكس ً
سلبا على القطاع الزراعي (عدم تنفيذ اخلطط الزراعية  ،تقلص املساحات
املزروعة ).

أهم املشاكل واملعوقات اليت تواجه املؤسسات التمويلية تتلخص يف اآلتي:

ً
سلبا على جدية اجلهات
البيئة االقتصادية غري مواتية لتطبيق سياسات التمويل األصغر وينعكس ذلكالتمويلية.
ارتفاع معدالت التضخم اليت تعيق سري تنفيذ الربامج املعنية.عدم وجود اخلربة والتدريب الكايف يف جمال التمويل األصغر ومن ثم املتابعة.28
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عدم االلتزام بشروط السداد وذلك الخنفاض العائد الذي يتحصل عليه غالبية املستفيدين بسبب الكوارثالطبيعية وعدم االستقرار.
الضمانات واألوراق الثبوتية :مبا أن غالبية املستحقني للتمويل الصغري هم من الشرائح الضعيفة من فقراءالريف مبا فيهم النساء حيث ميثل عدم وجود الضمانات واألوراق الثبوتية عقبة أساسية يف احلصول على مال
التمويل الصغري.
الوعي املصريف :عدم وجود الوعي املصريف بني اجلهات املستفيدة من التمويل األصغر.اهلبات واإلغاثات :تعود املستفيدين على اهلبات وإغاثات املنظمات املاحنة أثر ًسلبا على فهم سياسة اسرتداد
مبالغ التمويل األصغر للجهات التمويلية.
قيام املشاريع بدون إجراء دراسة اجلدوى  ،مما ترتب عليه ظهور مشاريع غري مالئمة للبيئة.التسويق وقنوات التسويق واجلودة واملشاكل املتعلقة باملقارنة بني أسعار املنتج احمللي واملستورد.بعد املؤسسات التمويلية من أماكن تنفيذ األنشطة مما يرتتب عليه صعوبة الوصول للمتابعة. 2-4الفرص والتدخالت اليت مت اختاذها من قبل الدولة لتنمية وتطوير املرأة على املستوى القومي يف السودان:ً
إميانا بالدور الذي تؤديه املرأة يف التنمية أكدت الدولة على دفع حركة املرأة يف الشأن العام وتعظيم دورها
يف عملية التغيري واملشاركة يف التنمية الشاملة املتوازنة املستدامة ملواكبة التغيريات والتطورات على
ً
تقديرا لدورها كشريك
كل املستويات (احمللية ،اإلقليمية والعاملية) .اهتمت الدولة بارتقاء أوضاع املرأة
أساسي يف عملية التنمية وبناء األسرة بصورة عامة واجملتمع بصورة خاصة واالشرتاك حلل كل القضايا
لرتسيخ مبادئ السالم والتعايش السلمي .
مت وضع اخلطة الوطنية ( )2002-1998للنهوض باملرأة يف السودان .مت وضع اإلسرتاتيجية ربع القرنية ( ،)2027-2002حيث تبنت فيها الدولة السياسة القومية لتمكني املرأة،ً
إلتزاما ملا جاء يف وثيقة األهداف اإلمنائية لأللفية شراكة مع اجلهات ذات الصلة
واليت مت إجازتها عام 2007
إسنادا عمليا ملا كفله دستور السودان والقوانني الوطنية واالتفاقيات اإلقليمية والدولية.
مت اإلعالن وتنفيذ اخلطة القومية ملكافحة العنف على أساس النوع يف  ،2006ويف هذا اإلطار:مت إنشاء وحدة مكافحة العنف ضد النساء والفتيات عام . 2006مت إنشاء وحدة محاية األسرة والطفل يف  2007بوزارة الداخلية .إجازة السياسة القومية لتعليم البنات يف .2007إجازة اإلسرتاتيجية الوطنية لألسر يف العام .2008مت تبين نظام الكوتة يف قانون االنتخابات العامة ( )2008واليت ضمنت  % 25من جممل املقاعد يف الربملانً
سياسيا.
لصاحل النساء يف أي هيئة تشريعية بهدف متكني املرأة
زيادة عدد النساء يف القيادات العليا :تقلدت النساء مناصب رفيعة يف السلطة القضائية (تبوأت املرأة منصبقاض  ،قاضي حمكمة عليا) حيث بلغ عدد العامالت  77قاضية (أكتوبر .)2010
ٍ
يف جمال الدبلوماسية متت ترقية عدد  45دبلوماسية يف  2008وترفيع  9دبلوماسيات إىل درجة سفري.تعيني عدد من الوزيرات ووزيرات الدولة ومن قبل مت تعيني مستشارات الوالة ووزيرات يف الواليات و سفريات .مت إلغاء قيد الرتقي بالدرجات العليا يف القوات النظامية حيث وصلت املرأة إىل رتبة لواء وحسب املرسوم الدستوريرقم ( )22للعام  2010وصل عدد الوزيرات ( )2ووزيرات الدولة إىل ( )6ومستشارات رئيس اجلمهورية ( )3على
املستوى القومي ألول مرة يف تاريخ السودان تصل املرأة ملنصب نائب رئيس الربملان.
على املستوى الوالئي وصل عدد الربملانيات إىل عدد (.)88صدر قانون اجلنسية وأعيدت صياغته يف العام ( 2005إعطاء املرأة احلق يف منح جنسيتها ألطفاهلا).مت تعديل القانون اجلنائي للعام  1991ليتضمن ًنصا حول احلماية اخلاصة للنساء أثناء النزاعات املسلحة يف
العام . 2009
مت صياغة قانون القوات املسلحة الذي صيغ يف عام  2007ليتضمن مادة حول احلماية اخلاصة للنساء أثناءالصراعات املسلحة.
ً
إميانا بدور املرأة اهلام ،فإن كل القوانني السودانية للمرأة تكفل حقوقها على أساس املساواة العادلة وعدم
التمييز ،كما أن مجيع الدساتري من عهد االستقالل ( )1965وحتى اآلن كفلت حقوق املرأة دون متييز بينها
وبني الرجل ،مع منحها كل حقوقها على مجيع األصعدة (االجتماعية ،االقتصادية والسياسية) وإعطائها
أولوية خاصة من خالل التمييز اإلجيابي.
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فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف اخلدمة العامة تتفق مجيع القوانني على مبدأ املساواة وعدم التمييز بنياجلنسني ومت وضع أسس يف التشريعات تطبق على مجيع العاملني باحلكومة واملؤسسات اخلاصة والعامة ،مل
وأيضا هنالك املساواة يف األجور واملرتبات والرتقيات ً
ً
وفقا
تفرق بني حقوق وواجبات العاملني على أساس النوع.
ملعايري الكفاءة واإلجناز .

الباب اخلامس
التوصيات للنهوض باملرأة السودانية وخاصة الريفية
1-5حلل التحديات بالقطاع الزراعي البد من اإلجراءات التالية:

العمل على رفع اإلنتاجية للمحاصيل الزراعية بتطبيق التقانات احلديثة يف اإلنتاج (اختيار التقنية املالئمةللمرأة).
تشجيع االستخدام املستدام للموارد الطبيعية.زيادة منو إنتاج الغذاء واستدامته وسالمته.تنويع املناشط اإلنتاجية بهدف زيادة الدخل ويشمل ذلك استغالل خملفات احملاصيل لرتبية احليوان واالستزراعالغابي والسمكي ،تربية النحل والتصنيع الزراعي.

 .2-5أهم السياسات للمرأة وحقها يف ملكية األراضي :

تفعيل نظم وقوانني حيازة األراضي اليت تعطي املساواة يف االمتالك دون متييز ،مراجعة القوانني العرفية،تسجيل األراضي الصغرية حول املنزل (اجلباريك) واستصدار القوانني املشجعة للمرأة للمشاركة يف الزراعة
اآللية (املساحة  1000-500فدان/الفرد).
إعطاء احليازات الصغرية الصفة االعتبارية ليتم من خالهلا توفري التمويل واملدخالت ،ووضع لوائح تساعد علىمتليك املرأة للحيازات الكبرية (املطري واملروي)  % 30من املساحة ،تطوير القوانني العرفية وحل كل النزاعات
املرتبطة مبلكية األرض.
أما فيما خيتص باملرأة النازحة والعائدة للوطن بعد اتفاقية السالم البد من إجراء دراسات اجتماعية واقتصاديةووضع قوانني تستوعب كل املشاكل والتوعية بأهمية تغيري القوانني العرفية.

.3-5فيما خيتص بالتمويل:

منح أسبقية يف التمويل للمزارعني الذين يستخدمون التقانات احلديثة يف اإلنتاج ومنها التقاوي املعتمدةوالذين يقومون بالتأمني الزراعي.
تنظيم صغار املزارعات واملنتجات للمنتجني يف مجعيات اإلنتاج والتسويق لتسهيل انسياب املدخالت (بذورحمسنة ،األمسدة ،املبيدات متويل وغريها) بأقل تكلفة.
قيام البنك الزراعي والبنوك املمولة األخرى بتطبيق سياسة التمويل املمرحل حبيث ال يتم متويل مرحلة الحقةإال بعد التحقق من استخدام التمويل يف أغراضه يف املرحلة اليت سبقتها.
زيادة عدد البنوك املتخصصة لتعم كل الواليات حتى يصبح التمويل يف متناول نساء الريف للعمليةاإلنتاجية.

.1-3-5أهم السياسات يف جمال التمويل األصغر:
توفري اإلسناد السياسي للتمويل الصغري كآلية ملكافحة الفقر واحلد منه.تعزيز سياسات البنك املركزي ضمن إسرتاتيجية للتمويل األصغر وذلك بالتمكني إلنفاذها عرب إدماجها يفالسياسات القطاعية.
تطوير هياكل التمويل املصريف بالقدر الذي جيعلها قادرة على تلبية خدمات االئتمان للتمويل األصغر.إعادة هيكلة إدارات املصارف لتستوعب توجهات سياسات بنك السودان يف حتقيق أهداف التمويل.حتقيق االنتشار املطلوب للوصول للريف من خالل استخدام البنوك املتحركة وإنشاء مكاتب االئتمان.تأسيس آليات الضمان املالي اليت تشجع املصارف والشركات املساهمة يف رأس ماهلا على تقديم التمويل وذلكبتقليل املخاطر الناجتة عن متويل املشروعات الصغرى عن طريق التأمني مما يساعد على تقليل الضمانات
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املطلوبة والرتكيز على كفاءة وكفاية مؤهالت طالب التمويل ودراسة جدوى املشروع املقدم.
معاجلة مسألة صيغ التمويل بابتكار صيغ متويل تراعي مصلحة الطرفني وطبيعة املشروعات املقدمةللتمويل وعدم قصر التمويل على صيغة املراحبة.
تعزيز جهود الدولة يف ترسيخ دعائم التمويل األصغر ونظمه بتعبئة إمكانات منظمات اجملتمع املدني لتتحدمع هذه اجلهود من أجل توفري املناخ األنسب.
تقنني دور منظمات اجملتمع املدني للقيام بدور الوسيط املالي.البد من قيام الوسيط املالي باملساعدة يف إكمال امللفات وجعلها جاهزة للتمويل ابتدا ًء من طلب التمويل ثمالفواتري ،واملستندات املالية ،والدراسة األولية للمشروع املراد متويله وأوراق إثبات الشخصية والسكن وغريه
من األوراق اليت حتتاجها عملية التمويل.
نشر ثقافة الصريفة االجتماعية :ويعين بها التوعية وتوصيل املعلومات املتعلقة بالصريفة ومفاهيم التمويلوالتعامل مع البنوك ،وهذا الدور تقوم به مؤسسات الوسيط املالي يف مرحلة ما قبل التمويل ويتم ذلك عن طريق
امللتقيات والندوات واحملاضرات يف داخل القرى واألرياف وطرح مناذج وأمثلة ناجحة تشجع على التعامل مع
التمويل.
رفع وبناء القدرات يف جماالت املعرفة املصرفية.دراسة السوق احملتمل لعمالء التمويل األصغر بالريف بالتنسيق مع وحدة التمويل األصغر لبنك السودانواملصارف األخرى.
-جتويد خدمات التخزين والتسويق ( مراكز جتميعية  +خمازن ،طرق وغريها ).

.4-5فيما خيتص برفع القدرات للمرأة الريفية:

ً
وخاصة يف تطبيق التقانات احلديثة لزيادة اإلنتاج ودخل األسرة
بناء املهارات والقدرات للنساء الريفياتوحتقيق الرفاهية.
تنظيم املستفيدين يف شكل جمموعات وتدريبهم وإكسابهم املعارف عن طريق دعم البحوث واإلرشاد.-االستفادة من اخلرجيني الزراعيني يف رفع القدرات التنفيذية وعلى وجه اخلصوص املرأة الريفية .

1-5-5املعاجلات حملاربة مشكلة البطالة وسط النساء والرجال:

اإلسراع بتنفيذ مشروع مركز القرية لتقديم املعرفة واخلدمات اإلرشادية على املستوى القومي.االهتمام بربامج تكامل اإلنتاج النباتي واحليواني.تصويب التعليم الزراعي.تشجيع الكوادر الوسيطة.تفعيل السياسات. واحلل يتطلب تنفيذ املشاريع التالية:جتربة اجلمعيات التعاونية للخرجيني الزراعيني (زراعيني وزراعيات).-مشروع االستخدام املنتج وتشغيل اخلرجيني (زراعيني وغري زراعيني).

 6-5السياسات احلكومية للحد من املبالغة يف ارتفاع األسعار للسلع الغذائية:
على املدى املتوسط والطويل ميكن اختاذ التدابري الالزمة لزيادة الدعم ملعاجلة الكثري من حمددات اإلنتاج الزراعي :
ً
وأيضا تقليل تكلفة اإلنتاج وذلك بتعظيم دور البحوث واإلرشاد.
استخدام التقانات احلديثة لزيادة اإلنتاجيةمعاجلة مشاكل الغرق واهلدام والزحف الصحراوي.فض النزاعات بني املزارعني والرعاة وخلق جو من االستقرار.زيادة االستثمار يف القطاع الزراعي (مشاريع تنموية).إعادة النظر يف الرسوم الوالئية جملابهة تكلفة الرتحيل.31
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توفري التقاوي املعتمدة حيث إن النقص الكبري فيها قاد إىل خلط األصناف املزروعة وكانت احملصلة التباينالشديد يف اإلنتاجية.
إجياد آلية واضحة لتوزيع التقاوي على صغار املزارعني واملزارعات .كمشرت يف بداية كل موسم ومن صغار املنتجني بالقطاع التقليدي
ال بد من دخول هيئة املخزون اإلسرتاتيجيٍ
مباشرة قبل أن يضطر صغار املزارعني لبيع إنتاجهم بأسعار منخفضة للتجار.

املراجع:
• دراسة السياسات واآلثار االقتصادية للتمويل الصغري واألصغر على النوع االجتماعي  -وزارة الزراعة والري ـ
فاطمة إمساعيل ،سعاد عبد اهلل رمرم وآخرون).
•دراسة السياسات واآلثار االقتصادية واالجتماعية للتمويل الصغري واألصغر على النوع االجتماعي اإلعداد:
فاطمة إمساعيل  ،سعاد عبد اهلل علي  ،سهام خمتار املرضي ،ميمونة أمني سعيد وآخرون-وزارة الزراعة والغابات
االحتادية – اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي .)2008
•دراسة إدماج سياسات النوع يف حيازة وملكية املرأة لألراضي بالسودان (وزارة الزراعة والغابات /فاطمة
إمساعيل-سعاد عبد اهلل رمرم  -سهري خلف اهلل .)2007
•دراسة حول قضايا ومشاكل البطالة يف القطاع الزراعي ،إعداد :د .نبيل أمحد سعد -سعاد رمرم خبيتة
حمجوب الشفيع -أزهري حمجوب فرح  -حسب الرسول حاج السعيد  -السودان /اخلرطوم -ديسمرب.)2007
•برنامج النهضة الزراعية (.)2010-2007
•برنامج النفرة الزراعية بالسودان (.)2010-2007
•ورقة دور القيادات النسوية يف متكني املرأة الريفية يف الدول اإلفريقية اآلسيوية ـ دراسة حالة السودان،
اإلعداد :سعاد عبد اهلل على رمرم وزارة الزراعة االحتادية – اإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي (مت
تقدميها يف الورشة العاملية للمنظمة اآلفرو آسيوية للتنمية الريفية ( ) AARDOاخلرطوم إبريل .2011
•االحتاد العام للمرأة السودانية ـ البحوث واملعلومات ـ جائزة اإلبداع للمرأة الريفية ( )2004-1999برعاية حرم
الرئيس السيدة األوىل فاطمة خالد ديسمرب .2004
•مناذج مشرقة للمرأة السودانية ـ وزارة الرعاية والضمان االجتماعي ـ اإلعداد مواهب حممد أمحد احلاج –
سامية سر اخلتم عبد احلفيظ.
• التقرير السنوي للعام 2010م  ،الفريـــــق االحتادي :فاطمة إمساعيل على ومسية إبراهيم األمني وحدات
التنسيق الوالئية :وحدة تنسيق مشال كردفان ،وحدة تنسيق نهر النيــل ،وحدة تنسيق والية اخلرطوم
ووحدة تنسيق النيل األبيـض  -فرباير 2011م.
• ورقة بعنوان املنظور االقتصادي لدور املرأة /األبعاد االقتصادية ملشاركة املرأة السودانية (د .عفاف أمحد حممد
– اجلامعة اإلسالمية).
• دور املرأة الريفية يف الزراعة واألمن الغذائي (فاطمة إمساعيل  -ميمونة أمني سعيد  -سهام خمتار.)2008
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مشروعات حتقيق األمن الغذائي
على مستوى األسرة الريفية
(مناذج من دارفور غرب السودان)
إعداد
أحالم مهدي صاحل
رئيسة منظمة أحالم اخلريية
ً
ً
مباشرا على منو األطفال
تأثريا
يعاني أكثر من  800مليون إنسان يف العامل من اجلوع وسوء التغذية ،مما يؤثر
وصحة اجملتمع ( .)FAO 2004ويقدر أن األغلبية العظمى من هؤالء يعيشون يف الدول النامية خباصة الفقرية
ً
أيضا ،خباصة الفئات الفقرية والنساء واألطفال
منها ،غري أن اجلوع وسوء التغذية يشمالن بعض الدول الصناعية
الذين ال ميلكون مقومات احلماية االجتماعية األساسية .وبالطبع ال ختفى العالقة بني سوء التغذية والصحة
اجلسدية والنفسية وهنا يطرح مدى إمكانية تطوير الزراعة احلضرية كوسيلة لتأمني األمن الغذائي للجميع
وحماربة الفقر والتخفيف من سوء التغذية .كما أن الزراعة احلضرية قد تساهم يف حتسني الصحة للفرد والعائلة
واجملتمع ولكن هذا يصطدم باحلذر من خماطر الزراعة احلضرية بني املساكن ويف املدن ويتطلب اإلجابة عن ما
إذا كانت الزراعة احلضرية مصدر نعمة أم نقمة للصحة.
بني األمن الغذائي والصحة:
إن االهتمام باألمن الغذائي مهم ألنه يتعلق مبسألة إنسانية ً
كاف
أوال وهي حق كل إنسان يف احلصول على غذاء
ٍ
ّ
يتعلق
وآمن وعدم اضطرار أي كان للمهانة أو اعتماد وسائل ال قانونية للحصول على قوت عيشه كما أنه
ً
ّ
َ
أيضا .فقد أشارت الدراسات أن فقدان األمن الغذائي قد يؤدي إىل سوء أو قلة يف التغذية حلد اجلوع
باملسألة الصحية
وهذا يؤثر يف النمو والنشاط والصحة اجلسدية والنفسية.

اإلطار النظري للعالقة بني األمن الغذائي والصحة الغذائية (عن :) FAO 2003
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أزمة الغذاء من املنظور العربي:

ً
ً
أساسيا على الواردات لتوفري احتياجاتها الغذائية ،وبشكل عام متيل
اعتمادا
تعتمد العديد من الدول العربية
نسب االكتفاء الذاتي من اجملموعات الغذائية الرئيسية (حبوب – زيوت نباتية – سكرية ) إىل االخنفاض مما
ً
حمليا.
يتطلب بذل املزيد من اجلهد والعمل اجلاد لزيادة اإلنتاج الغذائي

تعريف األمن الغذائي:

•تتعدد تعاريف األمن الغذائي نتيجة تباين وجهات النظر :
–قدرة الدول على توفري االحتياجات الغذائية الضرورية لكافة السكان يف احلاالت احلرجة والطارئة
االستثنائية.
–قدرة الدول على توفري أهم السلع الغذائية اإلسرتاتيجية للسكان يف وقت احلاجة بالكمية والسعر
املناسبني.
–توفري الغذاء الكايف لضمان حياة صحية ومنتجة جلميع املواطنني يف مجيع األوقات.
•يتحقق األمن الغذائي العاملي عندما يتمتع البشر كافة ويف مجيع األوقات بفرص احلصول ،من الناحيتني
املادية واالقتصادية ،على أغذية كافية وسليمة ومغذية تليب حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية
كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.
ً
استنادا إىل التعريف الذي أعطاه مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي عقد يف روما يف عام  ،1996يتحقق األمن

الغذائي عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول ،من الناحيتني املادية واالقتصادية ،على
أغذية كافية وسليمة ومغذية تليب حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية كي يعيشوا حياة توفر النشاط
ً
أيضا أن ميلك السكان
والصحة .وال يعين هذا فقط وجوب توافر الكمية الكافية من األغذية يف بلد ما ،بل
القدرة على شراء تلك األغذية .وكان اهلدف الذي حدده مؤمتر القمة يقضي خبفض عدد من يعانون من انعدام
األمن الغذائي من  800مليون نسمة حبسب تقديرات عام  1995إىل  400مليون نسمة يف عام .2015
احملاور الرئيسية لألمن الغذائي وعالقتها بسياسات الغذاء:
•يقوم األمن الغذائي على ( )5حماور  /أعمدة رئيسية هي:
كفاية اإلمدادات الغذائية (.)Availability
	- 1
استقرار اإلمدادات الغذائية (.)Stability
	- 2
القدرة على احلصول على األغذية (.)Accessibility
-3
نوعية وسالمة األغذية (.)Safety Food
	- 4
األمن التغذوي .security Nutrition
	- 5

كفاية اإلمدادات الغذائية (:)Availability

يقصد بها إتاحة الغذاء وكفاية املعروض منه من حيث الكم والنوع.تعتمد مدى كفاية الغذاء على طاقة الدول فيما يتعلق باإلنتاج والقدرة على االسترياد وكفاءة األنظمةالتسويقية.
سياسات الغذاء جيب أن تأخذ بعني االعتبار كيفية توفري االحتياجات الغذائية للسكان سواء من املصادراحمللية أو اخلارجية.
يف ظل الزيادة العالية يف معدالت النمو السكاني والطلب املتزايد على الغذاء لالستخدامات األخرى أصبحالعبء أكرب.

ثانيًا :استقرار اإلمدادات الغذائية (:)Stability

استقرار املعروض من الغذاء من موسم آلخر ومن عام آلخر وخاصة يف أوقات الطوارئ والظروف املناخية غرياملواتية.
-لضمان استقرار إمدادات األغذية جيب توفري خمزون إسرتاتيجي مناسب يكفي لفرتات ال تقل عن  6-3شهور.

ثالثًا :القدرة على احلصول على األغذية (:)Accessibility
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•توفر فرص احلصول على األغذية من الناحيتني املادية واالقتصادية.
•تشتمل العوامل اليت تؤثر يف القدرة على احلصول على األغذية على:
مستويات الدخل الفردي.األسعار.األمن واالستقرار السياسي واالقتصادي.هذا وتؤثر كافة مكونات أنظمة األغذية السائدة بالدول يف القدرة على الوصول للغذاء بطرق غري مباشرة و مباشرة ومن
أهمها:
سياسات توزيع الغذاء.تشريعات وأنظمة نقل وتداول األغذية حبيث ميكن إيصاهلا من مناطق اإلنتاج إىل مناطق االستهالكبكفاءة عالية وتكاليف منخفضة وخباصة للفئات األقل ً
حظا سواء يف الريف أو املدن.

رابعًا :نوعية وسالمة األغذية (:)Food Safety

•تطبيق املعايري الضرورية لسالمة الغذاء اآلمن ومالءمته لالستهالك اآلدمي على طول السلسلة الغذائية.
•ميكن حتسني نوعية وسالمة الغذاء من خالل:
تطبيق معايري الصحة.سن القوانني والتشريعات.التوعية واإلرشاد لزيادة الوعي الصحي لدى املواطنني.-تعزيز دور منظمات اجملتمع املدني.

خامسًا :األمن التغذوي :Nutrition security
•حصول كافة أفراد األسرة على الكميات املناسبة من الربوتني والطاقة والعناصر الصغرى واملعادن.
•احلالة الصحية لألطفال ،املياه النظيفة ،والصرف الصحي ،واحلالة التغذوية لألمهات.

األمن الغذائي:
ويرتكز األمن الغذائي على مخسة مبادئ أساسية ( )A’s) (Koc M. et al 1999 5هي:
توفر الغذاء ( :)Availabilityجيب أن ّ
ّ
يتوفر الغذاء بشكل مقبول ومضمون ملن حيتاجه اليوم آخذين بعني االعتبار
احتياجات املستقبل.
مؤشرات املعروض من السلع الغذائية (:)Availability
•التغري النسيب يف اإلنتاج.
•التغري النسيب يف الصادرات.
•التغري النسيب يف الواردات.
•التغري النسيب يف املتاح لالستهالك.
•الفجوة الغذائية.
•االكتفاء الذاتي .Self Sufficiency
•االعتماد الذاتي . Self Reliance
•الفجوة الغذائية من جمموعات السلع الغذائية الرئيسية(كمية وقيم):
الفارق ما بني قيم و/أو كميات الصادرات والواردات الغذائية.تكون الفجوة سالبة (عجز) إذا كانت الواردات أكثر من الصادرات والعكس صحيح.•نسبة االكتفاء الذاتي .Self-Sufficiency
-مدى قدرة اإلنتاج احمللي من الغذاء على تغطية احلاجات االستهالكية للقطر و/أو اإلقليم .
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اإلنتاج احمللي من السلعةاملتاح لالستهالك احمللي
•درجة االعتماد الذاتي يف الغذاء.Self-reliance :
يشري إىل قدرة الدول على االعتماد على مصادرها الذاتية يف مواجهة االحتياجات الغذائية للسكان.•يتم حسابها كما يلي:
درجة االعتماد الذاتي = االستهالك /اإلنتاج احمللي % 100الولوج (الوصول) إىل الغذاء)Accessibility(: :
إن التطور التقين والعلمي يساهمان يف إنتاج كميات أكرب من الغذاء غري أن هذا ال يضمن النوعية وال وصول
ً
أحيانا ليصطدم بالعوائق االجتماعية والفئوية
الغذاء إىل مجيع الناس .فالولوج إىل الغذاء يتجاوز احلاجز التقين
واملناطقية القائمة على التفرقة العنصرية أو اجلندرية أو العمرية وغريها .وهذه العوائق موجودة حتى يف أكثر
ً
ً
ّ
ّ
يشكل وجود الدكاكني وأسواق
واملعوقني حيث
فمثال جيب التنبه إىل كبار السن
تطورا.
الدول الصناعية
اخلضار البعيدة مشكلة لوجستية هلم.
مؤشرات القدرة على احلصول على األغذية (:)Accessibility
•املؤشرات املتعلقة بالدخول.
متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي.متوسط الدخل احلقيقي لألفراد.•املؤشرات املتعلقة باألسعار .
مستويات األسعار.مستويات األسعار القياسية.احرتام التنوع والعادات االجتماعية ( التقبّل :)Acceptability
• يرتكز هذا املبدأ على حق الفرد يف أن حيصل على غذاء نوعي مقبول له وحمرتم لعاداته وتقاليده وكرامته
اإلنسانية.
املؤشرات املتعلقة بثبات اإلمدادات الغذائية (:)Stability
•مؤشرات احلركة يف حجم املخزون من السلع الغذائية.
التغري النسيب يف حجم املخزون.الكفاية واالستمرارية (:)Adequacy
ً
• هذان الشرطان أساسيان لتأمني حاجات الناس األساسية يف احلاضر والعمل دوما على استدامة األمن الغذائي
وعدم املس حبقوق األجيال الالحقة فيه.
املؤشرات املتعلقة باألمن التغذوي :Nutrition security
•متوسط نصيب الفرد من السلع الغذائية النباتية.
•متوسط نصيب الفرد من املنتجات احليوانية والسمكية.
•معدالت استهالك الفرد من مكونات الطاقة والربوتني والدهون.

السياسات واألنظمة:

تعتمد شروط توفر ووصول وتقبل وكفاية الغذاء يف اجملتمع على سياسات وأنظمة ّ
حمفزة تأخذ بعني
االعتبار التغريات اإلقليمية والعاملية وخاصة فيما يتعلق حبركة التجارة واملرور.
مؤشرات نقص التغذية:
•عدد من يعيشون بأقل من دوالر واحد يف اليوم.
•عدد من يعيشون بأقل من دوالرين يف اليوم.
•عدد ناقصي التغذية.
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كذلك يتأثر األمن الغذائي بقطاع االقتصاد وسياسته وعوامل كثرية أخرى مثل االكتفاء الذاتي للغذاء يف
الدول:
الفقر .العمالة.املشاريع املدرة للدخل.التجارة.الصحة.اخلدمات االجتماعية يف الدولة.تغري املناخ على مستوى العامل.االضطرابات واحلروب سواء األهلية أو بني الدول.دور احلكومات يف سالمة الغذاء:
محاية املستهلك من األمراض واإلصابات بسبب الغذاء .التأكد من أن الغذاء املعروض يف األسواق صاحل لالستهالك اآلدمي .توفري العناية الصحية.وضع برامج تدريبية للصناع والزراع على سالمة الغذاء املنتج.اكتساب واحملافظة على ثقة التجارة العاملية يف سالمة الغذاء.ً
ً
ً
ً
وغذائيا.
صحيا
متاما
سليما
أن يكون الغذاء املستوردٌ
األمن الغذائيٌ ...
تأصيلية:
رؤية
ُ
ُ
ُ
راسخة يف ديننا احلنيف كغريه من القضايا احلياتية.
عقدية
أصول وجذو ُر
األمن الغذائي ،لهٍ
قريش ،سيدة قبائل العرب يف زمانها وسادنة بيت اهلل احلرام،إمنت اهلل عليها بائتالف واجتماع الناس حوهلا،ومتتعهم بنعمة األمن فيها بعد اخلوف ،واإلطعام بعد اجلوع.
ً
ً
ً
غذائية امتدت خلمسة عشرة عاما من خالل آلية التخزين Storage
خطة
عاجلت سورة يوسف عليه السالم،ظرف فيه تواجه الدولة املصرية موجات عاصفة من القحط واجلفاف.
وإدارتها بأكفأ الطرق ،يف ٍ
تناول القرآن الكريم مفهوم سالمة الغذاء  ، Food Safetyحيث جاء ذلك يف سورة الكهف ((فلينظر أيهاً
برزق منه))  ،وهذا املفهوم من ركائز األمن الغذائي ،الذي اجتهت إليه الدول املتقدمة
أزكى طعاما فليأتكم ٍ
بعد جتاوزها مرحلة حتقيق األمن الغذائي.
دعت السنة النبوية املطهرة ،إىل إذكاء روح التكافل االجتماعي ،حيث جاء (ما آمن بي من بات شبعان وجارهٌ
جائع إىل جنبه).
ٌ
الغذائي...رؤية للمدرسة الغربية:
األمن
ُ
وسليمة
كافية
أغذية
«متتع كافة السكان ،يف مجيع األوقات ،بفرص احلصول على
األمن الغذائي هو:
ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
ومغذية ،لكي ميارسوا حياة موفورة بالنشاط والصحة».
لتحقيق األمن الغذائي ،هناك أربع ركائز أساسية جيب توافرها لبلوغ هذه الغاية:
الركيزة األوىل :استقرار اإلمدادات الغذائية الكافية . Food Stabilityالركيزة الثانية :إتاحة األغذية دون أية عوائق .Food Availabilityالركيزة الثالثة :الوصول إىل األغذية واستهالكها .Food Access and Consumptionالركيزة الرابعة :استخدام األغذية . Food Utilizationتبدو معادلة حتقيق األمن الغذائي يف الوطن العربي بسيطة وغري معقدة إذا وضعنا يف االعتبار أن بعض الدول
العربية تتمتع باإلمكانات الزراعية والبشرية ووفرة املياه ،فيما حتظى األخرى بوجود النفط والغاز الذي يوفر
األموال الالزمة إلنتاج ما حنتاج إليه من الغذاء ،لكن األمر ليس بهذه السهولة ،فقد الزم الفشل تنفيذ كل
ً
عربيا يف هذا اجملال ،والسبب يعود إىل أنه معلوم أن إنتاج الغذاء ليست يف يد اخلرباء وحدهم
املشروعات اليت أقرت
ولكن حتتاج إلرادة سياسية تقف يف وجه نفوذ الدول الكربى اليت تسيطر على سوق الغذاء وتتحكم بالتالي
يف مصري الشعوب األخرى حتى ال متلك قرارها.
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ويقوم االحتاد األوروبي بتمويل برنامج بناء وبناء القدرات املؤسسية وتعزيز القدرات البشرية واملادية واملؤسسية
يف جماالت حتليل وتصميم ورصد وتقييم سياسات وبرامج األمن الغذائي يف السودان.
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األمن الغذائي يف دارفور:

عدم االستقرار يف الريف يهدد األمن الغذائي ...
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األمم املتحدة تؤكد حتسن األمن الغذائي يف دارفور:

اعترب برنامج الغذاء العاملي أن األمن الغذائي يف إقليم دارفور قد حتسن بشكل عام ألن الربنامج يقدم مواد غذائية
حلوالي  3.6مليون نسمة يف إقليم دارفور غري املستقر.خباصة يف القرى واملخيمات (التابعة للنازحني).

خطة مخسية يف دارفور تشمل مشاريع نوعية يف الصحة واملياه وإصحاح البيئة واألمن الغذائي والرعاية االجتماعية
وتنمية املرأة.
قام اهلالل األمحر القطري بإعداد خطة متكاملة لإلسهام يف تنمية وإعادة إعمار إقليم دارفور بوالياته اخلمس
( مشال دارفور – جنوب دارفور -غرب دارفور -وسط دارفور و شرق دارفور) خالل اخلمس سنوات املقبلة تشتمل على
مشاريع نوعية يف جمال الصحة و املياه و إصحاح البيئة إىل جانب مشاريع يف األمن الغذائي و الرعاية االجتماعية و
تنمية املرأة.
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األوراق القطرية
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التجارب الناجحة
إلدماج املرأة الريفية فـي قضايا
األمن الغذائي
فـي اململكة األردنية اهلامشية
إعداد املهندسة الزراعية
سهيله أبو درويش
توجيهات ورعاية ملكية:
اهتمام جاللته وحرصه ،يف التخفيف من معاناة أبناء شعبه ،وإعانتهم على حتمل األعباء املعيشية ،والسعي
ً
جتسيدا للروح القيادية الفذة
الدؤوب واملتواصل للتخفيف من آثار األوضاع االقتصادية الصعبة على املواطنني
جلاللة امللك.
إن التوجيهات امللكية السامية للتخفيف عن املواطن وتوفري العيش الكريم ،واحليلولة دون التأثريات السلبية
الرتفاع األسعار ،على حياة املواطن ومستوى معيشته ،فجاللته هو املبادر األول واملستجيب ملتطلبات شعبه ،واملدرك
آلالمهم ومعاناتهم االقتصادية ،جراء االرتفاع املتواصل يف األسعار ،وجاللته املبادر ً
دوما والسباق ،لكل ما خيدم
املواطن ومصلحته ،وحيول دون معاناته.
إن اهلم االقتصادي وحتسني األحوال املعيشية لكل األردنيني ،هاجس امللك وحيتالن أولوية كبرية لدى جاللته،
ً
شعورا من جاللته بهموم املواطنني ،وعمله الدؤوب ،حلل مشاكلهم،
وفق هذه القناعة تأتي اجلوالت امللكية
جتسيدا لنهج جاللته املستمر ،يف االطالع على الظروف اليت مير بها املواطنون نتيجة ارتفاع األسعار وأهمية العمل
ً
وتتوجيا للحرص امللكي السامي
من أجل توفري الدعم واحلماية للمواطنني وحتسني ظروف ومستوى معيشتهم،
الدائم على التخفيف عن املواطن وتوفري العيش الكريم ،واحليلولة دون التأثريات السلبية الرتفاع األسعار ،على
حياة املواطن ومستوى معيشته ،وعكس احلرص من لدن القيادة ،على تلمس حاجة كل مواطن للرقي الدائم.
حتسني مستوى معيشة املواطن واحلفاظ على الطبقة الوسطى وذوي الدخل احملدود ،هي يف صدارة أولويات جاللته،
وشكلت على الدوام ،حمور توجيهات جاللة امللك للحكومات املتعاقبة ،يف سعيه الدؤوب ،لتحقيق نهضة األردن
وتقدمه ورفاه أبنائه وبناته ،وهو األمر الذي يوجب ،تكريس كل اجلهود من أجل حتقيقها ،والتعامل معها بكل
مثابرة واجتهاد.
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مساهمة املرأة يف حتقيق األمن الغذائـي:

ميثل القطاع الزراعي يف األردن أحد أهم ركائز التنمية الشاملة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية،
ً
مدخال من مداخل مكافحة الفقر والبطالة يف الريف والبادية وحتسني األمن الغذائي للمواطنني.
ويشكل
مل يكن موضوع األمن الغذائي يشكل قضية ملحة يف األردن حتى نهاية الثمانينات حني أخذ االقتصاد األردني
يعاني من بعض الرتاجع ،الذي ترافق مع منو سريع يف عدد السكان مما أدى إىل تراجع يف معدل دخل الفرد
وحصته من االستهالك من السلع الغذائية وإىل اخنفاض ملموس يف مستوى املعيشة وتزايد عدد األسر اليت تعيش
حتت مستوى خط الفقر املطلق ،وقد كان البعد االجتماعي للقطاع الزراعي من أهم األهداف اليت تسعى إليها
اإلسرتاتيجية الوطنية للتنمية الزراعية حيث ركزت اإلسرتاتيجية على املشاريع املدرة للدخل ،وتلك اليت تهدف
إىل حتسني دخول املزارعني وحتسني املستوى املعيشي هلم سواء أكانت بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،واليت انبثق
عنها الربنامج اخلاص باألمن الغذائي يف األردن الذي أعد بتمويل من منظمة الزراعة واألغذية لألمم املتحدة.

املعطيات احلالية لألمن الغذائي يف األردن:

ً
انطالقا من حتليل أوضاع األمن الغذائي يف األردن يتبني لنا ما يلي:
بشكل عام هنالك تزايد مستمر ومنذ أواخر الثمانيات يف عدد األسر اليت تعيش حتت خط الفقر املطلق يفاألردن ،ومتيل غالبية السكان إىل التجمع حول خط الفقر ،مما يعين أن أي هزات اقتصادية ميكن أن تدخل أو
ً
أعدادا كبرية من األسر يف /أو من دائرة الفقر.
خترج
على الرغم من وجود برامج لتحسني األمن الغذائي لألسر الفقرية يف األردن وزيادة فرص التشغيل يف املناطقالريفية من خالل تشجيع ودعم مشاريع مولدة للدخل ،إال أن معظم هذه املشاريع مل تكون موجهة بشكل
ً
إقليميا ،يضاف إىل ذلك تشتت اجلهود املبذولة يف هذا اجملال
دقيق للفئات املستحقة ومل تكن جيدة التوزيع
بسبب االزدواجية وتعدد اجلهات املشرفة على هذه النشاطات من مؤسسات حكومية وأهلية مما جعلها غري
فعالة يف حتقيق أهدافها إال يف حدود ضيقة.
إن انتشار الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية أكثر شدة يف املناطق الريفية منه يف املدن ،ويشكلصغار املزارعني يف مناطق الزراعة البعلية واليت تتعرض هلزات كبرية يف الدخل بسبب تذبذب األمطار واجلفاف،
واألسر اليت متتلك قطعان صغرية من الضأن واملاعز كمصدر رئيسي لدخلها هي الفئات األشد ً
فقرا يف األردن،
وقد أشارت دراسة قامت بها وزارة التنمية االجتماعية والبنك الدولي إىل أنه توجد عشرون منطقة يف اململكة
تعترب األشد ً
فقرا توجد كلها يف مناطق الريف والبادية ،إال أن أكثرها يف مناطق البادية أو املناطق احلدية.
تواجه املرأة الريفية عقبتني أساسيتني يف سعيها لتحسني دخل أسرتها ،وهما عدم توفر التسهيالت الالزمةإلكساب مهارات يف جماالت اإلنتاج والتسويق لسلع زراعية معينة ألسباب اجتماعية ومالية أو تنظيمية وعدم
توافر التسهيالت الالزمة لتمكينها من القيام مبشاريع أسرية مدر ة للدخل سواء كانت مالية أو تدريبية أو
تعاونية.
تقوم الوزارات واهليئات احلكومية واهليئات غري احلكومية العاملة يف تقديم خدماتها يف جمال التنمية الريفيةومكافحة الفقر والبطالة واجلوع يف مناطق خمتلفة من اململكة ،وتتصف هذه اجلهود بصغر نطاقها وتبعثرها
وتشابه أنشطتها يف غالب األحيان ،ورمبا جند العديد من األمثلة والنماذج املكررة اليت تنفذ يف مناطق خمتلفة
من اململكة ،إضافة إىل غياب التنسيق بينها جمتمعة على املستوى اجلزئي.
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دور املرأة يف التنمية الريفية:

ً
نظرا ملساهمتها احليوية يف النشاطات االقتصادية
تعترب املرأة عماد التنمية الريفية وتطوير اجملتمع الريفي
يف الريف ،من خالل مشاركتها الرجل يف النشاطات اإلنتاجية الزراعية واقتصاديات املنزل ،مما يعطي أهمية
ملشاركتها بشكل كامل يف حتسني احلياة يف الريف وليس متكينها من احلصول على اخلدمات فقط .فقد
تدير املرأة بشكل مباشر نشاطات اقتصادية خمتلفة زراعية أو غري زراعية داخل املنزل وتشمل زراعة احملاصيل
وتربية احليوانات والطيور ،وصناعة وحفظ األغذية ونشاطات حرفية مثل اخلياطة واحلياكة ،وقد تقوم بأعمال
زراعية أو غري زراعية خارج املنزل ،وبذلك توفر املرأة أو تسهم يف توفري دخل مباشر أو غري مباشر لألسرة يسمح
بتحسني معيشتها.
وتشرف املرأة على تربية ورعاية األطفال وتغذية أفراد األسرة واحملافظة على نظافة املنزل وصحة أفراده ،وتسهم
رعاية املرأة يف حتقيق التغيري االجتماعي من خالل تأثريها على أفراد أسرتها (كمربية) وتنشئة أفرادها ،األمر
الذي يتطلب تركيز االهتمام على تهيئة الظروف أمام املرأة الريفية لكي تتحمل دورها يف تنمية جمتمعها،
وبذلك تلعب املرأة ً
دورا ً
مهما يف تعزيز الطاقة اإلنتاجية ألفراد األسرة أو احملافظة عليها.
دور املرأة يف األمن الغذائي:
ً
تلعب املرأة ً
ً
دورا ً
مهما وحامسا يف حتديد وضمان األمن الغذائي والرفاهية لألسرة بأكملها ومع ذلك نادرا ما تكون
املرأة مشمولة أو موجودة يف إسرتاتيجيات التطوير يف معظم الدول حيث تنتج املرأة ما بني 60ـ  % 80من الطعام
املنتج يف معظم الدول النامية.
 - 1النساء الريفيات هن املنتجات الرئيسيات للمحاصيل األساسية يف العامل كالذرة والقمح واألرز حيث تشكل
هذه احملاصيل نسبة كبرية من غذاء معظم الفقراء القرويني يف العامل وكذلك فإن مشاركتها يف إنتاج
ً
أيضا ولذلك تقوم املرأة باستغالل احلديقة املنزلية بزراعتها
احملاصيل األخرى كالبقوليات واخلضار مهمة
ً
باحملاصيل املختلفة ،حيث تشكل هذه احملاصيل أحيانا احلضور الغذائي الوحيد ،كما أن معرفة املرأة
وختصصها حول املصادر الوراثية يف الغذاء والزراعة جعلها تلعب ً
دورا ً
مهما يف حفظ التنوع احليوي الزراعي.
 - 2تلعب املرأة ً
ً
مهما يف استخدام وإدارة املصادر الطبيعية لتوفري احتياجات املنزل اليومية من املاء،الوقود،
دورا
األعالف للماشية واملنتجات الطبية وكذلك فإن تصنيع وختزين الغذاء من مسؤوليتها.
ً
أيضا إدارتها للحديقة املنزلية اليت بها تنوع حيوي حيث تعمل من خالل احلديقة املنزلية على
 - 3ومن أدوارها املهمة
استغالل واسع من النباتات الربية واملناطق اهلامشية داخل اجملتمع حيث يقمن جبمع اخلضروات التقليدية
والنباتات الطبية مثل الزعرت والبابونج حيث تستخدم هذه النباتات يف التغذية والعالج للعائالت الريفية يف
معظم أحناء العامل وهكذا ومن خالل معرفتهن بأهمية هذه النباتات فهن حافظات هلذه األصناف وذلك من خالل
نشاطات املرأة الريفية يف احلفظ يف األماكن الطبيعية أو يف حدائقهن املنزلية وحقوهلن.
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تنمية واقع املرأة يف الريف:
تقوم املرأة بعدة أدوار أساسية يف حياة األسرة الريفية مما يتطلب القيام بنشاطات تعليمية وإرشادية لرفع
كفاءتها وتعزيز قدرتها على أداء كل دور منها .وتتوجه خدمات اإلرشاد الزراعي بوجه عام إىل الرجل دون املرأة
األمر الذي يتطلب إعادة النظر يف هذه األوضاع وتشمل هذه األدوار وجماالت التعليم ما يلي:
 	- 1النشاطات االقتصادية اليت تتصل بدور املرأة كقوة عمل منتجة ،وتلعب مؤسسات التنمية احمللية العامة مثل
اهليئات التابعة لوزارة الزراعة والتنمية االجتماعية ومؤسسات التمويل مثل بنك اإلمناء الصناعي ومؤسسة
اإلقراض الزراعي واملنظمات غري احلكومية مثل مؤسسة نور احلسني وصندوق امللكة علياء على تقديم
الدعم يف هذا اجملال ،وتشمل جماالت الدعم عدة نشاطات منها:
النشاطات اإلنتاجية مثل الزراعة ،تربية احليوانات والطيور املنزلية وتربية النحل على مستوى حديقة املنزل.تطوير األعمال احلقلية للمرأة الريفية املنتجة يف إطار الربامج اإلنتاجية الزراعية اليت تتصل مبزرعة األسرة.تدريب املرأة يف جماالت الصناعات الريفية والزراعية الصغرية داخل وخارج املنزل واليت تعتمد علىاملوارد احمللية ويشمل ذلك تعليم احلرف مثل صناعة السجاد ،البسط ،التطريز واخلياطة وأعمال الزجاج
والسرياميك.
 - 1الدور املنزلي للمرأة كربة بيت وزوجة ويلقى هذا اجلانب اهتمام عدة مؤسسات مثل مراكز الصحة التابعة لوزارات
الصحة والرتبية والتعليم ومؤسسة نور احلسني ويتمثل فيما يلي:
إعداد الوجبات الغذائية واالهتمام بتغذية األسرة.تصنيع وحفظ األغذية وختزينها يف املنزل أو الثالجة.ترشيد وتنظيم االستهالك مما يزيد من كفاءة إنفاق دخل األسرة احملدود.إدارة املنزل يف جماالت حفظ وإعداد املالبس والعناية بها والعناية بنظافة وترتيب املنزل.حتسني احلياة يف املنزل الريفي من حيث تسهيل أداء الواجبات املنزلية ،تنظيم أوقات العمل وتوزيعها بني أفراداألسرة وختفيض ساعات العمل من خالل تنظيم نشاطات اإلنتاج وطريقة أدائها من حيث وضع اجلسم (عند
قطف الثمار  ،تدرجيها  ،)...تسلسل عمليات اإلنتاج ومواقع حفظ األدوات واستخدام أدوات مناسبة أو آالت
كهربائية وميكن أن يسهم إدخال مثل هذه النشاطات يف الدول النامية يف تسهيل قيام املرأة بأداء األعمال
املنزلية اليت تعترب أعمال خاصة باملرأة .
 - 2دور األم:
حيث تتحمل املرأة إجناب األطفال ورعايتهم وتشمل نشاطات اإلرشاد ورعاية الطفولة واألمومة وتنظيم األسرة
والرعاية الصحية لألسرة.
تطوير وتعزيز دور املرأة يف التنمية الريفية:
هناك عدد من الوسائل اليت ميكن من خالهلا تطوير وتعزيز دور املرأة يف التنمية الريفية:
إقامة مشروعات إنتاجية صغرية لتوفري فرص عمل مدرة للدخل مع تعزيزها خبدمات التمويل والتدريب وتطويرشبكات الضمان ومظالت األمن واحلماية االجتماعية للمرأة.
تلعب التنظيمات األهلية ًً
قياديا يف العمل االجتماعي وتعترب من اآلليات الفاعلة لتعبئة جهود املرأة
دورا
الريفية ومشاركتها يف جهود التنمية وهذا يتطلب تشجيع إطالق طاقات املرأة وخدمة أغراض التنمية وتنظيم
نشاطات تدريبية يف جمال القيادة االجتماعية والسياسية وضمان متثيل النساء يف مواضع القرار .وقد يتمثل
ونواد للمرأة الريفية
دعم املنظمات النسائية احمللية من خالل تأسيس تعاونيات ومجعيات نسائية ومراكز
ٍ
ً
ً
ً
ً
وإداريا ،وتوفر هذه النوادي آليات
وصحيا
وغذائيا
إنتاجيا
يف الريف لتوفري آلية لنقل املعلومات لتثقيف النساء
لنقل احتياجات املرأة ومشاكلها ،أماكن الجتماع النساء الريفيات وتبادل املعلومات وتوفري تدريب عملي على
النشاطات اإلنتاجية مثل إعداد الوجبات وحفظ األغذية ،احلياكة والتطريز.
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وقد تستعمل هذه النوادي إلقامة املعارض للمنتجات األسرية وإجراء املسابقات ومنح اجلوائز إلذكاء روحالتنافس بني نساء الريف .ويتعني إتاحة الفرصة الحتادات املرأة الوطنية ومجعيات املرأة احمللية ألن تلعب ً
دورا
ً
مركزيا يف توفري الدعم املادي واملعنوي هلذه النشاطات البناءة ً
بدال من تركيز نشاطاتها على األعمال ذات
الطابع االجتماعي والطابع االحتفالي الذي يغلب على نشاطات املرأة.
استخدام الوسائل اجلماهريية يف دعم تنفيذ الربامج اإلرشادية التعليمية والتثقيفية .ويتعني إعداد برامجإرشادية إذاعية وتلفزيونية ومالءمة موضوعات هذه الربامج مع القضايا اليت متس حياة املرأة ودورها يف اجملتمع.
وتساعد هذه النشاطات على حتويل األسرة الريفية إىل وحدة إنتاجية واستهالكية حيث تستطيع املرأة أداء
دورها يف مساعدة أسرتها وجمتمعها ووطنها .ويلعب اإلعالم ً
دورا يف تغيري اجتاهات الرأي العام وتعزيــز روح
االنتماء والتوعية باملشاكل االجتماعية والصحية وطرق الوقاية من األمراض وتعريف املرأة حبقوقها القانونية
وباملؤسسات ذات العالقة بالتنمية والرعاية الصحية وكيفية االستفادة من خدماتها .ويسهم اإلعالم يف توعية
املرأة الريفية بالعناية أثناء احلمل وبأسس تربية األطفال ورعاية الطفولة والعناية بصحتهم وتغذيتهم وطرق
التخلص من الفضالت بالطرق الصحية حلماية البيئة.
وهناك حاجة ألن يقوم اإلعالم بتغيري الصورة النمطية السلبية للمرأة يف نظر املرأة نفسها وبقية اجملتمعكاف يف القضايا املعاصرة
واليت تعزز تبعية املرأة للرجل وتستغلها يف اإلعالنات التجارية وال تظهر بشكل
ٍ
اليت تتصل بالتنمية والبيئة ،وهذا يتطلب إنتاج مواد ثقافية تربوية إعالمية تهدف إىل حتسني صورة املرأة يف
مراكز اختاذ القرار والسلطة.
إعداد برامج اإلرشاد للمرأة يف إطار خطط متكاملة للتنمية تعاجل اجلوانب املختلفة (زراعة ،اقتصاد منزلي،صحة  )...وعلى أساس معلومات مالئمة تعكس االحتياجات احلقيقية للمرأة ،وهذا يتطلب بناء قاعدة
معلوماتية مناسبة إلدارة مثل هذه الربامج وتوفري املوارد الالزمة لتنفيذها ،ويتعني استخدام طرق اإلرشاد املالئمة
وتوفري وسائل اإليضاح واملعينات اإلرشادية الالزمة لرفع الكفاءة التعليمية ،ويسهم استخدام وسائل اإليضاح
ً
تعقيدا وبإيصال
البصرية يف تدعيم طرق اإلرشاد الشخصية والعامة ويسمح بالتعامل مع مواد تعليمية أكثر
الرسالة اإلرشادية بسهولة ووضوح .وتشمل برامج اإلرشاد تطوير وحتسني الصحة اإلجنابية ،تنظيم األسرة،
معاجلة ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم ،إنتاج مواد تعليمية تهدف إىل تدعيم التكافل يف أدوار األسرة
وتدعيم األسر اليت تعيلها املرأة.
ً
ً
ً
ودوليا.
وعربيا
حمليا
عقد الندوات واملؤمترات النسائية واحللقات الدراسية وتشجيع التعاونتنشيط البحوث العلمية من اجلامعات واملعاهد العليا ومراكز البحوث للتعرف على كافة العوامل االجتماعيةوالثقافية واالقتصادية اليت تعيق مشاركة املرأة يف التنمية والعوامل اليت تؤثر يف اختيار جماالت النشاطات اليت
تفضلها املرأة وديناميكية التغري االجتماعي وكيف يؤثر مثل هذا التغري على النساء وكيف يتأثرن به.
ونواد للمرأة الريفية يف الريف حيث يبدأ من هناك
دعم املنظمات النسائية احمللية من خالل تأسيس مراكزٍ
ً
ً
ً
ً
ً
وإداريا وتنطلق أيضا من منابر تلك النوادي احتياجات املرأة ومشاكلها
وصحيا
وغذائيا
إنتاجيا
تثقيف النساء
وقد تكون يف تلك النوادي معارض للمنتجات األسرية وإجراء املسابقات لبث روح التنافس بني النساء لالستمرار
يف اإلنتاج.
جماالت تطوير املرأة الريفيـة:
بناء إطار مؤسسي لتنمية وتطوير املرأة من خالل إنشاء قسم خاص إلرشاد املرأة الريفية يف إطار اهليكلالتنظيمي إلدارة اإلرشاد ويتعني تزويد هذا القسم بالكوادر البشرية الالزمة من مرشدات التنمية الريفية
ً
أكادمييا.
املؤهالت
دعم النشاطات التعليمية والثقافية من خالل تدعيم برامج مكافحة األمية وإنشاء املكتبات يف الريف حيثيساهم وجود املكتبة يف تطوير وعي املرأة ورفع ثقافتها العامة وتعريفها بطبيعة املشاكل اليت تواجهها مما
خيلق حوافز أكرب لدى املرأة لتحسني معيشتها وجمتمعها.
46

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

 استخدام الوسائل اجلماهريية يف دعم تنفيذ الربامج اإلرشادية التعليمية والتثقيفية ويتعني أن تكونالربامج من القضايا اليت متس حياة املرأة ودورها يف اجملتمع.
التجارب الناجحة إلدماج املرأة الريفية يف قضايا األمن الغذائي يف اململكة األردنية اهلامشية ودور وزارة الزراعة يف
دعم املشاريع اليت تساهم يف حتقيق األمن الغذائي األسري:
تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ العديد من املشاريع اليت تستهدف األسر الريفية الفقرية وخاصة اليت تعيلها النساء وذلك
بتنفيذ املشاريع التالية:
 -1مشروع زيادة دخل املرأة الريفية يف املناطق الشرقية:
نفذ هذا املشروع يف لواء املوقر ويهدف املشروع :إىل حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي لألسر الريفيةالفقرية يف منطقة عمل املشروع ،من خالل إقامة مشاريع زراعية تستهدف املرأة الريفية.
-

-أهم أنشطة املشروع هي :الصناعات الغذائية ،تربية الدجاج البياض وتربية املاعز واألغنام.

 -2مشاريع مكافحة الفقر : Telefood
مشاريع مكافحة الفقر (التيليفوود) هي أحد الربامج اليت تنفذها منظمة األغذية والزراعة الدولية ،وتهدف إىل
مكافحة الفقر ومساعدة األسر الفقرية ،على جتاوز األزمات االقتصادية النامجة عن الكوارث الطبيعية ،وبرامج
اإلصالحات االقتصادية ،حبيث تدعم مشاريع التيليفوود األسر مبشاريع تساعد على حتسني الوضع االقتصادي
واالجتماعي هلذه األسر .
ال تتجاوز ميزانية املشروع الواحد العشرة آالف دوالر ،ويكون اهلدف الرئيسي من املشروع مساعدة األسر من خالل
مشاريع مولدة للدخل وذات استمرارية ،وميكن للدولة الواحدة أن تتقدم بعدد من املشاريع حبيث ال تتجاوز قيمتها
يف كل عام ( )30ألف دوالر.
وبدأت وزارة الزراعة االستفادة من برامج التليفوود يف عام (  )2000ومشلت هذه املشاريع تربية الدواجن البياض
وتربية املاعز واألغنام وعلى النحو التالي:
ً
ً
دجاجة بياضة وأعالف ملدة شهر واحد ،وبناء حظرية إضافة إىل تدريب األسر
مت تزويد كل أسرة بـ ()50املستفيدة.
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تزويد كل أسرة بـ ( )3رؤوس من إناث املاعز أو األغنام احلوامل ،وأعالف ملدة شهر وبناء حظرية إضافة إىلالتدريب للفئات املستهدفة حول تربية املاعز واألغنام وطرق تصنيع منتجات األلبان املختلفة.

مشروع إقامة وحدات تصنيع األلبان يف البادية األردنية:
 -1أهداف املشروع:
تدريب ورفع مستويات تأهيل ومهارات املرأة الريفية ،يف جمال تصنيع منتجات األلبان.دعم وتطوير قنوات تسويق منتجات املرأة الريفية.إقامة مشاريع إنتاجية ريفية قائمة على تصنيع األلبان ومنتجاتها لفائدة التجمعات النسائية.زيادة مشاركة التنظيمات احمللية القائمة لضمان استمرار دورها يف التنمية الريفية. -2مدة املشروع :عام واحد 2004م.
 -3املستفيدون من املشروع:
األسر الفقرية يف البادية الوسطى والشمالية اليت ترأسها النساء.اجلمعيات اخلريية والتعاونية النسوية. -4موازنة املشروع 50 :ألف دوالر .
 -5اجلهة املمولة :املنظمة العربية للتنمية الزراعية.

مشروع تربية الدواجن البياض:
 -1أهداف املشروع:
اهلدف العام للمشروع :املساهمة يف حتسني الوضع االقتصادي لألسر الريفية الفقرية ،عن طريقتنفيذ املشاريع الصغرية املولدة للدخل باستغالل املوارد احمللية ،واليت تستهدف املرأة الريفية وتعزز
مساهمتها يف جمال التنمية.
 -2مدة املشروع :عام واحد 2002م.
 -3املستفيدون من املشروع:
األسر الريفية الفقرية خاصة األسر اليت تعيلها النساء. -5موازنة املشروع )10( :آالف دوالر .
 -6اجلهة املمولة :املنظمة االفروآسيوية للتنمية الريفية.
 - 7إجنازات املشروع:
ً
استهداف ( )28أسرة وتزويد كل أسرة بـ ( )40دجاجة ،وأعالف ملدة شهر ومعدات للرتبية باإلضافة إىل عقددورات تدريبية حول تربية الدواجن البياض.
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مشروع تربية املاعز اهلجني على املستوى األسري:
 اجلهة املمولة :املنظمة العربية للتنمية الزراعية. -موازنة املشروع 70 :ألف دوالر .

صورة ملعالي وزير الزراعة خالل توزيع املاعز على األسر الفقرية
يف حمافظة معان منطقة الراجف عام 2012

من خالل املشروع مت منح ( )85أسرة يف مناطق أم الرصاص  ،مسا السرحان ،بربين ( )3رؤؤس من املاعز ،أعالف و دعم
لبناء حظرية باإلضافة إىل تدريب هذه األسر يف جمال تربية املاعز وتصنيع منتجات األلبان.
 .مشروع زيادة دخل األسر الريفية الفقرية /األمن الغذائي:
بدأ العمل باملشروع خالل عام  2008للمساهمة يف تأمني الغذاء واألمن الغذائي على مستوى األسرة الفقرية
واحملافظة على دميومة وسالمة املوارد الطبيعية املستخدمة ضمن حديقة املنزل ،نتيجة لالرتفاع احلاد يف أسعار
ً
عامليا.
املواد الغذائية
 -1اجلهة املمولة  :حكومة اململكة األردنية اهلامشية.
 -2وصف املشروع:
يقوم املشروع على تأسيس مشاريع أسرية إنتاجية صغرية لألسر الفقرية تقوم على تبين األسرة ألنشطة اإلنتاج
احليواني واإلنتاج النباتي واحلصاد املائي ومستلزماتها للمساهمة يف توفري وتأمني احتياجات األسرة من املواد
الغذائية وكذلك مصادر إضافية لدخل الفقراء.
ً
وتستطيع األسرة الواحدة االستفادة من ثالثة أنشطة اعتمادا على احتياجاتها وخربتها والظروف البيئية املالئمة
واملناسبة لنجاح األنشطة ويشتمل املشروع على األنشطة التالية:
تربية الدواجن.تربية املاعز .تربية األبقار.زراعة نباتات طبية وعطرية وخضرية حممية .زراعة حماصيل خضرية مكشوفة.تربية النحل وإنتاج العسل.احلصاد املائي ملياه األمطار من خالل آبار اجلمع. 3مربرات املشروع :تدني وحمدودية مصادر الدخل وتآكل الدخول نتيجة الرتفاع األسعار وخاصة أسعار املواد الغذائية مبا فيهااملنتجات احمللية من خضار وحلوم ودواجن.
49

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج النباتية واحليوانية مبا فيها األعالف. تدني معرفة األسر الفقرية بطرق اإلنتاج والرتبية املناسبني واستخدام التقنيات احلديثة يف اإلنتاج النباتيوتربية الدواجن والتصنيع والتسويق.
 قلة مساهمة املرأة الريفية باملشاريع اإلنتاجية الصغرية حملدودية املستوى املعريف يف إدارة مثل هذه املشاريع. 4أهداف املشروع:إجياد وتنويع مصادر الدخل لألسر الفقرية من خالل مشاريع زراعية صغرية تأخذ باالعتبار التكامل بنياإلنتاج النباتي واحليواني.
زيادة احلصة الغذائية لإلفراد خاصة األطفال والنساء من املنتجات الزراعية واحلليب ومشتقاته والبيض.إدخال مفهوم إدارة املشاريع الصغرية وزيادة وعي املرأة يف حتمل املسؤولية يف إدارة مشاريعها وإشراكها يفالعملية التنموية الزراعية لألسر.
تأكيد مبدأ املشاركة واالعتماد على الذات يف حتسني ظروف املعيشة ومكافحة الفقر.اإلنـجازات:عام :2008
مت تنفيذ ( )3306نشاط استفاد منه ( )2874أسرة فقرية موزعة على ( )153قرية يف خمتلف حمافظات اململكة
وبلغت كلفتها اإلمجالية ( )2.3مليون دينار.
عام : 2009
مت تنفيذ ( )2063نشاط استفاد منه ( )965أسرة فقرية موزعة على ( )83قرية يف خمتلف حمافظات اململكة
وبلغت كلفتها اإلمجالية ( )2.4مليون دينار.
عام : 2010
مت تنفيذ ( )1900نشاط استفاد منه ( )950أسرة فقرية يف خمتلف حمافظات اململكة.
عام : 2011
مت تنفيذ( )175نشاط استفاد منه ( )175أسرة فقرية يف معظم حمافظات اململكة.
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إدماج املرأة الريفية
فـي أنشطة حتقيق األمن الغذائي
فـي مملكة البحرين

 - 1ملخص:

م .سلمى سعيد باني
خمطط أول برامج تنفيذية للتخطيط اإلسرتاتيجي
وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني
مملكة البحرين

إن املرأة على مر العصور منتجة يف عملها ،سواء يف البيت أو اجملاالت االقتصادية مبختلف أمناطها (الرعي – الصيد
– الزراعة – الصناعة )...فهي املسؤولة عن تربية األطفال ورعايتهم وحتمل مسؤولية املنزل بنفس الوقت وإىل جانب
ً
دورها كأم وزوجة تقوم بعملها خارج املنزل ً
أحيانا مهام
جنبا إىل جنب مع الرجل بل وكانت مهامها اإلنتاجية تفوق
الرجل .من أجل ضمان األمن الغذائي على مستوى األسرة ،فمن املهم أن إدراك دور املرأة ،ومدى مشاركتها يف مجيع
عمليات التنمية ،من أجل حتقيق األمن الغذائي .يف مجيع أحناء العامل ،فاملرأة هي الضامنة الرئيسية لسالمة
ً
غالبا ما تنتج ،وتشرتي وتقوم بإعداد وتقديم الطعام
الغذاء والتغذية ،والتوعية على مستوى األسرة واجملتمع .فهي
لألسرة ،كما أن هلا ً
ً
فعاال يف مؤسسات اجملتمع املدني.
دورا
وللمرأة الريفية يف البحرين دور هام من خالل مساهمتها يف األمن الغذائي األسري إما عن طريق زراعة احملاصيل
الغذائية أو عن طريق كسب الدخل لشراء املواد الغذائية ،وبالتالي على النساء االخنراط يف أنشطة خارج املزرعة
ً
ً
فريدا لتحقيق التنمية املستدامة من
منوذجا
لكسب دخل إضايف إلطعام أسرهم .ولقد قدمت مملكة البحرين
خالل برنامج لألمن الغذائي بصورة عامة ،وخيتص جزء من املنظومة بتفعيل دور املرأة ،ولذا نستعرض النموذج
ً
معتمدا على حتقيق تنمية مستدامة للعناصر البيئية ،فدعمت البحرين أساليب
البحريين لتحقيق األمن الغذائي
ً
ً
تكنولوجية مناسبة للتغلب على ندرة املساحات الزراعية باململكة ،وكذلك منوذجا فريدا للتغلب على ندرة
املياه ،وقد مت كل هذا من خالل منظومة متويلية مرحية للمواطنني ،مما حيقق األمن الغذائي واألمن االجتماعي
من خالل فتح فرص عمل جديدة وضمان حياة اجتماعية سليمة ألفراد األسرة.
الكلمات الدالة :األمن الغذائي ،املرأة الريفية يف البحرين ،التنمية املستدامة.

 1.1.1أهداف الورقـة:
 - 1التعرف على دور املرأة الريفية يف توفري وحتسني األمن الغذائي لألسرة.
 - 2العمل على تأمني الغذاء طول العام.
 - 3زيادة مشاركة املرأة يف اإلنتاج لتحسني املستوى املعيشي  .
 - 4حتسني وضع املرأة املنتجة.
 - 5إجياد وسائل تواكب التغريات املناخية للحد من الفجوة الغذائية.
 - 6التعرف على وسائل التمويل للمشاريع املتناهية الصغر وأثرها يف تدعيم دور املرأة.

 2.1.1أهمية الورقة:
تأتي أهمية هذه الورقة من أهمية الدور الكبري الذي تقوم به املرأة الريفية لتأمني الغذاء لألسرة.
تعريفات:
األمن :هو ضرورة من ضروريات احلياة وهو معنى مضاد للخوف .
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الغذاء :هو كل ما يدخل جسم الكائن احلي ليمده بالطاقة الالزمة لالستمرارية يف احلياة .
األمن الغذائي:
ً
ً
ونوعا مع إتاحته للجميع باستمرارية ،ووفرته على مدى الزمن ،وأصبح ضرورة لألمن
كما
يقصد به توفري الغذاء
القومي للبالد.
ويتحقق األمن الغذائي عندما يستطيع مجيع الناس يف مجيع األوقات من الناحية املادية واالقتصادية احلصول
كاف وسليم ومغذي يليب حاجاتهم الغذائية ويناسب أذواقهم الغذائية .وذلك من خالل األسس اآلتية:
على غذاء
ٍ
 - 1توفري وسائل ضمان اإلمداد الغذائي املناسب.
 - 2ثبات املؤن الغذائية (املخزون من الغذاء لفرتات ختتلف باختالف نوع املادة الغذائية).
 - 3احلصول على الغذاء على مستوى األسرة واألفراد وعلى مجيع املستويات بدون أدنى خطر للتعرض للمجاعات .

 3.1.1يقوم األمن الغذائي على ( )5حماور  /أعمدة رئيسية هي:
	- 1
	- 2
	- 3
	- 4
	- 5

توافر اإلمدادات الغذائية (.)Availability
استقرار اإلمدادات الغذائية (.)Stability
القدرة على احلصول على األغذية (.)Accessibility
نوعية وسالمة األغذية (.)Food Safety
األمان الغذائي ( )security Nutrition

 4.1.1توافر اإلمدادات الغذائية (:)Availability
يقصد بها إتاحة الغذاء وكفاية املعروض منه من حيث الكم والنوع .تعتمد مدى كفاية الغذاء على طاقة
الدول فيما يتعلق باإلنتاج والقدرة على االسترياد وكفاءة األنظمة التسويقية .سياسات الغذاء جيب أن تأخذ
بعني االعتبار كيفية توفري االحتياجات الغذائية للسكان ،سواء من املصادر احمللية أو اخلارجية .يف ظل الزيادة
العالية يف معدالت النمو السكاني والطلب املتزايد على الغذاء ،فإن التحكم يف تلك العناصر السابق ذكرها
ً
ضروريا.
يعترب
أو ًال :اإلنتاج احمللي من السلع الغذائية يعتمد على:
مدى توفر املوارد الطبيعية وخاصة املوارد الزراعية األرضية واملائية  ،والبشرية واملالية ومدى التكيف مع تغريات
املناخ وكذلك اختيار مستوى التكنولوجيا املستخدمة يف الزراعة.
توجهات السياسات الزراعية والغذائية.مدى توفر البنية التحتية الزراعية.توجهات السياسات االستثمارية ومدى قدرتها على خلق البيئة املناسبة لالستثمار يف إنتاج السلع الغذائية .وإذا
كاف فالبد من االعتماد على الواردات.
كان اإلنتاج احمللي غري
ٍ
ً
ثانيا  :الواردات الغذائية يعتمد توفريها على ما يلي:
 األسعار العاملية (العرض والطلب). السياسات التجارية السائدة ومدى انفتاحها . القيود اجلمركية وغري اجلمركية.السياسات االقتصادية الكلية وخاصة ما يتعلق منها بأسعار الصرف ومعدالت التضخم– ومستوى املضاربات
الغذائية – امليزان التجاري– ومدى توافر العملة الصعبة .ولتكتمل احللقة البد من دراسة القدرة على التسويق.
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ثالثًا  :الكفاءة السوقية وتؤثر يف مدى إتاحة الغذاء ،وذلك باالعتماد على ما يلي:
ً
ً
تنافسيا.
احتكاريا أو
الرتكيب السوقي من حيث كونهاملخزون اإلسرتاتيجي وكفاءة إدارته والسياسات اخلاصة به.مدى توفر ومدى كفاءة البنية التحتية التسويقية.التشريعات واألنظمة التسويقية. 1.1.1استقرار اإلمدادات الغذائية (.)Stability
استقرار املعروض من الغذاء من موسم آلخر ومن عام آلخر وخاصة يف أوقات الطوارئ والظروف املناخية غري املواتية.
لضمان استقرار إمدادات األغذية جيب توفري خمزون إسرتاتيجي مناسب يكفي لفرتات ال تقل عن  6 -3شهور.

 2.1.1القدرة على احلصول على األغذية (:)Accessibility
توفر فرص احلصول على األغذية من الناحيتني املادية واالقتصادية.
تشمل العوامل اليت تؤثر يف القدرة على احلصول على األغذية مستويات الدخل الفردي ،األسعار واألمن واالستقرار
السياسي واالقتصادي.
ميكن زيادة القدرة على احلصول على األغذية من خالل حتسني قدرات الكسب لدى مجيع الناس وحتسني
اخلدمات احلكومية ( قوانني ملكية األراضي – السياسات املائية -الطرق وشبكات النقل) وحتسني األنظمة
التسويقية والتجارية وحتسني شروط االتفاقيات التجارية الدولية واإلقليمية.

 3.1.1نوعية وسالمة األغذية (.)Food Safety
تطبيق املعايري الضرورية لسالمة الغذاء اآلمن ومالءمته لالستهالك اآلدمي على طول السلسلة الغذائية.ميكن
حتسني نوعية وسالمة الغذاء من خالل تطبيق معايري الصحة ،سن القوانني والتشريعات ،التوعية واإلرشاد لزيادة
الوعي الصحي لدى املواطنني ،تعزيز دور منظمات اجملتمع املدني ،واالهتمام بإتباع نظم ومعايري السالم مثل األيزو
واملعايري الغذائية الصحية ونشر ثقافتها مثل مراعاة التحريم اخلاص باملبيدات.

 4.1.1األمن التغذوي (:)Nutrition security
حصول كافة أفراد األسرة على الكميات املناسبة من الربوتني والطاقة والعناصر الصغرى واملعادن.
مراعاة احلالة الصحية لألطفال ،املياه النظيفة ،والصرف الصحي ،واحلالة الغذائية لألمهات .وهذه معايري نسبية
ً
طبقا لطبقة عمل كل فرد من أفراد األسرة.
استمرار حصول املواطنني على غذاء يتوافر فيه عوامل التغذية أألساسية ويكون ً
آمنا يضمن الصحة
وتأكيد حصول مجيع أفراد اجملتمع على املوارد الطبيعية والقوة الشرائية للحصول على ما حيتاجونه من الغذاء.
ً
كافيا له يف العام
ولكي يتحقق ذلك البد أن يتناسب حجم اإلنتاج مع حجم السكان فكلما كان نصيب الفرد
حتقق األمن الغذائي يف ذلك العام فقط لذا البد من االستمرارية ووفرت الغذاء لذلك الفرد ويكون ذلك بتناسب
معدل منو اإلنتاج مع معدل منو السكان .فإذا كان معدل اإلنتاج يعادل معدل السكان حتقق األمن الغذائي وإذا
كان معدل اإلنتاج فاق معدل السكان بذلك تتحقق الرفاهية وأما إذا كان معدل اإلنتاج دون معدل السكان
فهذا مؤشر لعدم الوفرة يف الغذاء وهنا البد من التدخل السياسي يف زيادة اإلنتاج يف ظل معدالت زيادة السكان
بالوطن العربي .واحملك األساسي يف حتقيق األمن الغذائي هو إتاحة الغذاء جلميع السكان على مدى الزمن.

 - 1العمل على تأمني الغذاء طول العام:
تؤثر كافة مكونات أنظمة األغذية السائدة بالدول يف القدرة على الوصول للغذاء بطرق غري مباشرة ومباشرة
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ومن أهمها سياسات توزيع الغذاء وتشريعات وأنظمة نقل وتداول األغذية ،حبيث ميكن إيصاهلا من مناطق
اإلنتاج إىل مناطق االستهالك بكفاءة عالية وتكاليف منخفضة وخباصة للفئات األقل ً
حظا سوا ًء يف الريف أو
ً
فعاال خالل مراحل اإلنتاج من املزرعة حتى وصول املنتج للمستهلك .وقد أوضحت التجربة
املدن ولذا كان دور املرأة
أن املرأة تفقد ماال يقل عن  % 25من املنتج يف بعض احملاصيل ،ولذلك ينبغي أن يكون للمرأة دور فعال يف
ً
حفاظا على وصول املنتج بكمياته الفعلية.
االهتمام مبعامالت ما بعد احلصاد،
ومن هنا يأتي دور وأهمية املرأة الريفية على وجه التحديد يف جممل هذه املعطيات واملشاركة الفعالة يف العملية
ً
تأكيدا ملوقع املرأة الريفية وأهميتها يف ضمان األمن الغذائي وتنمية واستقرار املناطق
التنموية .وتأتي هذه الورقة
ً
وصوال إىل التنمية الشاملة .
الريفية

 - 2املرأة الريفية واألمن الغذائي:
ال ميكن أن ينحصر دور املرأة يف عملية األمن الغذائي يف ذلك الدور الذي تؤديه داخل املنزل فقط وبالتحديد يف
معملها اليومي أي املطبخ و لكن يتعدى هذا الدور إىل أكرب من ذلك فمنذ األزل جند أن األسرة تعتمد على املرأة
ً
ً
ً
ً
أساسيا يف العملية الزراعية سوا ء من خالل العمل يف
مرتكزا
كليا يف الزراعة وتعترب املرأة الريفية
اعتمادا
أرض األسرة أو لدي الغري .وجند أن أهم األعمال اليت تقوم بها هي أعمال العزق واحلرث وتتم بالوسائل البدائية ويف
بعض األحيان تستطيع املرأة استعمال اآلالت الزراعية احلديثة اليت تتوفر هلا .كما تعمل املرأة على تربية الدواجن
ً
وأيضا توفري دخل لألسرة .باإلضافة إىل مسؤوليتها يف األمن
والطيور واستخدامها يف توفري الغذاء من اللحوم والبيض
ً
الغذائي األسري مثل:ختزين احلبوب يف وقت احلصاد وتنقيتها من الشوائب وأيضا ختزينها يف األماكن املناسبة
للحفاظ عليها من التلف وضمان التخزين السليم حبيث ال تفقد احلبوب واملأكوالت قيمتها الغذائية واختيار نوع
ً
ً
جيدا
إعدادا
الغذاء ،وانتقاء احلبوب والبذور املناسبة للطهي مبا يتناسب واحتياجات كل فرد يف األسرة وإعدادها
ً
حمتفظا بعناصره الغذائية ،والعمل على تغليف وتعبئة وجتهيز اخلضروات يف مومسها
حبيث يكون الطعام
وختزينها بعد جتميدها والعمل على تعبئة وحفظ الفواكه مثل مجع وحفظ وتعبئة التمور .وكل هذا يساعد
ً
منزليا.
على توافر احملاصيل يف أوقات غري أوقاتها الستخدامها

 .3جهود البحرين يف جمال حتقيق األمن الغذائي:

ً
جهودا رائدة يف جمال حتقيق األمن الغذائي خاصة أسعار املواد الغذائية ،حيث قامت احلكومة
البحرين بذلت
الرشيدة وبتوجيهات من صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة بالعمل على ختصيص دعم مالي ملعاجلة
اآلثار املرتتبة على ظاهرة ارتفاع األسعار ولتخفيف األعباء املعيشية على املواطن كما قامت بزيادة الدعم لدقيق
القمح إىل أكثر من .% 50وعلى مستوى اإلنتاج احمللي ،فقد تبنت اململكة إسرتاتيجية تنمية زراعية لتحقيق
الرؤية االقتصادية للمملكة لعام  2030واليت تهدف إىل زيادة اإلنتاج الزراعي وتنمية الصناعات الغذائية
باستخدام األساليب العلمية والتقنية احلديثة يف األمناط الزراعية ومحاية املوارد الوراثية لألغذية والزراعة من
خالل الربامج التنموية طويلة ومتوسطة وقصرية األجل.

 . 4املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي:

دعت صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئيسة اجمللس
األعلى للمرأة رئيسة املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ،إىل دفع القطاع اخلاص لالستثمار بالزراعة وزيادة
ً
حتقيقا لألمن الغذائي ،مشرية إىل أهمية دعم الصناعات التحويلية وبناء قدرات
مساهمته بالناتج احمللي اإلمجالي
وطنية متخصصة باجملال الزراعي .وأشادت مسوها جبهود البحرين يف التنمية الزراعية من خالل مشاريع وطنية
تسهم يف زيارة الرقعة اخلضراء وتنشر ثقافة احلفاظ على البيئة بشكل ملحوظ .ونوهت مبا تبذله املؤسسات
الرمسية واخلاصة من خالل تسابقها إلنشاء احلدائق املنتجة وزراعة األصناف املختلفة من النباتات واألشجار والزهور
ً
حتقيقا لألمن البيئي ،واملشاريع التجارية اخلاصة بهذا القطاع احليوي .واعتربت األمرية سبيكة أن هذا احلراك
الرمسي واخلاص ال بد أن يصحبه محلة على النطاق الشعيب لتوعية املواطنني جبهود املبادرة اهلادفة إىل تعزيز
جهود حتقيق األمن الغذائي ،وإشراك القطاع اخلاص وتشجيعه على االستثمار الزراعي ،وزيادة مساهمة الزراعة
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يف الناتج احمللي اإلمجالي ،وحتفيز ودعم الصناعات التحويلية ،وتبين خطط شاملة لدعم العاملني يف الزراعة،
وزيادة ونشر الوعي بالثقافة الزراعية من خالل التعليم والتدريب لبناء قدرات وطنية متخصصة يف هذا اجملال.

 . 5إنـجازات املبادرة الوطنية:
تطورات على جائزة امللك محد للتنمية الزراعية املدشنة يف افتتاح معرض البحرين الدولي للحدائق يناير املاضي،
واهلادفة لإلسهام يف زيادة الناتج احمللي الزراعي وإجياد املعادلة السليمة بني األراضي الزراعية والعمرانية باستخدام
التقنيات احلديثة ملواجهة حتدي املياه واألراضي يف اململكة .املعرض الذي أقيم يناير  2012كان فرصة للرتويج
ً
ً
حمليا بأهداف وخمرجات املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ،وأشارت إىل أن املعرض عرض
عامليا والتعريف
جتارب فريدة وناجحة تعكس قيمة املشاركات احمللية واخلارجية يف جماالت الزراعة وجتميل احلدائق واالهتمام
باملساحات اخلضراء ،مستعرضة استعدادات املبادرة ملعرض احلدائق املقبل .أشهرت املبادرة الوطنية لتنمية القطاع
الزراعي عام  2010مبباركة سامية من جاللة امللك املفدى وبقرار من صاحبة السمو امللكي األمرية سبيكة،
ً
إميانا منها بأهمية ذلك لصحة السكان وضمان
بغية إجياد التوازن املطلوب بني األراضي الزراعية والعمرانية،
األمن الغذائي احمللي ،وعدم االعتماد الكلي على املصادر اخلارجية إلطعام السكان ،واحلفاظ على مساهمة
القطاع الزراعي يف الناتج احمللي اإلمجالي .وتسعى املبادرة إىل توحيد ودعم جهود اجلهات املهتمة واملعنية بالقطاع
الزراعي من أجل االرتقاء به ومتكينه من حتقيق أهدافه االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
من بني تطورات اإلسرتاتيجية الزراعية القيام مبشروع هورة عالي .وهي إحدى مناطق اململكة اليت تضم احلزام
ً
ً
مثاليا للشراكة
منوذجا
األخضر والقائم على التصميم التفصيلي ملشروع احلاضنات الزراعية باهلورة ،باعتباره
بني القطاعني العام واخلاص واملنظمات العاملية ،للمساهمة يف زيادة الناتج احمللي اإلمجالي للقطاع الزراعي،
وفتح جماالت جديدة لرواد األعمال ،وتوفري املنتجات الزراعية بالتقنيات احلديثة للسوق احمللية ،اليت ال حتتاج
أراض شاسعة وبأقل كلفة من املياه .وقدم الرئيس التنفيذي ملكتب اليونيدو يف البحرين .مشروع احلاضنة
إىل ٍ
الزراعية ونقل جتربته إىل دول عربية أخرى من خالل إنشاء حاضنة متخصصة للمشاريع الزراعية تكون جمهزة
مبعدات وآالت أساسية وخمتربات من شأنها مساعدة رواد األعمال الصغرية واملتوسطة على حتقيق طموحاتهم .ومت
االشرتاط على احلاضنات من خالل برامج التدريب ووحدات الدعم الفين أن تكون بالطرق التكنولوجية احلديثة
يف اإلنتاج ،بغية احلفاظ على املياه بإتباع أساليب الزراعة بدون تربة أو الزراعة املائية لتحسني مستوى اإلنتاج ،من
أجل التغلب على ندرة املياه واألراضي باململكة.
يضاف إىل ذلك مشروع بيوت الديار وهو أحد املشاريع اإلسكانية املنفذة مشال احملرق ،يف سبيل زيادة الرقعة
اخلضراء يف واحد من أكرب املشاريع يف البحرين ،حيث سيتم بناء هذه البيوت وجتهيزها لزراعة األسطح واحلدائق
احلديثة ،من خالل منظومة إنتاجية ودعم فين وتسويق للمنتج دون إرهاق لربة األسرة املنتجة ،على أن حتصل آخر
كل شهر على حصيلة إنتاجها بتحويل نقدي يدر الفائدة لألسرة .ومن املؤمل أن يعمل بيت التمويل الكوييت
على إخراج مشروع بيوت الديار وسط حلة خضراء حسب إسرتاتيجية املبادرة الوطنية ،لتأكيد مسؤولية القطاع
اخلاص جتاه تشجري وزيادة الرقعة الزراعية ودوره يف حتقيق األمن الغذائي لألسرة واجملتمع.

 . 6آلية التمويل اليت اعتمدت على احلكومة البحرينية يف متويل مشاريع األمن الغذائي وتدعيم دور املرأة:
قامت حكومة البحرين بفتح آليات أمم البنوك ومنها تسهيالت كاألراضي وناشئات خمطط متويلي مثل (متكني)
يف شهر أغسطس من العام  2006كإحدى مبادرات املشروع اخلاص يف مملكة البحرين وجعله احملرك االقتصادي
 .2030وأوكلت إليها مهمة لتطوير القطاع الزراعي الذي يعترب األساس للنمو االقتصادي وتهدف (متكني) إىل
ً
حتقيق هدفني رئيسنيً ،
وثانيا تطوير األفراد من خالل دعم برنامج
أوال تعزيز عملية تأسيس وتطوير املؤسسات،
التنمية البشرية وحصلت على جناحات خالل تلك الفرتة .ومن جهة أخرى قامت “متكني” حتى ديسمرب 2011
بضخ أكثر من 166مليون دينار حبريين يف القطاع اخلاص البحريين من خالل براجمها املختلفة ،ووصل عدد
املستفيدين املستهدفني من أفراد ومؤسسات لربامج (التمكني) إىل أكثر من 100.000مستفيد.كما وصلت
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قيمة حمفظة التمويل اليت توفرها (مؤسسة متكني) إىل أكثر من 16مليون دينار حبريين ،ومكنت أكثر من 3
آالف مواطن من إجياد وظيفة مناسبة ،ودعمت أكثر من  1.000مؤسسة للمشاركة يف معارض جتارية مرموقة
داخل البحرين.
أكثر من  1500صياد ومزارع حبريين استفاد من دعم «متكني»منذ تأسيسها يف العام  2006بهدف دعم القطاع
اخلاص وتنمية الثروة البشرية البحرينية وتعزيز طاقاتها مبا يدفع العجلة االقتصادية إىل األمام ،أولت «متكني»
ً
ً
خاصا بالصيادين واملزارعني البحرينيني.وتعترب مهنة الصيد والزراعة ركيزة أساسية من ركائز الضمان
اهتماما
الغذائي يف اململكة كما أنها من أوائل احلرف اليت أمتهنها البحرينيون منذ القدم .ومن هذا املنطلق ،صممت
ً
برناجمانا لدعم الصياد واملزارع البحريين ،حيث خصصت ميزانية قدرها 4.4مليون دينار حبريين لدعم
«متكني»
 1100صياد حبريين و  5.93مليون دينار حبريين لدعم  600مزارع طوال السنوات الست املاضية لتوفر التقنيات
واألساليب احلديثة ومستلزمات قطاع الصيد والقطاع الزراعي واحليواني.
ومن خالل التعاون بني مؤسسات اململكة قام اجمللس األعلى للمرأة بتهيئة وتدريب بعض أفراد املرأة الريفية
من خالل برامج للتدريب على كيفية االستفادة من الدعم املخصص ،مما نتج عنه أن ما يقرب من  % 30أفراد
ً
تنفيذا لتوجيهات
مستفيدين من الدعم املخصص من متكني وكان نساء الريف  .وقد صممت هذه الربامج
صاحبة السمو امللكي األمـرية سبيـكة بنت إبــــراهيم آل خـليفة قرينة عاهل البالد املفدى ،رئيسة اجمللس
ً
وجتاوبا مع املبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي واحليواني .وبفضل الدعم املقدم من قبل
األعلى للمرأة،
«متكني» ،اليت أتاحت املزيد من الفرص للصياد واملزارع البحريين يف حتسني إنتاجه ،وبالتالي تنمية القطاعني
وتفعيل دورهما ،وحتقيق االكتفاء الذاتي من الغذاء ،باإلضافة إىل خلق مهن جمزية للبحرينيني.

 . 7مناذج من املشاريع الناجحة املعتمدة على االمتيازات اليت خصصتها اململكة:
قامت بعض النساء بإنشاء مشاريع فردية وتلك اليت ال حتتاج إىل دعم كبري مثل إنشاء حمميات زراعية صغرية تدر
َ
شهريا ،وذلك بالتعاون مع اجمللس األعلى للمرأة.حيث مت تقديم مشاريع حتتاج
دوالر
عليها دخل ال يقل عن 1000
ٍ
إىل دعم مالي مثل اخلضراوات وتغليفها وحفظها تعبئتها أو حفظ اخلضروات فقط .مشروعات أخرى لالستفادة
من األمساك وإعدادها للسوق احمللي.

التوصيات:
1 .1تدريب املرأة الريفية على التقانات احلديثة لزيادة اإلنتاج لرفع املستوى املعيشي.
2 .2توفري فرص التمويل وتسهيل حصول املرأة عليه.
3 .3االهتمام بتمكني األسرة ورفع كفاءتها وفعاليتها كشريك أصيل يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة.
4 .4تدريب املرأة على اخلدمات التسويقية وتطويرها لتنافس يف األسواق احمللية والعاملية.
5 .5تأسيس عوامل استمرارية الربامج من خالل إشراك املرأة يف التخطيط.
6 .6العمل على تعميم مدارس النساء الريفيات لضمان تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
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جتربة املنظمة العربية للتنمية الزراعية
يف إدماج املرأة الريفية فـي األنشطة الزراعية
فـي والية منوبة يف تونس
تقديم السيدة ليلي احليدوسي

املقدمة:
 أصبح احلديث عن تنمية األسرة الريفية ًً
مالزما لكل أنواع التخطيط للمشاريع أو املخططات فالتنمية هي
أمرا
حصيلة التغيريات العقلية و االجتماعية عند جمموعة من الناس واليت جتعلهم قادرين على الزيادة يف إنتاجهم
ً
ً
فعاال يف التوازن بني املقتضيات
عنصرا
احلقيقي واإلمجالي بصفة مستدمية تتخذ من العمل التنموي املشرتك
االقتصادية والقضايا االجتماعية واالهتمامات البيئية والدميغرافية .واعتبار أن اإلنسان هو الوسيلة واهلدف يف
ً
إنطالقا من فلسفتها املؤمنة بشمولية التنمية واحتوائها
آن واحد يف العملية التنموية ،فقد عملت والية منوبة
ٍ
على مجيع الشرائح صغرية كانت أو كبرية على إعطاء املرأة الريفية أهمية بقدر دورها الريادي يف النهوض
بالتنمية األسرية واالقتصاد العائلي وحتسني ظروف العيش من خالل التشجيع على املوارد املدرة للدخل حيث مت
إعداد خطة جهوية للنهوض باملرأة الريفية بوالية منوبة.

منهجية التدخل :
 أعدت خلية اإلرشاد الفالحي املوجه للمرأة الريفية باملندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية مبنوبة بالتنسيق معً
ً
ً
حمليا و قد مت االعتماديف
تنمويا
خمططا
مكتب اإلحاطة باملرأة الريفية ووكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي
منهجية التدخل على :
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• -املقاربة التشاركية حسب النوع االجتماعي ( استعمال بعض أدوات التحليل :التشخيص بالبحث السريع
– شجرة املشاكل – شجرة احللول .) ....
ً
ورجاال بالتوازي يف حتديد االحتياجات حسب األولويات وتقديم تصورات وحلول
تشريك ساكين املنطقة نسا ًءتنطلق من رغباتهم ورؤيتهم ألوضاعهم املعيشية.
حتديد طرق تنفيذ خمتلف عناصر املشروع على املستويات االجتماعية واالقتصادية والصحية والثقافيةوعلى مستوى الفالحة والبنية التحتية .
وضع طرق تقييم لتطور سري تنفيذ املشروع وذلك بتشريك املنتفعني يف عملية املتابعة واإلجناز باعتبارهمً
هدفا ووسيلة يف نفس الوقت.
اعتماد املقاربة التشاركية املندجمة يف اإلرشاد املوجه للمنتفعني لتعويدهم على احلفاظ على املكتسباتشخصية كانت أم عمومية والعمل على تطويرها ً
ذاتيا .
إجناز استمارة بيانات حالة حبالة لتوفري بنك من املعلومات حول املنطقة من حيث اجلوانب احلياتية األساسيةوتشخيص األولويات حسب القطاعات  ،ويشمل ذلك الصحة العمومية مبا فيها الصحة اإلجنابية والتعليم
ً
فضال عن الثقافة والبنية التحتية والتشغيل .
والشؤون االجتماعية وقطاعي الفالحة والصناعات التقليدية
-هيكلة الساكن .

منطقة التدخل قبل املشروع:
 معطيات عامة :ً
تبني ما يلي  :استنادا إىل نتائج استمارة البيانات املنجزة باملنطقة لسنة  2002م.
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املعتمدية  :طرببةالعمادة  :األنصارين واملالحة.عدد العائالت 231 :عدد الساكنني 1237 :توزيع الساكنني حسب اجلنس :
الذكور  :وعددهم  670 :من أصل  : 1237أي بنسبة  54يف املائة.
اإلناث  :وعددهن  567 :من أصل  : 1237أي بنسبة  46يف املائة.
استنتاج إحصائي :

متثل اليد العاملة النسائية يف املنطقة نسبة متقاربة ً
جدا مقارنة باليد العاملة الرجالية .
منطقة التدخل قبل املشروع :
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:منطقة التدخل قبل املشروع
•قطاع الصحة :
−عدم وجود مستوصف بعمادة املالحة  ،وتقدم اخلدمات الصحية يف شكل عيادات متنقلة ودورية .
•قطاع الصناعات التقليدية :
−توجد باملنطقة بعض أنشطة النسيج والتمليس غري مؤطرة ومبجهودات فردية .
•القطاع الفالحي :

اإلنتاج النباتي:

اإلنتاج احليواني :
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مصادر الدخل :

الصعوبات:

تبين الوالية للمشروع :
مت تقديم املخطط التنموي احمللي إىل اللجنة اجلهوية للنهوض باملرأة الريفية حتت إشراف السيد والي منوبة حيث
وقع تبين املشروع من طرف اللجنة اجلهوية للنهوض باملرأة الريفية ،ودعوة اإلدارات اجلهوية واهليئات واملنظمات
واجلمعيات للمشاركة كل فيما خيصه يف اإلعداد والتنفيذ لعناصر املشروع حتى يكون متشي اإلجناز
ً
متوازيا يف مجيع القطاعات وحصول الفائدة املرجوة وذلك منذ2002م.
وقد قامت اللجنة اجلهوية للنهوض باملرأة الريفية بالوالية باجتماعات دورية نصف شهرية لتدارس سري اخلطة
ومتابعة مراحل تنفيذ األنشطة املربجمة .
كما تفضل السيد والي منوبة باإلشراف املباشر للخطة وذلك برتؤس أعمال اللجنة مرة كل شهر لإلطالع على
ً
فضال عن الزيارات امليدانية ملنطقة التدخل .
جمريات العمل بها وتقدم اإلجنازات

املشـروع:
:
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متويل املشروع:

عناصر املشروع:
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التدخل حسب القطاعات:
القطاع الفالحـي:
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اإلرشاد و التكوين الفالحي:
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األيام اإلعالمية والزيارات املنظمة

مساهمة اجمللس اجلهوي للتنمية بالوالية:
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قطاع التشغيل و الصناعات التقليدية :

 :قطاع الشؤون االجتماعية
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قطاع الشؤون االجتماعية :

67

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

قطاع الصحة :

قطاع الصحة :

قطاع الثقافة:
دعم وإبراز مساهمة املرأة يف احلياة التنموية من خالل تظاهرة يوم اإلبداع الريفي .البحث عن املواهب و الطاقات املبدعة يف خمتلف الفنون من خالل تنظيم يوم مفتوح يف املطالعة وتركيز نواةمكتبة منزلية وأنشطة ثقافية موازية و كذلك دار شباب متنقلة.
املشاركة يف االحتفال باليوم العاملي للمرأة الريفية من خاللبعض األنشطة والعروض الثقافية باملنطقة.

68

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

قطاع التجهيز و التهيئة الرتابية :

تهيئة مسالك باجلنايدية ّمت استغالهلا من قبل املواطنني.
تهيئة مسالك بالقفايا .تهيئة مسالك مبنطقة اجلال وأوالد قاسم .-تهيئة بعض الطرقات داخل عمادة األنصارين واملالحة.

−
قطاع النهوض باملوارد البشرية النسائية:
التخفيض من نسبة األمية و تدعيم أنشطة التواصل االجتماعي :
مساعدة األمن الوطين الستخراج بطاقات التعريف الوطنية على عني املكان باألنصارين والقفاية.تقريب العديد من اخلدمات على عني املكان للساكنني مثل اخلدمات الثقافية والعالجية والتكوينيةاالجتماعية.
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تدخل املنظمات و اجلمعيات:

ويف إطار القرار الرئاسي الداعي إلحداث جممعات لتزويد احلرفيني والفالحني باملواد األولية وترويج منتوجاتهم،
ً
وعمال بأحكام القانون عدد  43لسنة 1999م املؤرخ يف  10مايو واملنقح واملتمم بالقانون عدد  24لسنة  ،2004مت
إحداث جممع تنمية فالحية مبنطقة األنصارين أطلق عليه أسم « أمرية األنصارين» ويضم هذا اجملمع حرفيات يف
الصناعات التقليدية وفالحات.
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بطاقة تعريف اجملمع:
حيتوي نشاط اجملمع على االختصاصات التالية :
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أنشطة اجملمع يف صور :
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جتربة املنظمة العربية للتنمية الزراعية
يف جمال إدماج املرأة الريفية
يف األنشطة الزراعية بوالية باجة يف تونس
السيدة فاطمة جربان
مهندس أشغال دولة ومشرفة على املشروع
معطيات عامة حول املشروع املمول من طرف املنظمـة العربيـة للتنميـة الزراعيـة:
 -1أهداف املشروع املمول من طرف املنظمة العربية للتنمية العربية :
تنمية قـدرات األسرة الريفية الناشطة باملناطق السقوية مبنطقيت العيايدة والغواورة بنفزة .حتسني احمليط االقتصادي واالجتماعي والثقايف يف الوسط الريفي ورفع اإلنتاج واملردود الفالحي لدىاملرأة الريفية .
حث وتوجيه املرأة الريفية على بعث املشاريع املدرة للدخل باملناطق السقوية وابتكار مشاريع جديدة .حتسني ظروف العيش .-مزيد تشريك املرأة الريفية يف ديناميكية التنمية اجلماعية والعمل اجلمعياتي.

 2معطيـات حــول منطقتـي املشــروع : 1-2معطيات اجتماعية – اقتصادية :
-عدد العائالت:

 157عائلة.

عدد السكان 910 :فرد.املساحة اجلملية 257 :هك.املساحة السقوية 180 :هك.-املساحة احملرتثة  257 :هك.

 2-2مناطق تدخل املشروع مبعتمدية نفـزة :
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 - 3عناصر املشـروع:
بعث جممع تنموي جديد باملنطقة لفائدة املرأة الريفية.البحث على استغالل املناطق السقوية باملنطقة وتنويع املنتوجات.استغالل احمليط الطبيعي وحتويل املنتوجات الفالحية.تكوين أبناء وبنات الفالحني يف تربية املاشية والنباتات الطبية والعطرية.دعم احلدائق العائلية بالبذور واملشاتل املمتازة لتمكني الفالحات من االكتفاء الذاتي.غراسة الزياتني باملناطق السقوية.محاية األراضي من االجنراف داخل املنطقة السقوية بغراسة األشجار الغابية :األكاسيا.تأهيل املرأة الريفية من خالل تدعيم القدرات املنهجية والفنية للمتدخلني يف الوسط الريفي.االنـجــازات:
 – 1جدول اإلجنازات منذ بداية املشروع إىل تاريخ 2012/9/20:
عدد املنتفعني املبلغ بالدينار التونسي

عدد القطاع
1

اقتناء  :أغنام  43نعجة

11

8600

2

اقتناء 02 :أكباش

11

760

3

اقتناء 60 :خلية خنل
ً
قطارا
اقتناء40 :

12

8498

40

590

5

اقتناء :معدات فالحية  :مقص – تسرتة 27

4

4130

6

اقتناء  30ألف أصل زيتون

855

47400

7

اقتناء أعالف مركزة:

14

1504.8

8

تكوين يف طرق الري احلديثة

08

2480

9

اقتناء آلة نسخ ومستلزمات إدارية

خلية املشروع

2101

10

اقتناء ثالجة

ً
اقتناء20 :
كرسيا

خلية املشروع

590

خلية املشروع

360

12

اقتناء معدات إعالمية

خلية املشروع

3974.880

13

اقتناء آلة تصوير رقمية

خلية املشروع

495

14

معدات للري بالرش ( )90

88

8820

15

اقتناء  12آلة حلب فردية

12

10200

16

اقتناء حاضنات دواجن ومعدات دواجن

07

17408

17

اقتناء  40آلة رش باحملرك

20

9500

18

اقتناء  20عصارة حنل

20

9000

19

اجملموع

11

136411.88

املالحظات  :رغم القيمة املالية احملدودة املرصودة من طرف املنظمة العربية للتنمية الزراعية أجنزت عدة أنشطة
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فالحية تنموية هامة لفائدة الفالحني مبنطقة املشروع وذلك بهدف تنمية عدة قطاعات خمتلفة وهي تربية
املاشية ( أبقار حلوب – تربية النحل – أغنام  -دواجن) خضروات ( املدواة – معدات التقليم ) الزياتني ( تشجري 300
هك ) قطاع حتويل املنتوجات الفالحية ( معدات التقطري ) جتهيز اإلدارة مبستلزمات إدارية وإعالمية.
كما الحظنا أن هناك نقلة نوعية يف حتسني قطاع تربية الدواجن احمللية يف استعمال احلاضنات وتطوير
القطاع وغراسة الزياتني كل هذه التدخالت أدت إىل حتسني الدخل العائلي الفالحي باملنطقة.
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توزيـع األغنـام على املنتفعيـن :
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مساهمة املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بباجة  :تهيئة املسالك الفالحية:
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احلماية من االنـجراف :

78

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

79

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

80

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

81

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

مساهمة ديوان تنمية الغابات واملراعي بالشمال الغربي يف التدريب :
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التشجيــر :
عدد

عـــدد عدد أصول
الفالحني الزيتون

املمـــــول

املساحـــة

املنطقـــة

1

15

600

06

الغـــواورة

2
اجملموع

14
27

1100
1700

11
17

العيايدة والزواينية
-

ديوان تنمية الغابات واملراعي
بالشمال الغربي
-

حتسني الساللة :
عدد

برنامج الشبق املتزامن

العدد

التلقيح االصطناعي

العدد

1

العيايدة

14

العيايدة

72

2

الغواورة

12

الغواورة

33

حتسني العليقة العلفية :
عدد
1

املنطقة
الغواورة

نوع الزراعة
السلة
برسم

املساحة هك
03
0.5

عدد املنتفعني
05
01

2

العيادة

تريتيكال

0.5

01

سلة

05
09

14
21

اجملموع
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قطع مثالية
بذور مدعمة
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مساهمة ديوان تربيــة املاشيـــة ومساحات األعالف املنجزة:
عدد

املنطقة

عدد
نوع الزراعة املساحة
الفالحني

1

الغواورة

البشنة
السلة

01
05

01
05

2

العيايدة

البشنة
السلة

01
07

01
12

14

19

اجملموع

عدد القطيع
املرقم

كميـة التنب املداواة باليوريا

45

 16طنا ً باليوريا

45

 16طناً

كما مت توزيع  10قناطري من األعالف املركزة على  3فالحات مبنطقة الغواورة.
املشاكل والعراقيل :
غياب العنصر النسائي عند التخطيط وبرجمة املشاريع التنموية. غياب بنك معلوماتي خاص باألنشطة واملشاريع يف القطاع الفالحي والصيد البحري وبعث املشاريع.عدم قدرة املرأة ّالريفية على بعث املشاريع الصغرى وذلك لعدم توفري فرص االقرتاض الشرتاط الضمانات
الالزمة أو ضمان لعدم توفر امللكية لديها وعدم قدرتها على أخذ القرار.
غياب العنصر النسائي ضمن جمامع التنمية وتعاضديات اخلدمات.عدم قدرة املرأة على التحول ملراكز التكوين والتأهيل. ومن املشاغل اهلامة اليت تثقل كاهلها تعدد مسؤولياتها ( االعتناء باألسرة وكل ما يعنيها ). القيام باألعمال الفالحية والتزود باملاء الصاحل للشراب. عدم توفر فرص التعليم للمرأة الريفية الشيء الذي حال دونها ودون مواكبة التطورات.التوصيات واحللول:
 دعوة أعضاء احلكومة واملسؤولني عن خمتلف املؤسسات الوطنية إىل املزيد من متكني الطاقات النسائية منمواقع القرار ومراكز املسؤوليات املتاحة ،كلما توفرت الكفاءات والقدرات املطلوبة.
 التنسيق مع اجلمعيات التنموية واملنظمات غري احلكومية لتسهيل إجراءات احلصول على القروض لفائدةاملرأة ّ
الريفية.
 حتسيس املرأة ّالريفية على االخنراط يف اهلياكل والتنظيمات املهنية لتسهيل احلصول على وسائل اإلنتاج
وتسويق املنتوج.
 تطوير إبداعات املرأة ّالريفية وأفكارها والتعرف بها واالستفادة منها.
حتسني احمليط االقتصادي واالجتماعي والثقايف والوسط الريفي.الريفية على التكوين يف مراكز الفتاة ّ
 حتسيس الفتاة و املرأة ّالريفية والتكوين املهين الفالحي .ومساعدة
املرأة ّ
الريفية ذات املسؤوليات األسرية على عني املكان.
 دعوة اجلمعيات النسائية إىل الرفع من مستوى تأطري املرأة ّالريفية وإىل مزيد من اجلهود يف خمتلف جماالت
ّ
النوعية والتوجيه الكفء للهياكل احلكومية يف إجناز الربامج املعتمدة لفائدة املرأة الريفية بصفة عامة.
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املرأة واألمن الغذائي
فـي اجلزائر
إعـــداد  :السيدة بن مصباح حدة
رئيسة خلية املرأة الريفية باملعهد
الوطين لإلرشاد الفالحـــي
تعد اجلزائر من بني الدول الرائدة يف جمال السياسات االجتماعية ،اليت تتميز على اخلصوص بإجراءات
محائية متقدمة يف جماالت عديدة منها :االستثمار يف الرتبية والتعليم ،التكوين ،املنظومة الصحية،
العمل والضمان االجتماعي والتضامن الوطين ومحاية الفئات احملرومة .حيث تقدر االعتمادات
بـ  % 22.12من ميزانية الدولة و % 13،55من الناتج الداخلي اخلام ،خصصت للنفقات االجتماعية العمومية مبا
فيها التدابري املتخذة لتحسني دخل األسر والرفع من مستواهم املعيشي لتحقيق األمن الغذائي.

احملور األول  :املرأة اجلزائرية وحتديات التنمية :
بفضل اإلنفاق احلكومي املعترب والسياسات املتخذة وتنويع األنشطة واملشاريع االقتصادية ،سجل حتسن كبري
لظروف معيشة األسرة اجلزائرية إذ يتمتع على سبيل املثال ،قرابة نصف اجلزائريني بسكنات فردية يف إطار
توفري السكن االجتماعي الريفي.
واستفادت األسر من خدمات الكهرباء بنسبة  % 98.6ومن شبكات الصرف املتطورة بنسبة تفوق  % 92.5سنة
 . 2006كما تقدر نسبة تزويد السكان سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية  /باملياه النقية واملأمونة بــ
% 95سنة  .2008هذا إضافة إىل تأمني محاية اجتماعية متكاملة ألفراد األسرة من خالل استفادة % 80من
اجلزائريني من الضمان االجتماعي واخلدمات الصحية ،فقد حتسن معدل األمل يف احلياة إذ بلغ  76سنة  ،مع تراجع
سن احتمال الوفاة قبل سن  40إىل  % 6سنة  .2008كما تدنت نسبة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية
بثالثة أرباع أي من  % 13إىل .% 4
ً
وعليه ،فقد شهد مؤشر الفقر البشري تراجعا ،إذ تقلص من % 24.67سنة  1998إىل % 18.95سنة  2006و نسبة
الفقر إىل  % 5خاصة مع اخنفاض معدل البطالة إىل  % 11.3سنة  .2007مقابل  % 17.7سنة  .2004وحتسن
الدخل اخلام للمواطن حيث انتقل من  3100دوالر /سنة  2005ليبلغ  3478دوالر /سنة  2006ثم  3971دوالر /سنة
 2007و 5034دوالر /سنة  ،2008مع دعم الفئات الضعيفة وذوي االحتياجات اخلاصة(منحـة املسنني دون دخل
وكذا املـعوقني ،حيث تقدر بـ  3000د.ج و 4000د.ج لكل فئة على التوالي).
وقد اعتمدت اجلزائر على إسرتاتيجية حمكمة حملاربة الفقر والقضاء عليه خاصة يف أوساط النساء ،وهي قائمة
على:
 تعزيز تعليم اإلناث خاصة يف املناطق الريفية وتوسيع برامج حمو األمية اليت اخنفضت إىل% 24بعد أن كانت % 26.5سنة .2003
االهتمام بصحة األمومة والطفولة مما نتج عنه تقلص نسبة وفيات األمهات واألطفال. تطوير تكوين العنصر النسوي وإعداد برامج خاصة بالرتبصات املهنية والتكوين املهين املوجهة للنساءاحلرفيات والنساء املاكثات يف البيت وتلك اللواتي يرغنب فـي إنشاء مؤسسات مصغرة ،حيث وصلت نسبة
التحاق الفتيات مبراكز التكوين املهين إىل  % 37.64سنة.2007
تعزيز استفادة النساء من برامج و مشاريع التنمية الريفية من خالل إدماجهن يف الربامج اخلاصة باستصالحاألراضي عن طريق التنازل وبرنامج تنمية السهوب وبرنامج حتويل األنظمة الفالحية والربامج الفالحية وكذا
االستفادة من آليات دعم تشغيل الشباب كوسيلة لإلدماج ومكافحة البطالة والفقر .و قد استفادت % 70
من النساء من قروض مصغرة  ،و  % 65من اجلامعيات من برنامج اإلدماج االجتماعي حلاملي الشهادات.
85

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

تعزيز التشغيل النسوي  ،حيث يسجل ارتفاع نسبة عمالة املرأة خاصة يف القطاع العام حيث تقدر نسبتها يفالتوظيف العمومي بأكثر من  % 32من جمموع املوظفني.
استفادة النساء بنسبة  % 52.6من املنحة اجلزافية للتضامن مقابل  % 47.4لدى الرجال ومن منحة نشاط الصاحلالعام بنسبة  % 41.7يف الفرتة من  2004إىل .2008
إنشاء  170خلية جوارية (سنة  )2008موزعة عرب الوطن بتأطري نسوي بلغ  % 51من جمموع العاملني.وكمساهمة منها يف التصدي ملشكلة الفقر ،بادرت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف بإنشاء صندوق الزكاة
وتعميمه على كل واليات (حمافظات) الوطن.

العقبات والتحديات:
عدم االنتهاء من إعداد خريطة الفقر وبالتالي غياب البيانات الدقيقة عن الوضع االقتصادي للنساء .عدم استغالل النساء للفرص املتاحة سواء يف جمال التكوين والتأهيل أو يف االستفادة من آليات دعم التشغيلوإنشاء مؤسسات مصغرة أو مقاوالت.
و ملواجهة هذه العقبات مت اقرتاح اإلجراءات التالية:•رصد ومتابعة وتقييم الربامج املتعلقة بالتصدي ملشكلة الفقر خاصة يف أوساط النساء.
•مواصلة تطبيق السياسات االجتماعية ودعم الفئات احملرومة خاصة من خالل الصندوق الوطين للتضامن.
•العمل على التحسني املستمر للمستوى املعيشي للسكان.
وحتى يتسنى مرافقة الفتيات املتخرجات وكذا النساء اللواتي مت تأهيلهن بقطاع التكوين والتعليم املهنيني
وإطالعهن على خمتلف الربامج اليت تنتهجها الدولة يف هذا اجملال واستغالل األجهزة املسخرة لفائدتهن؛ يقوم القطاع
بالتنسيق مع القطاعات املعنية بتنظيم نشاطات مشرتكة يف هذا اجملال :
حمو األمية  :بفضل الربامج اليت سطرت هلذا الغرض تراجعت نسبة األمية لتصل سنة  2003إىل  % 26.5و 24 %سنة ( 2007الديوان الوطين لإلحصاء) ومتس األمية بصفة خاصة الفئة العمرية األكثر من  40سنة وتوجد
أعلى النسب باملناطق الريفية حيث جند أكثر من ثلث النساء أميات% 31،6 :لدى النساء مقابل % 16.5
لدى الرجال.
وينتظر أن تتقلص نسبة األمية بصورة أكرب خالل السنوات القادمة وذلك بفضل اإلسرتاتيجية الوطنية حملو
ً
متاما يف آفاق
األمية ( )2015 - 2007واليت تهدف إىل تقليص األمية إىل  % 50يف حدود  2012والقضاء عليها
ً
أيضا ،على النساء وسكان املناطق
 2015خاصة وسط الفئة العمرية املرتاوحة مابني  15و 49سنة مع الرتكيز
الريفية ،وقد رصد ألعماهلا  50مليار د.ج .وتساهم يف تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية القطاعات الوزارية والديوان الوطين
حملو األمية وتعليم الكبار التابع لوزارة الرتبية الوطنية واجلمعيات النشطة فـي هذا اجملال.

العقبات والتحديات :

رغم اجلهود املبذولة يف جمال الرتبية والتعليم والتكوين وحمو األمية وتعليم الكبار و تراجع نسبة األمية،إال أن
بعض اإلكراهات مازالت قائمة وذلك لعدة أسباب:
تسرب نسبة من الفتيات من الدراسة خاصة يف املناطق الريفية ابتدا ًء من التعليم املتوسط.استمرار ارتفاع نسبة األمية يف أوساط النساء خاصة يف أوساط الفئة العمرية األكثر من  40سنة.وملواجهة هذه التحديات مت اقرتاح تدخالت ذات أولوية من أهمها:
املراجعة املستمرة للمناهج بغية تطويرها ملواكبة مستجدات العصر ومقتضيات التطور املعريف والتكنولوجي .تعزيز الفروع املتنقلة للتعليم وكذا التكوين و/أو اهلياكل القاعدية خاصة يف املناطق الريفية ومناطقاجلنوب ،ودعمها بالنقل ،وتعميم املطاعم املدرسية.
دعم املدارس خاصة يف املناطق النائية بوسائل مادية وبشرية ّمؤهلة ،ونشر ثقافة استعمال التكنولوجيا
احلديثة.
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سد منابع األمية من خالل االستيعاب الكامل للفتيات املنقطعات عن الدراسة خاصة يف الوسط الريفي. تشجيع خمتلف العاملني يف جمال حمو األمية ،خاصة اجملتمع املدني.-متابعة وتقييم جهود حمو األمية بشكل مستمر.

املشاركة االقتصادية :
حتظى املساهمة االقتصادية للنساء باهتمام خاص يف إطار حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،ذلك أنها تساهم يف
تقليص مستوى الفقر وسوء التغذية وتسهيل احلصول على اخلدمات الصحية والرتبوية وزيادة املشاركة يف
اختاذ القرار واملساهمة بصورة مباشرة يف النمو االقتصادي لتحقيق األمن الغذائي .وتواصل اجلزائر تشجيع إدماج
املرأة يف االقتصاد الوطين ،خاصة وأن تشريع العمل مينع أي نوع من أنواع التمييز يرتبط باجلنس.
قدر العدد اإلمجالي للسكان يف يناير  2007بـ  33.1مليون نسمة ( % 50.5رجال و % 49.5نساء) ،وبلغت نسبة
السكان النشطني  %41.7سنة  2008من اجملموع العام للسكان ونسبة العمالة  %37من جمموع السكان
النشطني .أما نسبة العمالة النسوية فقد قدرت بنسبة  % 16،9دون احتساب اليد العاملة النسوية يف القطاع
الفالحي والقطاع غري الرمسي الذي ميتص أكثر من  % 51من بني النساء النشطات مقابل  %54لدى الرجال.
وقد ارتفعت نسبة النساء النشطات بشكل كبري خاصة خالل العشرية األخرية مقارنة بنسبة الرجال وقد كان
للنمو احملقق يف جمال التعليم بالنسبة لإلناث أثر واضح على تزايد نصيبهن يف جمال التشغيل .فحسب الدراسات
املعدة يف هذا اجملال ،أكثر من نصف اإلناث العامالت لديهن مستوى التعليم الثانوي وأكثر ،بينما ال تتجاوز هذه
النسبة الربع لدى الذكور.
ومن أهم خصائص عمل املرأة اجلزائرية ،ارتفاع نسبة النساء فـي بعض الفروع واألسالك املهنية مثل التعليم
والرتبية :أكثر من ( %60سنة  ،)2007الصحة ( %60سنة  )2007والقضاء أكثر من ( %36.82يوليو .)2008
ويف إطار تشجيع التشغيل وخلق خمتلف األنشطة املدرة للربح السيما بالنسبة للنساء ،مت وضع برامج لدعم
ً
انطالقا من سنة  2004تتمثل يف:
التشغيل خاصة
املؤسسات املصغرة :وتتمثل هذه اآللية يف مساعدة الشباب يف إنشاء مؤسساتهم اخلاصة من خالل قروضدون فائدة أو قروض بنكية مع ختفيض يف نسبة الفائدة ومساعدات مالية أخرى .ونشري هنا إىل أن نسبة
املؤسسات املصغرة اليت بادرت بإنشائها نساء وصلت إىل% 17.5سنة .2005
القروض املصغرة :يتوجه هذا الربنامج الذي مت وضعه سنة 1999 ،كوسيلة لإلدماج ومكافحة البطالةوالفقر لفئة البطالني إلنشاء نشاطات مدرة للدخل .وتقدر نسبة النساء املستفيدات من هذه اآللية بنحو
 % 70يف سنة .2008
برنامج اإلدماج االجتماعي حلاملي الشهادات :وقد مت وضعه لفائدة خرجيي التعليم العالي يف حالة بطالةوالذي يسمح هلم باكتساب التجربة املهنية املطلوبة يف سوق العمل .وقد وصل عدد طلبات العنصر النسوي
ً
طلبا خالل األربع سنوات األخرية .وحتتل املرأة مرتبة متقدمة يف هذا الربنامج وذلك بنسبة
إىل 147.968
 %65من النسبة اإلمجالية.
مت إنشاء عدة آليات وميكانيزمات تسهر على تنفيذ ومتابعة هذه الربامج من أهمها :الوكالة الوطنية لتسيري
القرض املصغر والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،كما استحدث خمطط العمل اخلاص برتقية التشغيل
ً
جهازا لإلدماج املهين حلاملي الشهادات اجلامعية واإلدماج املهين حلاملي شهادات التكوين املهين
وحماربة البطالة
واإلدماج املهين لألشخاص دون أي تأهيل بالتعاقد مع املؤسسات العمومية واخلاصة ،مينح خالهلا املستفيدون
ً
مرتبا تساهم يف تغطيته ميزانية الدولة .وستكون استفادة النساء من هذه األجهزة كبرية على اعتبار أن نسبة
املتخرجات من اجلامعة أكرب.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف جمال الفالحة :حيث بلغ عدد املشاريع املمولة لفئة النساء692،ً
مشروعا ،ما نسبته  % 6من جمموع املشاريع.
ً
ً
15576خمصصا
مشروعا ،من بينها
الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر :حيث مولت ما قدره 26799للنساء ،أي ما نسبته  % 56.18من جمموع املشاريع.
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تطوير أعمال التوعية واإلعالم يف جمال التعريف حبقوق املرأة يف العمل السيما حول ما يتعلق بالرتقية املهنية.-إنشاء بنك معلومات حول سوق العمل النسوي سواء على املستوى الوطين أو الدولي.

الدور االقتصادي للمرأة يف الوسط الريفي:

دورا ً
إن للمرأة يف الوسط الريفي ً
ً
حموريا يف عملية التنمية احمللية املستدامة و يف حتقيق األمن الغذائي
بارزا و
ً
ً
اجتماعيا
ماديا و
ألسرتها و يف تلبية احتياجات السوق احمللية فهي متثل قوة ال يستهان بها كونها عامل استقرار
بالنسبة لعائلتها و للوسط الريفي.
وقد انتهجت الدولة اجلزائرية سياسة لتطوير اجملتمع الريفي وخاصة املرأة و هذا بتسطري  9000مشروع جواري
للتنمية الريفـية (مخاسي  )2009/ 2004تهدف إىل تطوير وحتسني املستوى املعيشي والثقايف لـ 800.000
عائلة ريفية و لتطوير املرأة بصفة خاصة وقد ساعدت هذه املشاريع على تنمية أعمال املرأة يف جمال الزراعة
والنشاطات احلرفية.
كما ارتفعت نسبة استفادة النساء من برامج ومشاريع تنمية القطاع من خالل إدماجهن يف الربامج اخلاصة بـ :
استصالح األراضي عن طريق التنازل.برنامج تنمية السهول.برنامج حتويل األنظمة والربامج الفالحية.برامج دعم تشغيل الشباب.لقد بلغ عدد النساء املنخرطات فـي العمل الفالحي بصفة دائمة سنة  97.686 2007 - 2006أي بنسبة %5.41
وعدد  31.702متحصالت على بطاقة فالح يستفدن مبوجبها من عدة امتيازات من بينها احلصول على مصادر
ً
ورجاال دون متييز ،كما بلغ عدد
التمويل خاصة القروض واملساعدات اليت متنحها الدولة للفالحني نسا ًء
املستثمرات يف جمال الفالحة .)%4.7( 46043
ومت سنة  2008استحداث نوع جديد من القروض موجه للمرأة الريفية ،وهو قرض ذو طابع مومسي من دون فوائد ال
تتجاوز مدته العام ونصف العام .وميكن للريفيات االستفادة منه من خالل :إما تقديم املعنيات لضمانات مقابل
احلصول عليه ،أو تتم االستفادة منه يف إطار ضمانات مجاعية حتصل عليها املرأة من خالل االنتظام يف تعاونيات
يتم إنشاؤها من قبل نساء الريف.
زيادة على ذلك وضعت إجراءات تصب يف خانة مكاسب املرأة الريفية ،من بينها قرار متكينها من كافة
التسهيالت من أجل ترقيتها وتطويرها يف اجملال االقتصادي واالجتماعي ،كما مت حتويل جزء هام من العشرة آالف
وحدة إنتاجية وحيوانية اليت مت إنشاؤها يف إطار خاليا التنشيط الريفي البلدي باجلزائر لصاحل نساء الريف.
ويف جمال التوعية ،يتم إرشاد املرأة يف املناطق الريفية حول سياسة التجديد الريفي( )2014 - 2007والربنامج
اجلواري للتنمية الريفية املندجمة وإطالعها على آليات التجديد اليت وضعتها وزارة الفالحة لرتقية عامل الريف،
ً
علما أن خمتلف صناديق الدعم اليت سخرتها الدولة يف هذا اإلطار كالوكالة الوطنية للقرض املصغر ستسمح
ً
مستقبال بتشجيع املرأة الريفية وحتفيزها على استحداث مشاريع استثمارية خاصة يف األنشطة الفالحية
واخلدماتية والصناعات التقليدية وحتى السياحية ،ويكون عمل املرأة الريفية يف هذا اإلطار يف شكل منظم
يف إطار تعاونيات.
وقصد التكفل باملرأة يف الوسط الريفي واملساهمة يف إجناز برنامج التجديد الريفي  ،يقوم قطاع التكوين املهين
بالتنسيق مع وزارة الفالحة من خالل مصاحلها الالمركزية وحمافظة الغابات والغرف الفالحية ،بالتكوين حسب
االحتياجات احملددة يف هذا الربنامج ومرافقة املستفيدات السيما الفتيات من أجل إدماجهن.
إن النتائج املعتربة اليت مت حتقيقها بفضل خمتلف الربامج واآلليات ترتجم اإلرادة الواضحة للدولة ،للسماح للمرأة
ً
ً
حيويا يف جمال ترقية احلقوق األساسية للمرأة .وستعزز
عنصرا
بالوصول إىل االستقاللية االقتصادية اليت تعد
هذه املكانة من خالل برامج املخطط اخلماسي املمثل فـي برنامج دعم النمو والربنامج التكميلي والربناجمني
اخلاصني «اهلضاب العليا» و»اجلنوب» املقدر غالفهما املالي بــ  207مليار دوالر.
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العقبات والتحديات :

ضعف ّمعدل النساء العامالت بالنسبة إىل جمموع العاملني.
عدم توفر ـ بالشكل املطلوب ـ بيئة مساندة متكن املرأة من القيام بأدوارها.ّ
املتعلقة بآليات التشغيل إضافة إىل ثقل اإلجراءات اإلدارية والبنكية املرتبطة بتلك اآلليات
نقص املعلوماتمما ترتب عنه عدم سيولة املعلومات املتعلقة بفرص التشغيل املتاحة للنساء وغياب مرافقة املستفيدات من هذه
اآلليات.
صعوبة التوفيق بني االلتزام املهين واحلياة العائلية.غياب املعلومات حول النساء العامالت يف القطاع غري ّالرمسي.
ملواجهة التحديات مت اقرتاح تدخالت ذات أولوية من أهمها:
اتخّ اذ التدابري املناسبة لتشجيع تكافؤ الفرص يف التشغيل والرتقية يف القطاعني العام واخلاص.خلق حميط مناسب يسمح للمرأة بالتوفيق بني حياتها املهنية واألسرية( تطوير إنشاء دور احلضانة خاصة يفالوسط املهين).
توعية املرأة حبقوقها وإعالمها بالنصوص املنظمة للتشغيل وأجهزته ومرافقة الفتيات املستفيدات من القرضاملصغر.
تنمية ثقافة املقاولة خاصة من خالل دعم وتشجيع دخول املرأة يف هذا اجملال.خلق فضاءات وطرق تشجع على تسويق منتوجات املرأة الريفية ،وتوسيع نصوص التأمني لضمان تغطيةاجتماعية للنساء العامالت يف البيت.
-إجراء املزيد من الدراسات والبحوث بهذا الشأن.

حقوق اإلنسان املتعلقة باملرأة :

ً
طبقا ملرجعية الدين اإلسالمي احلنيف الذي يكرم اإلنسان ويقر العدالة واملساواة واإلنصاف بني الرجال
تتمتع املرأة
ً
والنساء ،وطبقا للنصوص التشريعية والتزامات اجلزائر الدولية بنفس احلقوق والواجبات اليت يتمتع بها الرجل.
حيث أنها تولد وتعيش متساوية معه وتتمتع بشكل تام بصفة املواطنة .وقد تعزز هذا الوضع من خالل التزامات
اجلزائر على الصعيد اإلقليمي والدولي السيما املصادقة على عديد االتفاقيات الدولية واإلقليمية واملناهج وبرامج
عمل املؤمترات الدولية وتنفيذها .فقد صادقت اجلزائر على كل االتفاقيات املتعلقة حبقوق اإلنسان وحقوق
املرأة السيما يف الفرتة األخرية ،وعلى املعاهدة املتعلقة باحلقوق السياسية للمرأة (سنة  .)2004أما من الناحية
ً
طبقا ألحكام الدستور ،أي شكل من أشكال التمييز وحيظر األمر رقم 03- 06
القانونية فيمنع تشريع العمل
املؤرخ يف  15يوليو سنة  2006املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية التمييز بني املوظفني بسبب
آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو االجتماعية.
أما القانون  90-11املؤرخ فـي  21أبريل  1990املعدل واملتمم املتعلق بعالقات العمل فيضمن احلق يف العمل
للجميع واملساواة بني اجلنسني فـي التشغيل وعلى استفادتهم من نفس احلقوق األساسية وتعترب كل األحكام
املنصوص عليها يف االتفاقيات أو االتفاقات اجلماعية أو عقود العمل اليت من شأنها أن تؤدي إىل متييز بني العمال،
كيفما كانت أنواعها ،باطلة.
كما بادرت اجلزائر يف رفد مشاريع التنمية املتالحقة بعدة برامج ،مسحت بإجناز مهام ذات أولوية قصوى
استفادت منها املرأة بشكل مباشر وحمسوس يف جماالت الرتبية والصحة واحلماية االجتماعية ،مع وجود قاعدة
دستورية واضحة وترسانة قانونية متكاملة تقوم على مبدأ املساواة بني املواطنني ،ودور املؤسسات اإلجيابي يف
ترقية احلقوق وحتقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص كما ورد يف املادة  31من الدستور اليت تنص على أن
«تستهدف املؤسسات ضمان مساواة كل املواطنني واملواطنات فـي احلقوق والواجبات بإزالة العقبات اليت تعوق
تفتح شخصية اإلنسان وحتول دون مشاركة اجلميع الفعلية فـي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ً
كامال يف كل اجملالت.
والثقافـية» ،إىل جانب وجود إرادة سياسة قوية يف الدفع باإلصالحات لتبلغ مداها
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العقبات والتحديات:
استمرار املمارسات التمييزية و املواقف النمطية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من املرأة والرجل يف األسرة
واجملتمع ،مما يؤثر ً
سلبا يف حتقق مبدأ املساواة .
التدخالت ذات األولوية املقرتحة:
العمل على توفري الشروط الضرورية إلجياد بيئة ثقافية واجتماعية مالئمة لتطوير العقليات ولنمو قيماملساواة والشراكة بني اجلنسني ،مبا ميكن املرأة من ممارسة حقوقها ،كإنسان كامل احلقوق والواجبات
وكمواطن حر ومسؤول.
دعم مكانة املرأة وتأكيد دورها األساسي يف التنمية اجملتمعية من خالل وضع سياسة وطنية إلدراج بعدالنوع االجتماعي يف اخلطط والربامج املختلفة ،إعداد خطة متكاملة لتجميع البيانات وإدراج اإلحصائيات ذات
الصلة قصد تقييم أثر برامج التنمية على النساء.
مضاعفة اجلهود لتنفيذ برامج التوعية الشاملة لتغيري الصورة النمطية املتعلقة بدور املرأة والرجل ،ومسؤوليتهمايف نطاق األسرة ،واجملتمع بشكل عام السيما بالتعاون مع مؤسسات ،اجملتمع املدني واإلعالم.

املرأة والبيئة:
تسعى اجلزائر خاصة يف إطار خطط العمل و االتفاقيات الدولية يف جمال البيئة ،إىل ضمان بيئة سليمة ومنتجة،
والتقليص من الفقر و تطوير العمل من أجل تنمية مستدامة ،وهذا من خالل تعزيز املنظومة القانونية والشراكة
الدولية بشأن إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسة اجلزائر وبراجمها وكذا إعداد املخطط الوطين لتهيئة
اإلقليم املسطر إىل غاية  2025والذي يتضمن ميكانيزمات جديدة مقرتحة لتهيئة اإلقليم خاصة يف جمال إعادة
االعتبار للمدن وتنظيم نشاط املناطق الصناعية.
وحدد املخطط الوطين للنشاط من أجل البيئة و التنمية املستدامة أربعة أهداف إسرتاتيجية ذات نوعية حلماية
البيئة والتنمية املستدامة هي :
حتسني الصحة ونوعية احلياة.محاية و حتسني إنتاجية رأس املال الطبيعي.تقليص اخلسائر االقتصادية و حتسن املنافسة.محاية البيئة الشاملة.ويف جمال الربامج التعليمية اخلاصة بالبيئة ،يتواصل تنفيذ برنامج الرتبية البيئية من أجل التنمية املستدامة من
خالل أعمال مستمرة ودائمة .
أما يف إطار إجناز الربنامج الوطين لإلعالم و التوعية حول مسائل البيئة  ،فتم تسجيل إجنازات هامة ويتعلق األمر
على اخلصوص بامليثاق املدرسي ،قطار البيئة ،نادي الصحافة ،التوعية بالقوانني والتنظيم البيئي و الشراكة مع
اجملتمع املدني.
وبغية ترقية التكوين البيئي وتطوير الرتبية البيئية بداية من ترقية الوعي يف األنظمة الرتبوية ويف قطاعات
أخرى وترقية وتطوير أعمال التحسيس البيئية مت إنشاء احملافظة الوطنية للتكوين حول الرتبية البيئية وكذا
اجمللس الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم.

العقبات والتحديات:
عدم إشراك املرأة بشكل واضح يف صياغة السياسات وصنع القرار يف جمال إدارة البيئة وحفظها ومحايتهاوإصالحها.
غياب االعرتاف الكايف والدعم ملساهمة النساء يف إدارة املوارد الطبيعية واحلفاظ على البيئة.قلة التوعية بالتوقعات اليت تشري إىل احتمال زوال املوارد وتدهور النظم الطبيعية وأخطار املواد امللوثة وما ينجرعنها من أضرار بصحة املواطنني وبالبيئة.
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التدخالت ذات األولوية :
دمج مقاربة النوع االجتماعي يف السياسات والربامج املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة.أهمية إشراك املرأة إىل جانب الرجل بشكل فعال يف احلفاظ على البيئة ومحاية الثروات واإلدارة السليمةلرتشيد املوارد الطبيعية.
التثقيف البيئي ورفع الوعي خبطورة زوال املوارد الطبيعية وكيفية إدارتها وترشيد استعماهلا وأخطار املوادامللوثة وتدهور النظم الطبيعية.
محاية املرأة من التعرض للمخاطر البيئية الشائعة.إشراك اجملتمع املدني يف احلمالت التحسيسية والتوعوية املتعلقة بالبيئة من حيث كيفيات حفظها ومحايتها.حتسني عمالة النساء خاصة الالتي يوجدن يف وضع صعب ويعشن يف املناطق الريفية ودعم اندماجهن يف سوقالعمل.
ً
كما يتم حاليا التعاون مع املكتب التقين البلجيكي يف تنفيذ مشروع يتعلق بالدعم املؤسساتي الذي يهدفإىل تعزيز وترقية ودعم السياسات اخلاصة باألسرة وقضايا املرأة من خالل:
دعم القدرات التقنية لإلطارات مبختلف الوزارات املعنية بقضايا املرأة ،يف جمال التسيري .مؤسسة الطرح القائم على النوع االجتماعي ،املبين على أساس تقييم مدى إشراك كل من النساء والرجاليف كل عمل ختطيطي يشمل التشريع والقوانني والربامج يف مجيع امليادين وعلى كافة املستويات حتى
تكون االستفادة متساوية بالنسبة للرجال والنساء وإشراكهم يف خمتلف الربامج التنموية ً
بدءا باإلعداد
ً
مرورا بالتنفيذ وانتها ًء بالتقييم.
ً
حضورا يف الربامج على املستوى املركزي واحمللي.
-القيام حبمالت للتوعية واإلعالم واالتصال جلعل املرأة أكثر

إنشاء جملس وطين لألسرة واملرأة:
وهو هيئة استشارية لدى الوزارة تتوىل إبداء الرأي وضمان التشاور واحلوار والتنسيق والتقييم يف كل األنشطة
واألعمال املتعلقة باألسرة واملرأة ويضم كفاءات وطنية متثل الوزارات واهليئات والتنظيمات اجلمعوية واملهنية
املعنية ومراكز البحث واخلرباء.
وجتدر اإلشارة إىل أن قضايا املرأة قد تعززت على املستوى املؤسساتي إضافة إىل الوزارة املكلفة باألسرة وقضايااملرأة واجمللس الوطين لألسرة واملرأة مبيالد جلنيت املرأة والطفولة على مستوى الوزارة املكلفة باألسرة وقضايا
املرأة تتوىل مهمة رصد ومتابعة وتقييم كل املسائل املرتبطة مبجال عملها.
املراصد القطاعية اجلديدة لرتقية عمالة املرأة والذي شرع يف إنشائها ابتدا ًء من فرباير .2002جلنة وطنية لتوسيع املشاركة السياسية للمرأة  16مارس  .2009أسندت هلا مهمة إعداد قانون عضوي يتعلقبتوسيع املشاركة السياسية للمرأة على مستوى اجملالس املنتخبة.
الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر يف  22نوفمرب  2004تهدف إىل تشجيع العاطلني على العمل أو عدمييالدخل على خلق أنشطة خاصة مبا فـيها أنشطة البيوت.
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف .2004بغرض توسيع فرص العمل لفائدة حاملي الشهادات اجلامعيةواملساهمة يف خلق مناصب الشغل واحلد من البطالة.
تعزيز اخلاليا اخلاصة بالتنشيط الريفي اليت أوكلت هلا مهمة اإلرشاد الفالحي املوجه للنساء الريفيات.هيئة على مستوى املديرية العامة لألمن الوطين لرتقية حقوق املرأة الشرطية ضمن األمن الوطين يف  2009لرتقيةومتابعة تطور املسار املهين للمرأة الشرطية وفق مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.
اخلط األخضر :للتكفل بالنساء واألطفال واألسر يف وضع صعب من خالل االستماع واملساعدة النفسيةوالقانونية واالجتماعية والتوجيه.

العقبات والتحديات :
نقص املوارد البشرية املتخصصة واملقتنعة بقضايا املرأة.91
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عدم ختصيص ميزانيات قطاعية للنوع االجتماعي.نقص التنسيق بني الشركاء الفاعلني.نقص املعطيات واإلحصائيات املفرزة حسب النوع.قلة وجود املؤشرات املناسبة لرصد وتقييم مدى إدماج النوع االجتماعي يف كل القطاعات.رغم هذه الفجوات تعتزم اجلزائر مواصلة عملها واختاذ تدابري مستقبلية يف هذا اجملال خاصة:
تعزيز إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف كل السياسات والربامج من حيث التخطيط واإلعداد والتنفيذواملتابعة والتقييم.
اعتماد امليزنة القائمة على النوع االجتماعي.تعزيز التنسيق والتعاون بني املتدخلني.تأطري نقاط االرتكاز وتكوين املتدخلني على املستوى املركزي واحمللي وتدعيم قدرات آليات ومؤسساتاملتابعة.
تطوير جمال البحث يف املسائل املتعلقة بقضايا املرأة واملساواة بني اجلنسني.-اعتماد املعطيات واإلحصائيات املتحصل عليها حسب النوع يف كل عمليات التخطيط واملتابعة والتقييم.

احملور الثاني:موقع املرأة يف سياسة التجديد الفالحي و الريفي :
شرعت اجلزائر يف جتسيد سياسة التجديد الريفي ،بهدف ترقية التنمية االقتصادية لتحقيق األمن الغذائي للبالد
،يشرتك فيها بصفة تضامنية كل العامل الريفي .تستند هذه السياسة إىل إشكالية احلكم احمللي،التنمية
املستدمية،اإلنصاف يف االستفادة من اخلدمات القاعدية ،الالمركزية وتقوية الرتابط االجتماعي.
تتجسد هذه السياسة من خالل أربعة مواضيع جامعة هي :
	 -1حتسني ظروف معيشة سكان األرياف (تطوير القرى والقصور).
 - 2تنويع النشاطات االقتصادية يف الوسط الريفي (حتسني املداخيل).
 - 3احلفاظ على املوارد الطبيعية وتثمينها.
 - 4محاية وتثمني الرتاث الريفي املادي وغري املادي.
ترتكز سياسة التجديد الريفي على إسرتاتيجية عملية،و هي إسرتاتيجية وطنية للتنمية الريفية املستدمية
(  )SNDRDاليت تستند إىل :
حيز التنفيذ لالمركزية الربامج حسب األهداف ،اليت تستدعي تقوية قدرات ،االندماج وعقلنة التدخالت،
االستثمارات والدعم العمومي.
إن احملاور واألدوات مكرسة لذلك .وجود نظام وطين للمساعدة على اختاذ القرار من أجل التنمية املستدمية (الريفية و احمللية) ()SNDRDالذي يرتكز على تصنيف األقاليم ،واملنجز بواسطة املؤشر املركب املسمى مبؤشر التنمية املستدمية ()IDD
الذي يسمح مبعرفة الوضعيات التنموية  ،االحتياجات ،األولويات وكذا معرفة اجتاهات مستويات التنمية
للبلديات .تقوم هذه األداة املشرتكة بوظائف متابعة امليزانيات و تقييم األثر.
مقاربة منهجية تهدف إىل مجع كل الفاعلني  ،املعارف و التمويالت داخل اإلقليم :بداية التنفيذ بصفة جتريبيةكانت منذ سنة  (2003املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة) ( ،)PPDRIوهو إجراء موروث عن املشروع
ً
ً
ً
معدا يف إطار مسعى تساهمي  ،مهيأ من قبل
إقليميا
مشروعا
اجلواري للتنمية الريفية ( ،)PPDRإذ يعترب
الفاعلني احملليني لإلقليم املعين ،وخيضع إىل عملية مصادقة و قرار ال مركزي .
تعد مشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة ،كأدوات ملباشرة العمل ضمن برامج التنمية الريفية92
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املندجمة على مستوى الوالية .وجتمع بصفة مندجمة االستثمارات ذات االستعمال اجلماعي واالستثمارات ذات
االستعمال الفردي ،تسمح بتضافر اجملهودات العمومية و اخلاصة.
النظام املعلوماتي لربنامج دعم التجديد الريفي ( ،)SI-PSRRالذي يسمح باملتابعة وتقييم املشاريع اجلواريةللتنمية الريفية املندجمة منذ صياغتها وحتى إجنازها.
يقتضي تعريف برنامج التنمية الريفية احليازة على معرفة تذهب إىل أبعد من املسائل اإلدارية  ،التقنية  ،و املالية.
تستدعي كل من املقاربة التساهمية وحتديد إسرتاتيجية اإلقليم ،جتنيد معارف مفاهيمية و بيداغوجية.
تبنت الدولة هذه اإلسرتاتيجية اليت تتكفل بالتنمية البشرية  ،القصد منها القضاء على اإلقصاء والتهميش،
القضاء على األمية بإعطاء الفرصة ملختلف شرائح اجملتمع لالستفادة من خمتلف الربامج التعليمية و التكوينية
و جعل التنمية االقتصادية الوسيلة األجنع لفك العزلة على املناطق الريفية و املناطق املعزولة قصد التكفل
مبختلف الفئات وباخلصوص املرأة باعتبارها ركيزة العائلة الريفية واجملتمع.
ً
واعتبارا لالنشغاالت املعرب عنها حول مرافقة و تكوين املرأة الريفية بالبيت ،أخذت وزارة الفالحة والتنمية الريفية
بعني االعتبار التوصيات املقرتحة وأخذت التدابري التالية حسب حماور ثالثة:

يف جمال التكوين:

ً
نظرا لألهمية البالغة اليت يكتسبها العنصر البشري يف جناح كل برنامج تنمية ،خصصت سياسة التجديد
ً
ً
طموحا لتعزيز القدرات البشرية واملساعدة التقنية لكل الفاعلني واملتدخلني يف
برناجما
الفالحي والريفي
التنمية احمللية على املستويني املركزي واحمللي.

ميس هذا الربنامج حسب نوعية التدخل كل فئات الفاعلني من إطارات ،منشطني ،مرشدين ،مسهلني ،احلركة
اجلمعوية أساتذة التعليم والتكوين املهنيني ،رؤساء البلديات ،اجلامعيني ،حاملي املشاريع.

ويهدف هذا الربنامج باخلصوص إىل :
تعزيز إمكانات تدخل كل الفاعلني .حتسيس وبلورة خمتلف املفاهيم واآلليات لكل الفاعلني.تأطري كل الفاعلني حول مفاهيم الربجمة وآليات متابعتها .يف إطار تنفيذ املرحلة األوىل من هذا الربنامج مت تنظيم دورات تدريبية و تكوينية عرب كل الرتاب الوطين خالل
الفرتة املمتدة ما بني مارس و سبتمرب  2008مت من خالهلا :
جتنيد وتكوين « فريق وطين للمكونني يف التجديد الريفي» Panel National des Formateurs pour le
 Renouveau Ruralبعدد  100مكون.

يعد هذا الفريق مبثابة نواة من املكونني أعطيت هلم مهام تكوين كل فئات الفاعلني حول أهداف وآليات
التجديد الريفي.
ً
مت تكوين رؤساء البلديات بعدد  1541رئيس بلدية ،بصفتهم حمركا للتنمية الريفية على مستوى البلدية.مت تكوين املسهلني ،املنشطني وأعضاء ّاللجان التقنية كل مستوى 546دائرة عرب 48والية وكذا املندجمني
يف خاليا التنشيط الريفي على مستوى كل البلديات.

تكوين احلركة اجلماعية املرافقة لتنفيذ سياسة التجديد الريفي :
ً
نظرا لدور احلركة اجلماعية يف التحسيس ،اإلرشاد والتوعية بالنسبة للعمل اجلواري الذي تقوم به ،مت تكوين
أعضاء احلركة اجلماعية الوطنية على أن يلعب هؤالء األعضاء دور مكونني يتكفلون بتكوين أعضاء
احلركة اجلمعوية احمللية بالتنسيق مع املمثلني احملليني للوزارة وقد مت تكون أعضاء  12مجعية وطنية
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منها:مجعية اقرأ حملو األمية.
اجلمعية الوطنية :املرأة والتنمية الريفية.احلركة الوطنية للتضامن مع األسرة الريفية.اجلمعية الوطنية لتنمية وترقية الريف.مجعية األوتاد للسياحة .مجعية اليد اخلضراء.مجعية نساء واتصال.مجعية الال نفيسة للتنمية الريفية .يف جمال أجهزة املرافقة :
من أهم األهداف اليت سطرت يف إطار التجديد الريفي ؛ مرافقة سكان الريف يف حتسني مستواهم املعيشي خبلق
و/أو تنويع األنشطة االقتصادية .
لذا ،أعدت جمموعة من أجهزة مرافقة سكان الريف يف مسعاهم .نذكر منها اجلهاز املفضل للمرافقة وتنفيذ و
جتسيد سياسة التجديد الريفي :املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة (. )PPDRI
ً
حاليا  6874مشروع ،خيص  3129404عائلة ريفية يف  1181بلدية و  471دائرة و 4574
ويبلغ عدد هذه املشاريع
قرية ريفية.
وكذا يف نفس السياق ويف إطار مرافقة سكان الريف يف صياغة هذه املشاريع مت وضع خاليا تنشيط ريفي
على مستوى كل البلديات بعدد  1541بلدية ،وهي مبثابة فضاءات للتشاورو تبادل اآلراء والتوجيه .
ويكون ذلك بنا ًء على قرار يصدر عن الوالة بنا ًء على اقرتاح من رئيس الدائــرة ،مهمة االقرتاحات األساسية هي
املبادرة يف صياغة املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة على أساس فكرة املشروع املقرتحة من طرف
املنتخبني ،اإلدارة ،املنظمات الريفية ،املواطنني.
تـضـم هذه اخلاليا  :منتخبني حمليني و مسهلي املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة  ،PPDRIميثلون
اإلدارة .ومنشطي املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة (، PPDRIمقرتحني من قبل حاملي املشاريع) ،ورواد
التنمية ،وممثلي اجملتمع املدني (اجلمعيات واملنظمات الريفية.)...،
يف جمال االتصال ،التحسيس ،اإلرشاد والعمل اجلواري:
يف إطار جتسيد برامج جتديد االقتصاد الفالحي و التجديد الريفي ،وقصد حتسيس كل الفاعلني على املستوى
احمللي من إطارات ،حاملي املشاريع  ،املهنيني  ،غرف الفالحة ،معاهد التكوين ،اجملتمع املدني ،احلركة اجلماعية،
و تقريب اآلليات و األجهزة اليت وضعت ملرافقهم ،مت تنظيم ملتقيات وندوات جهوية ،ورشات حملية حول األجهزة اليت
وضعت ملرافقة جتسيد الربامج وكذلك مت تفسري حمتوى كل اآلليات خالل اللقاءات .
وبهدف تعزيز العمل اجلواري مع سكان الريف و املرأة بصفة خاصة نظمت عدة محالت توعية وحتسيس حول
خمتلف الربامج وحظي حمور حمو األمية بأهمية بالغة.
ويف هذا الصدد مت إبرام اتفاقية مع الديوان الوطين حملو األمية و تعليم الكبار يهدف إىل العمل يف هذا امليدان و فتح
ً
ممثال لديوان حمو األمية وتعليم الكبار وحثهم
اجملال للمرأة لتمكينها مع معرفة حقوقها  .وهلذا مت تكوين 48
على االندماج يف خاليا التنشيط الريفي على مستوى البلديات.
إضافة إىل أنشطة التحسيس واإلرشاد اليت تقوم بها وزارة الفالحة والتنمية الريفية على املستوى احمللي عرب
اإلذاعات احمللية واجلهوية بالتنسيق مع الفاعلني احملليني ،حيث يرافق اجملتمع املدني واحلركة اجلماعية جتسيد
التجديد الريفي بتنظيم ورشات حتسيس وتوعية ،اجتاه النساء سيما حول أهمية معرفة اآلليات اليت وضعت من
طرف الدولة لتحسني ظروفهن االقتصادية ،نذكر على سبيل املثال األنشطة اليت تقوم بها اجلمعية الوطنية.
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وكذلك مت االتفاق مع مجعية «اقرأ» إلعداد كتيب يتطرق إىل منهجية املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية
املندجمة.
مت تنظيم من طرف اجلمعيات اليت سلف ذكرها مع سكان الريف عامة ،واملرأة الريفية بصفة خاصة ورشات،
لقاءات ومناقشات على املستوى احمللي بغرض التحسيس .
فيما خيص توفري فضاءات خمصصة للنساء لتسويق منتوجاتهن وإشراكهن يف التظاهرات االقتصادية ،مت تنظيم
معارض و لقاءات وكذا ورشات سنوية تسمح للنساء ببيع و تسويق منتوجاتهن.
يف جمال الدعم و اإلجراءات املالية واإلدارية:
يف هذا اجملال صدرت إجراءات جديدة لدعم الفالحة والتنمية الريفية ،نذكر على وجه اخلصوص إنشاء قروضّ
واملعدة للقطاع االقتصادي.
بال فوائد ،االستفادة من آليات الدعم العمومية اخلاصة باإلدماج املهين
 ُاختذت إجراءات عملية بني كل من الوكاالت املعنية بأجهزة الدعم والبنوك املمولة للمشاريع لتسهيل عمليةاإليداع ودراسة ملفات املستفيدين يف وقت وجيز.
وبالنسبة ألجهزة الدعم ،مت وضع جهاز ( الرفيق ) ( )Rfigوهو قرض مومسي بدون فوائد يرافق سكان الريف يفاألنشطة الفالحية الريفية.
وكذا ُاختذ إجراء خيص كل الصناديق املتعلقة بالقطاع وهو حذف القرض املرتبط ( )Crédit liéو جعلاملرافقة بصفة دعم.
وبغرض تشجيع عامل الفالحة والتنمية الريفية على بذل اجملهود املكثف املأمول منه لتحديث النشاط وزيادةمنتوجاته على اختالفها ،مت إعالن من طرف فخامة رئيس اجلمهورية (مسح كافة ديون الفالحني واملوالني ).

مناذج ملشاريع و جتارب إلدماج املرأة الريفية يف اجلزائر:
ً
توازنا بني املدن و األرياف ،كما أن احلركة
إن احلكومة جمندة من أجل سياسة التجديد الريفي اليت تضمن
اجلمعوية النسوية الريفية مدعوة إىل املشاركة بقوة لتكريس املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املدجمة
املتمحورة حول عصرنة وإعادة حتديث املدن و القصور وتنويع النشاطات االقتصادية يف الوسط الريفي و محاية
ً
حمتشما رغم دوره يف حتسني
و تثمني املوارد الطبيعية ،إذ أن مشاركة املرأة يف هذا النوع من املشاريع يبقى
دخل العائالت و األمن الغذائي ،ويف هذا اإلطار نقدم بعض مناذج ملشاريع و جتارب إلدماج املرأة الريفية يف اجلزائر:
النموذج األول :املشروع النموذجي للتنمية الفالحة اجلبلية حلوض منحدر واد الصفصاف:
متركز هذا املشروع بوالية سكيكدة وقسنطينة وخيص  4بلديات (  34.110هـكتار ختص 12314
سكن تنجز خالل  7سنوات).
النشاطات الرئيسية:
تقوية القدرات احمللية.دعم الربامج التنموية احمللية.التنمية احمللية.جتنيد الثروات املائية.فك العزلة.احملافظة على املاء و الرتبة.دعم اجلهاز املالي ،الالمركزي وترقية املؤسسات املصغرة.تنسيق و تسيري املشروع .95
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النتائج املستخلصة من املشروع خالل سنة :2009
آثار املشروع :
إن تنفيذ املشروع مت بالتعاون مع املعاهد التقنية املعنية ،وقد مسح هذا باستخالص اآلثار التالية:
إنشاء  42جلنة مشتة. 42مشتة مت التقرب منها.ً
عدد املستفيدين بلغ  3040شخصا ،منهم  741يف سنة .2009عدد العائالت اليت مت فك عزلتها  4.835عائلة منها  450يف سنة . 2009عدد العائالت اليت مت تزويدها مباء الشرب  1907عائلة منها  46يف سنة .2009عدد النساء الالئي مت إدماجهن يف دروس حمو األمية  250امرأة سنة .2009النموذج الثاني:مشروع التنمية الريفية يف املناطق اجلبلية يف مشال والية مسيلة:
مت تنفيذ هذا املشروع على مستوى والية مسيلة و خيص  15بلدية على مساحة تقدر بـ  302.500هكتار على
مدى  07سنوات .
ميس اجملتمع الريفي الذي يقدر بـ  264.535ساكن (  36.262عائلة ) ،كما يبلغ عدد دواوير املنطقة 435
ً
دوارا .

النتائج املنبثقة من املشروع:
آثار املشروع :

التحسيس واإلرشاد حول طرق املشاركة حيث مشل هذا حوالي  22862عائلة من بينها  3324عائلة سنة 2009ً
ً
جواريا .
مشروعا
من خالل صياغة 83
إنشاء  192جلنة لتنمية الدواوير من بينها  09سنة . 2009دوارا من نشاطات املشروع من بني ً 224
التخطيط باملشاركة حيث استفاد ً 81دوارا.
ً
إطارا و مجعيات أخرى يف طرق املشاركة و تقنيات االتصال .
تكوين 123ً
جتنيد  21ممثال خلاليا التنشيط الريفي يف البلديات و املكلفني مبلف التنمية على مستوى الدوائر والواليات .ً
مستفيدا ( املستوى األول ) من بينهم  379امرأة استفدن من برنامج حمو األمية
حمو األمية  :حيث مت تسجيل447على مستوى ً 25
دوارا من بينهم  12بلدية.
حتسني املستوى املعيشي لـ  696عائلة بفضل عملية التزويد باملياه الصاحلة للشرب من بينها  143عائلة خاللسنة . 2009
-إنشاء  352منصب عمل مؤقت خالل سنة  ( 2009ما يعادل  21866يوم عمل) .

النموذج الثالث:مشروع التنمية الريفية يف جبال طرارس وسبع الشيوخ بوالية تلمسان:
يتمركز املشروع على مستوى والية تلمسان من خالل  23بلدية ذات تضاريس جبلية يف مشال والية تلمسان من
بينها  18بلدية يف جبال طرارس و 5بلديات جببال سبع الشيوخ واملقدرة مساحتها بـ  150000هكتار.

مشروع العمل الريفي:
يتمركز املشروع يف منطقة وسط الغرب اجلزائري ميس  92بلدية على مساحة تقدر بـ  14272كلم 2و هو جتمع
ريفي يضم أكثر من  1200000شخص على مستوى  6واليات (شلف  ،البويرة  ،تيارت ،املدية ،تيسمسيلت ،عني
الدفلى ).
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أهداف املشروع:
ترقية العمل و تقليص البطالة يف الوسط الريفي بصفة دائمة.الزيادة يف املدخول عن طريق النشاطات االقتصادية.-حتسني الظروف املعيشية للمجتمعات الريفية .

برنامج  10000وحدة لرتبية احليوانات:

ً
طبقا لتعليمات وزير الفالحة والتنمية الريفية بوضع  10.000وحدة لرتبية احليوانات يف إطار سياسة التجديد
الريفي ،قامت املديرية العامة للغابات يف شهر أغسطس  2008يف انطالق عملية حتضري هذا الربنامج على املستوى
الوطين و هو يعتمد على املشاريع املنجزة.
هذا الربنامج خيص  5أنواع من تربية احليوانات ( األبقار  ،أغنام  ،معز) و تربية احليوانات الصغرية (النحل
و األرانب ) و هو موجه إىل اجملتمعات املستقرة و املتمركزة يف البلديات الريفية واحملددة واملعرفة يف املشاريع
اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة .

حصيلة الربنامج :

مت توزيع وحدات لرتبية احليوانات يف  30والية.

حمتوى الربنامج:

يقضي اهلدف من املشروع بتوزيع  9380وحدة تربية تتوزع كالتالي :
 80وحدة لرتبية األرانب أي ما يعادل  % 0.80من الكمية اإلمجالية و  3000وحدة خاصة برتبية النحلأي % 30.50من الكمية اإلمجالية.
 4500وحدة خاصة برتبية األغنام متثل  % 45.50من الكمية اإلمجالية. 4560وحدة خاصة برتبية املعز متثل  % 2.50من الكمية اإلمجالية. 2000وحدة خاصة برتبية األبقار متثل  % 20.70من الكمية اإلمجالية.تعريف حاملي املشاريع :
من بني  9830حامل للمشروع املدرج يف نطاق الربنامج املسطر ،مت التعريف بـ  9348منهم سنة  2009أي ما يعادل
 % 96من التوقعات من بينهم  243امرأة.

التكوين :

ً
انطالقا من مبدأ إلزامية التكوين واإلرشاد املسبق حلاملي املشاريع ،لضمان استعمال عقالني لالستثمارات ،فإن
مجيع املستفيدين تابعوا دورات تكوينية .

خامتة:

ً
ً
كبرية من أجل تفعيل مشاركة املرأة يف خمتلف اجملاالت واملستويات
جهودا
تعترب اجلزائر من الدول اليت تبذل
وتعمل على حتسني أوضاع املرأة .وتظهر معامل هذه السياسة يف الدعم القوي الذي يقدمه رئيس للجمهورية،
لفائدة حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني من خالل مواقفه املعلنة ويف اإلسرتاتيجيات واخلطط الوطنية واإلجراءات
العملية املشجعة ملسايرة التطورات احلاصلة وكذا من خالل التزامات اجلزائر الدولية،باإلضافة إىل ديناميكية
ً
ً
ً
فعاال وقوة اجتماعية كبرية على
مكونا
وحتديدا اجلمعيات النسائية اجلزائرية اليت تعترب
اجملتمع املدني
الساحة االجتماعية والسياسية .لكن رغم كل ذلك ،فإن املمارسات امليدانية تكشف عن بعض اإلكراهات
واملشاكل املادية والسلوكيات السلبية اليت الزالت حتول دون املساهمة الفعلية للمرأة يف اجملاالت السياسية و
االقتصادية .
وعليه ،البد من تضافر جهود كافة األطراف من أجل التغلب على هذه التحديات.
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قائمة املراجع:
•الندوة الثالثة حول التكوين ومرافقة املرأة من أجل التطور االقتصادي واالجتماعي ومرافقة النساء لرتقية
املؤسسات العائلية سنة .2010
•تنفيذ التوصيات املنبثقة عن الندوة الوطنية األوىل حول التكوين و مرافقة املرأة الريفية واملرأة املاكثة
يف البيت سنة .2008
•سياسة التجديد الريفي (وزارة الفالحة و التنمية الريفية.)2006 ،
•التقرير الوطين للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،بيجني ( 15 +إعداد الوزارة املنتدبة املكلفة
باألسرة وقضايا املرأة).
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إدماج املرأة الريفية فـي
قضايا األمن الغذائي يف السودان
إعداد األستاذة /منى أمحد عبد املاجد

املقدمـــة :
يتمتع السودان مبوقع إسرتاتيجي يف منتصف القارة اإلفريقية ويشارك حسب موقعه اجلغرايف سبعة أقطار حيث
يبلغ عدد سكان السودان حوالي  31.419مليون نسمة منهم  14.796حوالي مليون أنثى مبعدل منو سكاني
يقدر حبوالي  % 2،1وميثل عدد سكان الريف حوالي  % 63واحلضر  .% 37ميثل سكان الريف حوالي % 36
من قوة العمل بينما تقدر القوة العاملة يف القطاع الزراعي بأكثر من  % 70من العدد الكلي من سكان الريف.
ويعترب القطاع الزراعي بشقيه النباتي واحليواني من أهم القطاعات يف االقتصاد السوداني وتنبع أهمية القطاع
الزراعي يف حتقيق األمن الغذائي من عدة حماور ،من أهمها تأمني الغذاء  ،زيادة الدخل وحتسني املعيشة والعمل
ألكثر من  % 65من السكان يف البالد ،حماربة الفقر  ،إجياد قيمة إضافية للمنتجات الزراعية باالجتاه للتصنيع
الزراعي وتوفري فرص العمل ،وزيادة الصادرات الزراعية واإليرادات غري البرتولية لتوفري عملة صعبة للدولة ،إضافة
إىل االرتقاء مبستوى املعيشة للمواطنني وزيادة دخوهلم.
كانت مساهمة القطاع الزراعي (بشقيه النباتي واحليواني) يف الناتج احمللي اإلمجالي يف املاضي تشكل حنو
 % 45يف املتوسط (قبل اكتشاف البرتول) ،واخنفضت لتصل حوالي  % 32.5للعام  2010م وبلغ معدل النمو
للناتج احمللي حوالي  % 5.5للعام ( 2010املصدر :التقرير السنوي لألمن الغذائي /وزارة الزراعة والري.)2010-
يعتمد السودان يف إنتاج معظم احملاصيل الغذائية على القطاع املطري التقليدي واآللي .أما احملاصيل النقدية
فيزرع معظمها يف القطاع املروي .لذا فإن دورات اجلفاف واحلروب األهلية يف بعض املناطق تدفع املزارعني إىل النزوح
إىل املدن وأطرافها وحتول أعداد كبرية منهم من منتجني إىل مستهلكني ونتيجة لتلك األسباب تدنى اإلنتاج
الزراعي مما أدى إىل نقص يف الغذاء .مما زاد من مساهمة املرأة يف اإلنتاج الزراعي بفعالية يف خمتلف مناطق
السودان ومتثل املرأة بنسبة % 90 – 50من العمالة الزراعية يف املناطق الريفية ،ومتارس النساء يف السودان
الزراعة داخل األسرة كعمالة أسرية غري مدفوعة األجر.

دور املرأة السودانية الريفية يف األمن الغذائي:
تعترب مشكلة توفري الغذاء من أكثر املشاكل املعقدة اليت يواجها العامل اآلن واإلنتاج الزراعي هو املورد األساسي
ً
مبنيا على أربعة أسس
للمواد الغذائية ولكي يتحقق األمن الغذائي البد أن يكون مفهوم اإلنتاج الزراعي
أساسية هي :الكمية ويقصد بها كمية الغذاء ،النوعية ويقصد بها نوع الغذاء واالستمرارية يف اإلنتاج و السعر
ويقصد به سعر املواد الغذائية.
ويتحقق األمن الغذائي عندما يستطيع مجيع الناس يف مجيع األوقات من الناحية املادية واالقتصادية احلصول
كاف وسليم ومغذي ويليب حاجتهم التغذوية ويناسب أذواقهم الغذائية.
على غذاء
ٍ
وعليه فإن أمشل تعريف لألمن الغذائي هو تعريف الفاو:
(( يعرف بأنه قدرة قطر ما أو جمموعة أقطار على توفري احتياجات جمتمعهم أو جمتمعاتهم من السلع األساسية
ً
ً
جزئيا وضمان احلد األدنى من تلك االحتياجات بانتظام)).
كليا أو
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تشري إحصاءات منظمة العمل العربية أن نسبة مساهمة املرأة السودانية يف الزراعة  ، % 82كما تلعب املرأة
الريفية ً
دورا يف جمال اإلنتاج احليواني ،جبانب مساهمتها يف حفظ األغذية  ،حيث حتتكرها بنسبة  % 35يف
احلضر إىل  % 90يف الريف ،ومتثل املرأة الرعوية  % 20من جمتمع النساء ،ومتارس أنشطة خمتلفة حسب بيئتها
كتصنيع منتجات األلبان  ،والسجاد ودباغة اجللود ورعاية احليوانات.
ً
اقتصاديا تبلغ حوالي  % 24.7وختتلف هذه
كما أوضح اإلحصاء السكاني لعام  1993أن نسبة النساء الناشطات
النسبة من إقليم آلخر حيث تبلغ  % 6.1يف اإلقليم الشمالي وترتفع إىل  % 75 – 60يف إقليمي كردفان و دارفور،
ويعزى اخنفاض نسبة النساء الناشطات يف بعض األقاليم (الشمالي والشرقي ) للعوامل االجتماعية و الثقافية
السائدة وعلى الدور املوكل للمرأة ً
وفقا للنوع أو اجلنس ،جبانب عدم كفاءة املعايري االقتصادية لقياس النشاط
االجتماعي احلقيقي غري املعلن حيث يعترب نشاط املرأة يف تلك األقاليم ضمن النشاط األسري بالرغم من أنها
ً
أيضا يف الزراعة واحلصاد وختزين
هي املسئولة عن تربية احليوانات الصغرية (الضأن واملاعز) والدواجن ،وتشارك
املنتجات الزراعية ولكن ضمن منظومة العمالة األسرية.

مساهمة املرأة الريفية يف القطاع املطري التقليدي:
يعترب هذا القطاع املسئول األول عن حتقيق األمن الغذائي األسري وترتاوح نسبة مساهمة املرأة فيه من – 50
 % 75وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إىل أكثر من  80%يف غرب السودان كنتاج طبيعي هلجرة الرجال إىل املدن
والصراعات القبلية واحلروب ،وتقوم املرأة يف هذا القطاع مبعظم العمليات الزراعية من فالحة األرض حتى احلصاد
ملختلف احملاصيل الغذائية و النقدية بغرض توفري احتياجات األسرة من الغذاء وزيادة الدخل من عائد احملاصيل
النقدية وهلذا تعترب املنتج احلقيقي يف اجملال الزراعي يف هذا القطاع .

مساهمة املرأة يف القطاع املروي:
تقوم املرأة بدور هام يف القطاع املروي منذ بداية إنشاء املشاريع املروية كاجلزيرة ً
مثال كانت العمالة النسوية
ً
وتدرجييا بدأ اخنراط املرأة كعمالة أسرية يف مزرعة الزوج أو األب لزيادة
غري مرغوب فيها ومل تضع يف احلسبان
الوعي و تغيري كثري من املفاهيم حول عمل املرأة يف الزراعة.
مساهمة املرأة يف قطاع اإلنتاج احليواني:
واملرأة الرعوية يف السودان تهتم باحليوانات الصغرية باإلضافة إىل تصنيع منتجات األلبان وحصاد احملاصيل املطرية
كالدخن والذرة باإلضافة إىل الصناعات اليدوية من الصوف .هذا وتقدر مشاركة املرأة يف اجملتمع الرعوي بنسبة
.% 61.4

مساهمة املرأة يف التصنيع الغذائي:
بطريقة أو أخرى جند أن  % 80من املنتجات الزراعية يف السودان سواء كانت من مصادر حيوانية أو نباتية ختضع
للتصنيع وتشمل النظافة ،التذرية ،الطحن ،التخمري ،التجفيف ،متليح اخلضروات واللحوم واألمساك هذا جبانب
منتجات األلبان من زبد ومسن وزبادي وجنب.
وكل هذه من األنواع املختلفة من التصنيع الغذائي يف السودان تقوم به وتعترب من أهم مناشط املرأة اليت تؤديها
بقليل من املعينات التكنولوجية.
وبالرغم من هذا الدور املتعاظم الذي تلعبه املرأة يف توفري الغذاء ،جند أن االهتمام برتقية هذا الدور وتعزيزه من
ً
متأخرا يف بداية الثمانينات ،عندما انتظمت البالد يف مشاريع التنمية
قبل املخططني وواضعي السياسات قد بدأ
املختلفة ،فعلى سبيل املثال ،مشروع جبل مرة ،مشروع التنمية الريفية املتكاملة جببال النوبة.
وبعد تقييم املرحلة األوىل هلذه املشاريع ظهرت املرأة الريفية كقوة اقتصادية فاعلة تقع على عاتقها معظم
العمليات الزراعية اخلاصة بإنتاج الغذاء ،وبالرغم من ذلك فهي متثل عمالة غري مدفوعة األجر ،عطاؤها غري مقيم
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يف إحصاءات بعض املشاريع ،وبالتالي مل تستفد من اجلهود املبذولة إلرساء دعائم التنمية الريفية .وذلك كنتيجة
حتمية للسلبيات اليت صاحبت مداخل مشاريع التنمية (.Approach Down )Top
ً
تلقائيا للمرأة ،وعليه
ونتج عن هذا اإلغفال سيادة فرضية يف التخطيط ترتكز على أن ما يفيد الرجل يصل
مل تؤخذ النساء كفئة منفصلة  ،ولكن بعد تقييم جتارب مشاريع التنمية  ،مت إدراك أن إغفال املرأة يف برامج
التنمية  ،هو أحد اإلشكاليات اليت حتول دون حتقيق أهداف التنمية وذلك ألن أدوار واحتياجات املرأة ختتلف عن
ً
تفاوتا بني الرجل و املرأة ،وأن أي إغفال هلذه االعتبارات يعين أن هنالك موارد بشرية تشكل
الرجل كما أن هنالك
نصف اجملتمع أو ما يزيد على ذلك لن تصلها عملية الربامج التنموية ،ومبا أن املرأة يف كل اجملتمعات مشارك
فاعل يف عملية اإلنتاج الزراعي والغذائي على وجه اخلصوص فإغفاهلا يف مشاريع التنمية حيول دون التوسع يف
اإلنتاجية وهو من أهم أهداف التنمية ،لذا جند أن املشاريع اليت عملت بنظام إدماج املرأة الريفية قد حققت أهدافها
بصورة أفضل وأمشل يف كثري من احلاالت مقارنة مع مشروعات أخرى مماثلة نفذت يف نفس الفرتة.
ومن ثم فقد نتجت بعض املعاجلات بإدخال مكون املرأة يف بعض املشاريع وذلك بعد إجازة املرحلة الثانية للتنفيذ
حيث حظيت املرأة باملشاركة من خالل توفري بعض اخلدمات االجتماعية بقدر يسري مما يسهم يف تعزيز دورها
اإلنتاجي .هذه احملاولة إلدماج املرأة يف التنمية  ))WIDمل يثبت جناحها بالصورة املرضية اليت تليب طموحات
املرأة املنتجة ـ ترتب عليها مزيد من التهميش ـ لعدم إدماج أنشطة املرأة يف التيار الرئيس هلذه املشروعات Gender
.) mainstreaming

ومن أمثلة تلك املشروعات:
مشروع النهود لإلئتمان الزراعي.
	- 1
مشروع إعادة تعمري مشاريع الشمالية.
	- 2
مشروع تنمية جنوب الروصريص.
	- 3
مشروع النيل األبيض للخدمات الزراعي.
	- 4
دور وزارة الزراعة يف تطوير دور املرأة الريفية يف قضايا األمن الغذائي :
ً
نظرا لدور املرأة يف القطاع الزراعي بصفة عامة وإنتاج احملاصيل الغذائية بصفة خاصة أنشأت وزارة الزراعة يف1989م
ً
وفقا للقرار الوزاري رقم ( )34إدارة املرأة يف التنمية الزراعية حتى تساعد يف تطوير دور املرأة يف الزراعة .
وحسب التطور الذي صاحب إدماج املرأة يف التنمية الريفية حتولت هذه اإلدارة إىل وحدة إدماج النوع االجتماعي يف
التنمية الزراعية كإحدى األذرع الفاعلة باإلدارة العامة للتخطيط واالقتصاد الزراعي إلدراج دور املرأة يف اخلطط
القومية واإلسرتاتيجية و السياسات اليت تدعم مشاركة املرأة يف التنمية الزراعية.
ولقد انعكس اهتمام وزارة الزراعة فيما خيتص مبشاركة املرأة يف الزراعة يف كل اخلطط العشرية و الربع
ً
قرنية ،حيث أفردت ً
مقدرا لربامج النهوض باملرأة يف جمال الزراعة و األمن الغذائي.
حيزا
ومن هنا ظهرت أهمية منظور النوع االجتماعي وأهمية إدماج املرأة الريفية يف التنمية الزراعية لتساهم يف قضايا
األمن الغذائي بتخصيص  20 – 10من ميزانية األنشطة اإلنتاجية الزراعية للمرأة .كما خصص جزء كبري من
امليزانيات املوضوعة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم مشروعات تنمية املرأة الريفية خاصة يف
جمال اإلنتاج الغذائي.

إدماج النوع االجتماعي واملرأة الريفية يف التنمية:
إدماج النوع االجتماعي :هو مصطلح اجتماعي يعين أن خصائص وحقوق ومسئوليات املرأة والرجل حتددها العوامل
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية اخلاصة مبجتمع ما يف زمن معني وهذا يعين أن النوع شيء مكتسب
وال يولد به اإلنسان .رغم أن مفهوم النوع هو إشارة للمرأة والرجل إال أنه ُاستخدم لدراسة وضع املرأة بشكل خاص
أو كمدخل ملوضوع املرأة يف التنمية وذلك بالرتكيز على املرأة لسد الفجوة بينهما لعدم تكافؤ املرأة الريفية
مع الرجل من حيث احلصول على املوارد.
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ومن ثم إعادة تنظيم وحتسني ،تنمية وتقييم السياسات لدمج مساواة النوع االجتماعي يف سياسات القطاعات اليت
تعمل يف جمال النوع يف خمتلف املستويات واملراحل.
ً
ً
ً
ومستداما .وأثبتت التجارب يف أفقر
فعاال
استثمارا
حيث وجد أن توجيه املوارد والتدابري حنو النساء يشكل
ً
اجملتمعات وأقلها ً
غذائيا أن النساء إذا نظمن وأعطني املعرفة والثقة ميكن أن يكن قوة دافعة يف تغيري حياة
أمنا
الناس يف أسرهن وجمتمعاتهن  ،ولذلك النساء ليست بالضرورة مستضعفات مستفيدات من املساعدة وإمنا حليفات
قويات يف عمليات التغيري االجتماعي واالقتصادي .ولكل هذه األسباب كان االهتمام بقضايا املرأة الريفية يف
التنمية على املستوى القومي والدولي.
ً
وإميانا بالدور الذي تلعبه
أما على املستوى القومي فيما خيتص بزيادة فعالية املرأة وإدماجها يف التنمية الزراعية
يف إنتاج احملاصيل الغذائية ،جاءت األهداف العامة لإلسرتاتيجية القومية الشاملة للقطاع الزراعي متفقة مع
اإلسرتاتيجية اخلاصة باملرأة ومن تلك األهداف ذات الصلة الوثيقة باملرأة:
أ.أزيادة اإلنتاج الزراعي لتحقيق األمن الغذائي.
ب.باالستغالل األمثل للموارد املتاحة.
ت.تحتقيق التنمية اإلقليمية املتوازنة.
ث.ثزيادة مساهمة القطاع الزراعي وزيادة العائدات من الزراعة.
ومن واقع هذا االهتمام بإدماج املرأة الريفية يف تيار التنمية الزراعية  ،فلقد مت إلزام مشاريع التنمية اليت أنشئت
حديثا إبتدا ًء من تسعينات القرن املاضي بإدماج أنشطة املرأة يف مجيع مكونات املشروع ً
ً
بدءا من مرحلة التخطيط
وحتى التقييم  ،وهنالك عدة جتارب ناجحة يف عدد من املشاريع مثل جتارب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
 ))IFADواملشروع اخلاص باألمن الغذائي على سبيل املثال ال احلصر:

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية :
بدأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) التعاون مع حكومة السودان منذ عام 1979م  ،وقد صوب جهوده
حنو تصميم املشروعات اليت تتوفر هلا مقومات البقاء من الناحية االقتصادية واليت تعود فوائدها على فقراء الريف
وترفع من مستواهم املعيشي ومعاجلة املشاكل اخلاصة بنساء الريف.
انتظمت مشاريع الصندوق الدولي بالبالد حيث مشلت مشروع النهود لإلمتان الزراعي ،مشروع تنمية جنوب
الروصريص ،مشروع النيل األبيض ومشروع إعادة تعمري مشاريع الشمالية.
وعربها قد حققت بعض األهداف للمرأة الريفية.
وبعد تقييم الصندوق الدولي لتجاربه السابقة يف إشراك املرأة يف التنمية من خالل توفري بعض اخلدمات االجتماعية
تلب طموحات
مما أسهم بقدر يسري يف تعزيز دورها اإلنتاجي .وقد نتج عن هذه التجارب كثري من السلبيات ومل ِ
املرأة املنتجة وذلك لعدم إدماج قضايا املرأة الريفية يف التيار الرئيسي هلذه املشروعات .ومن ثم أصبح هنالك اهتمام
واضح مبوضوع إدماج أنشطة املرأة الريفية يف مجيع مكونات الربنامج ً
بدءا من مرحلة اإلعداد والتخطيط والتنفيذ
وإدماج قضايا املرأة الريفية يف األمن الغذائي ضمن التيار الرئيس للمشروعات مع اختالف نوعية الربامج املنفذة
باملشاريع املختلفة وتتمثل يف:
برنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان.
	- 1
مشروع جتديد سبل املعيشة املستدامة مبنطقة القاش.
	- 2
مشروع البطانة للتنمية الريفية املتكاملة.
	- 3
مشروع مشال كردفان للتنمية الريفية.
	- 4
وفيما يلي استعرض برنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان كمثال للمشروعات الناجحة يف إدماج املرأة الريفية
يف قضايا األمن الغذائي:
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 - 1برنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان :
إن برنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان يعترب من برامج التنمية الريفية حلكومة السودان ويتم متويله من
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) ويقع يف والية جنوب كردفان غرب السودان.
التمويل :مت التصديق لربنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان بواسطة اجمللس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية
الزراعية يف سبتمرب 2000م بقرض وقدره  18مليون دوالر أمريكي ومنحة قدرها  15مليون دوالر أمريكي.

التنفيذ:
يتم تنفيذ الربنامج بواسطة وزارة الزراعة والثروة احليوانية والري باتفاقية فرعية مع والية جنوب
كردفان واتفاقية فرعية مع البنك الزراعي السوداني إلدارة مكون التسليف يف القرض ويتم
ً
ً
مربعا تتكون الوالية
مرتا
تنفيذ الربنامج بكل والية جنوب كردفان ويغطي حوالي  84كيلو
من حمافظات كادقلى والدلنج و تلودي والرشاد و أبو جبيهه و  16حملية جمالس وثالث حمليات
ً
اعتبارا من يونيو 2000م خالل مرحلتني لكل مرحلة
مدن ويتم تنفيذ الربنامج خالل عشر سنوات
 5سنوات.

اهلدف التنموي للربنامج:
اهلدف العام التنموي لربنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان هو حتسني املستوى املعيشي واستدامته لصغار
املزارعني والرعاة – ويشمل ذلك األسر اليت تعوهلا النساء يف منطقة تنفيذ الربنامج وذلك بتحقيق األمن الغذائي
وتوفري اخلدمات االجتماعية يف مناخ آمن حيث ميكنهم من إدارة براجمهم التنموية واالجتماعية بأنفسهم.

األهداف اخلاصة للربنامج:
أهداف املرحلة األوىل:
•تأسيس أكثر من حمليتني واملؤسسات الوالئية باملدخالت ونظم فاعلة وبأقل التكاليف وذلك ملساعدة
اجملتمعات احمللية يف حتسني ظروفهم املعيشية.
•زيادة اإلنتاجية والدخل لألفراد واجملموعات يف إنتاج احملاصيل واإلنتاج احليواني وذلك من خالل توفري خدمات
اإلرشاد الزراعي واحلزم التقنية وتوفري مدخالت اإلنتاج.
•تقليل اإلصابة باألمراض والوفاة وذلك بتأسيس  22حمطة مياه لشرب اإلنسان مملوكة وتدار بواسطة اجملتمع
احمللي باإلضافة إىل مؤسستني للخدمات الصحية األولية.
•حتسني وصيانة  48كلم من الطرق الريفية وكذلك  435كلم مت التخطيط هلا وذلك ملساعدة املستفيدين
من الربنامج لالتصال باألسواق و اخلدمات العامة.
أهداف املرحلة الثانية:
 1إدخال نظام للرعي اجلماعي واستخدام األرض 000،88كلم مربع ليقلل من االحتكاك والنزاع بني الزراعةوالرعي – وذلك من خالل تغيري سياسات استخدامات األرض واالتفاق بني اجملتمعات وجمالس احمللية حوهلا.
 2تنمية مستدامة للتسليف الريفي ألكثر من  62قرية وجمتمع حملي باملشاركة مع مؤسسات التمويلالرمسية.
 3حتقيق املقدرة على التخطيط والتنفيذ وإدارة التنمية إلنسان الريف (رجال ونساء) وحل املشاكل والنزاعاتبني اجملموعات السكانية.

املستهدفون بالربنامج:
يستهدف الربنامج كل املناطق الريفية بوالية جنوب كردفان وهي حوالي  1500قرية فرعية -وهنالك أساس
الختيار املستفيدين األكثر ً
فقرا مع ضمان فرص جناح الربنامج واحملافظة على املمتلكات بواسطة اجملتمعات
املختارة وجمالس احملليات ،واملستفيدون هم صغار مزارعي الزراعة املطرية والرعاة من الرجال والنساء والنازحني الذين
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ميثلون  % 95من جمموع السكان بالريف ويبلغ عددهم  84،900أسرة أو  840،000شخص ويبلغ متوسط الدخل
السنوي هلم ما يعادل  145دوالر أمريكي ومقارنة مبتوسط الدخل السنوي القومي ويبلغ  290دوالر أمريكي.
اختيار احملليات (الوحدات اإلدارية) لتقديم أنشطة الربنامج التنموي بصورة كاملة يتم بواسطة الوحدة اإلدارية
للربنامج وسلطات الوالية من خالل اجمللس التنفيذي للربنامج وبطريقة تضمن فرصة كافية للنجاح يف حتقيق
األهداف وسالمة املمتلكات – والتفضيل بني احملليات يكون على أساس لالحتياج كتوفري احملصول الغذائي
الرئيسي بالقرى وانعدام اخلدمات االجتماعية ورغبة احمللية يف تأسيس خدمة اجتماعية ذات جدوى قليلة
التكلفة ومستدامة.

منهج املشاركة بالربنامج:
تبنى الربنامج منهج املشاركة كأساس للنجاح خاصة يف ظل الظروف املساعدة بوالية جنوب كردفان حيث
الفرص واألولويات ختتلف بني اجملموعات.
ومت تنفيذ هذا املنهج على ثالث خطوات مرتابطة ومتكاملة حيث مت اختيار احمللية للدخول يف الربنامج.
اخلطوة األوىل  :تعريف اجملموعات املستهدفة مبا يف ذلك الرجال والنساء بأهداف الربنامج وخلق وعي وحتريك
اجمللس احمللي املشارك واجملتمعات احمللية.
اخلطوة الثانية :مت إعادة تعمري البنية األساسية للزراعة املوجودة مثل مصادر املياه والصحة.
مت اختيار املرشدين واملرشدات ومت توظيفهم بواسطة اجملتمعات احمللية حيث يكون لديهم املقدرة املالية ومت
تدريبهم بواسطة الربنامج.
اخلطوة الثالثة :مت االستفادة من التجارب يف اخلطوات السابقة ومت تطوير إطار حول استدامة األمن الغذائي قابل
للتطبيق ،كما مت خالل فرتة تنفيذ الربنامج زيادة إنتاج احملاصيل النقدية والثروة احليوانية.

مكونات الربنامج:
ويشمل الربنامج املكونات األساسية والفرعية التالية:
 - 1املكون األول :اإلرشاد الزراعي وخدمات صغار املزارعني :
مت تأسيس نظام خلدمات اإلرشاد مؤسس على اجملتمع الريفي ومبين على املشاركة على مستوى القرية وعلى
ضباط اإلرشاد الزراعي من الرجال والنساء على مستوى احمللية والوالية ومتويل األنشطة اآلتية:
•تدريب العاملني باإلرشاد باحمللية على طرق اإلرشاد واحلزم التقنية.
•توفري املعدات واألدوات و املدخالت املطلوبة للتجارب واإليضاح احلقلي وأيام احلقل .
ً
رجاال ونسا ًء .
•التدريب األساسي واملتوسط واملتقدم يف إنتاج احليوان ملرشدي القرى
•توفري البذور واآلالت الزراعية اليدوية لفقراء الريف.
•مت حتسني البنية األساسية من خالل صيانة وتأهيل مباني اإلرشاد وبناء مركز للمعلومات وتوفري
األثاثات الضرورية واملعدات.
 - 2املكون الثاني :اإلنتاج احليواني وإدارة املراعي:
دعم اإلنتاج :تنفيذ جمموعة من األنشطة لتحسني خدمات صحة احليوان على أساس استعادة التكلفة ،ومتويل
العيادات البيطرية وإعادة الفاقد من القطيع للرجال والنساء من صغار املزارعني والرعاة مع حتسني سالالت احليوان.
إدارة املراعي :تأهيل وتأسيس حفائر للمياه لإلنسان واحليوان وذلك من خالل مشاركة اجملتمعات يف التكلفة.
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 - 3املكون الثالث  :دعم اخلدمات االجتماعية :
تنفيذ مبادرات تنمية اجملتمع ذات الطابع االجتماعي واليت ال حتظى بالدعم من اجلهات التمويلية ويتم حتديدها
ً
واحدا
عن طريق اجملتمعات مع األخذ يف االعتبار املدخالت األخرى اليت يقدمها الربنامج ،وميكن أن تغطي املنحة
أو عدة أنشطة من التعليم واخلدمات الصحية األولية وصحة األمومة والطفولة ومياه الشرب.
 - 4املكون الرابع :اخلدمات املالية الريفية:
لقد مت متويل جلان تنمية اجملتمع من البنوك الزراعية بالوالية لتنفيذ العمليات الزراعية وإعادة الفاقد من القطيع
للرجال والنساء.

إنـجازات الربنامج حسب املكونات:
املكون األول :اإلرشاد الزراعي وخدمات صغار املزارعني.
منحة البذور احملسنة واملعدات اليدوية:
مت إدخال األسر املعدمة والنازحة والعائدين إىل أنشطة التنمية كجزء من إسرتاتيجية الربنامج لإلرشاد لتحقيق
األمن الغذائي لألسر وتوفري منافع الربنامج للمزارعني واملزارعات .وتأسيس بنوك التقاوي القروية من العينات
احملسنة للمحاصيل الرئيسية.
املكون الثاني :اإلنتاج احليواني وإدارة املراعي:
لقد مت دعم إدارة الثروة احليوانية بأربع عيادات بيطرية متحركة ومعدات مستشفيات بيطرية ودعمكامل باملعدات للمعمل البيطري.
مت توفري التمويل الالزم لتنفيذ نشاط الدواء الدوار بواسطة املعاونني البيطريني الذين مت اختيارهموتدريبهم.
ً
ودعما ألنشطة املراعي مت تنمية مراعي حوض أبو حبل ومت صيانة احلفائر وحفر حفائر جديدة وإعادة
تأهيل احلفائر القدمية واخلزانات.
املكون الثالث :اخلدمات االجتماعية :
مبادرات تنمية اجملتمع :
مت التنفيذ الكامل هلذه املبادرات بواسطة اجملتمعات وفرق اإلرشاد باحملليات حيث يقوم الفريق بتحديد زمن
املبادرة بعد التأكد من اإليفاء مبساهمة اجملتمع( )% 25غري قابلة للنقاش ويتم التمويل بواسطة الربنامج.
املكون الرابع :اخلدمات املالية :
لقد مت متويل جلان تنمية اجملتمع من فروع البنك الزراعي بالوالية لتمويل النشاط الزراعي وتنمية الثروة
احليوانية.
إدماج املرأة الريفية يف قضايا األمن الغذائي بالربنامج:
قد مت تضمني النوع وتنمية املرأة الريفية يف كل أنشطة الربنامج – وخالل فرتة تنفيذ الربنامج مت مشاركة
النساء الريفيات يف مؤسسات اجملتمع احمللي وتضمني النوع بصورة جيدة يف األنشطة املختلفة.
 - 1مشاركة املرأة يف اإلدارة والتخطيط والتنفيذ:
جملس اإلدارة :متثيل امرأة كعضو يف احتاد الرعاة.اإلدارة :مت تعيني نساء بالكادر العامل باإلدارة.رئاسة املشروع :متثل املرأة بنسبة ( .) 2:1105
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الوحدة اإلدارية الريفية  :متثيل  22امرأة و ً 20رجال.
اإلرشاد :متت مشاركة املهندسات الزراعيات العامالت يف اإلرشاد الزراعي بالوالية. - 2العضوية يف جلان تنمية اجملتمع:
جلنة تنمية اجملتمع هي موقع تدخالت وخدمات الربنامج  ،مبا يف ذلك التمويل بغرض تسهيل عملية التنفيذ وأن
تكون قناة ملشاركة اجملتمعات يف الربنامج والتدريب الذي يتلقاه املستفيدون.
ً
ً
اعتمادا على تعداد
عضوا ثلثهم على األقل من النساء
وتتكون جلنة تنمية اجملتمع من جملس منتخب من 15 – 10
ً
حاليا ثلث أعضاء جلان تنمية اجملتمع القائمة من ( )13وحدة إدارية ريفية ( )130جلنة.
اجملتمع .وتشكل النساء
وقد وضع اعتبار خاص مبشاركة األسر اليت ترأسها النساء كي تتمكن من املشاركة يف إطار القرية أو جمموعة
القرى.
 	- 1العضوية يف جمموعات املزارعني:
مت تكوين  104جمموعة من املزارعني بلغت عضوية النساء فيها .% 30
 - 2فصول حمو األمية:
ً
بلغ عدد الفصول  24فصال – حيث بلغ عدد امللتحقني بهذه الفصول (  271رجل و  590امرأة ).
 - 3التدريب يف اإلسعافات األولية وإصحاح البيئة:
لقد مت اختيار  190من النساء ،حيث مت تدريبهم على اإلسعافات األولية وإصحاح البيئة بالتعاون مع إدارة التغذية
والفالحة املدرسية واهلالل األمحر السوداني كما مت تنفيذ برنامج رياض األطفال والقابالت.
 - 4أنشطة وحدة تنمية املرأة :
مت تنفيذ مزارع اخلضر النموذجية واليت تهدف لتعريف املزارعني على زراعة اخلضر وأهميتها الغذائية واالقتصادية
هلذا الغرض مت توفري تقاوي وتدريب املستفيدين عليها يف كل الوحدات اإلدارية حيث بلغ عدد املستفيدين من هذه
املزارع ً 31 ( 605
رجال و  574امرأة ).
 - 5جمموعات النساء:
مت تكوين  104جمموعة نسوية ممثلة حبوالي أكثر من  14000امرأة على امتداد  104قرية وقرية فرعية.
 - 6املرشدات القرويات:

ً
أيضا اختيار وتدريب  296امرأة
مت اختيار وتدريب  296امرأة ريفية (  36مزارعة اتصال  8 ،مرشدات قرويات ،ومت
ريفية (  36مزارعة اتصال 8 ،إكثار بذور  17 ،محاية وحتسني املراعي 190 ،تغذية وإسعافات أولية ،تدريب 15
رائدة رياض أطفال ،وتدريب  30على تطوير صناعة الفخار).
 - 7توعية املرأة والتعرف على القيادات:
أقيمت محالت مكثفة للتوعية للتعرف على القيادات النسوية بأرياف الوالية ،وأقيمت احلملة بواسطة متطوعات
من خرجيات اجلامعات بالوالية وبعض العامالت يف إدارة التغذية.
لقد أعطى برنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان للتنمية الريفية أهمية خاصة للنوع وتنمية املرأة الريفية
ً
دائما بالرجال
ويف كل فقرة من فقرات مكونات الربنامج جند ذكر كلمة املستفيدين من النشاط مقرونة
ً
عموما واألمن الغذائي بصفة خاصة والذي يعترب من أهم
والنساء لتأكيد مشاركة املرأة الريفية يف التنمية
أهداف الربنامج.
فمنذ بداية الربنامج أقيمت محالت مكثفة لتنشيط وحتريك اجملتمعات باستخدام بعض املنظمات الطوعية
مبشاركة فرق اإلرشاد ،مما ساعد على التعرف على القيادات النسوية بأرياف الوالية .
باعتبار املرأة الريفية هي نصف الطاقة البشرية العاملة يف الزراعة.
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وقد ساعدت هذه احلمالت يف حتريك اجملتمعات وفهم الربنامج ومكوناته الفهم الصحيح بواسطة اجملتمعات،
من خالل محالت التنشيط والبحث السريع مبشاركة هذه اجملتمعات يف تنفيذ الربامج املختارة ،وبذلك ظهرت
االحتياجات احلقيقية ومت تبنيها وشعورهن مبلكيتها.
وللتأكيد على قضايا تنمية املرأة الريفية فقد مت متثيل املرأة على أساس منهجي بأن يتم االستفادة من كل
ً
أصال  ،فمن خالل وجود
أنشطة الربنامج دون التمييز بني الرجال والنساء واالستفادة من الكوادر النسائية املوجودة
ضابطة تنمية املرأة بإدارة اإلرشاد ،روعي أن تكون أحد ضباط اإلرشاد بفريق إرشاد احمللية مسئولة عن قضايا
النوع وتنمية املرأة الريفية ،كما مت وضع قانون بسيط بأن يتم متثيل املرأة بنسبة  % 30يف كل اجملموعات
وجلان تنمية اجملتمع وكما مت تكوين جمموعات خاصة باملرأة وفيها مت االستفادة من كل األنشطة املقدمة من
ً
أحيانا من فرص مشاركتهن حسب النسبة
الربنامج دون التمييز بالنوع .ولكن تفشي األمية وسط النساء يقلل
املقررة.
ً
ً
ً
خاصا للمشاركة يف قضايا
اهتماما
عموما جند أن برنامج التنمية الريفية جبنوب كردفان أعطى املرأة الريفية
ً
األمن الغذائي وأفرز هلا ً
كبريا يف كل أنشطة الربنامج املختلفة واملتنوعة داخل مكونات الربنامج ،كما
حيزا
خصها بقسم داخل إدارة الربنامج يعين باهتماماتها على مستوى رئاسة املشروع ومكاتب العمليات لوضع اخلطط
والربامج اليت متكن املرأة الريفية من االستفادة من األنشطة املختلفة للربامج اليت يتم تصميمها وختطيطها
ً
سنويا بواسطة املستفيدات بالقرى وتدرج عرب مراحل على مستوى القرية ثم احمللية ومكتب العمليات لتدرج يف
مكونات وأنشطة الربنامج ً
وفقا لكل قطاع.

آثار الربامج التنموية:

توفري األمن الغذائي على املستوى اجملتمعي وحتسني املستوى املعيشي لألسرة من حيث النوعيةوالكمية عن طريق تنوع احملاصيل والتصنيع الغذائي.
زيادة وتعزيز مشاركة املرأة وتنمية مهاراتها وإشراكها يف اختاذ القرار.دعم املؤسسات احمللية ساعد يف حتسني الظروف املعيشية.ً
العمل امليداني املتصل من قبل املرشدات الزراعيات مع املزارعني رجاال ونسا ًء.تفعيل دور املرأة يف العمل اجلماعي عن طريق تشجيع تشكيل جمموعات املزارعني والرعاة واملرأة.زيادة مساهمة املرأة يف العمل الزراعي وتدعيم جمهوداتها عن طريق توفري التدريب املناسب هلا.-زيادة الدخل املادي وتوفري اخلدمات األساسية من تعليم وصحة األمومة والطفولة.

•املشاكل واملعوقات اليت واجهت الربنامج:

ارتفاع نسبة األمية وسط النساء يقلل من مستوى املشاركة املطلوبة.عوامل نـجاح برامج التنمية الريفية جلنوب كردفان:
إشراك السكان من املستفيدين واملستفيدات يف كل مراحل الربنامج.مشاركة النساء ورغبتهن يف حتسني أوضاعهن املعيشية.-اخلدمات اإلرشادية املقدمة خالل فرتة الربنامج.

ً
متمثال يف تفوق عدد النساء على الرجال يف
توفر الرغبة لدى املتدربات الكتساب اخلربات واملهاراتبعض الربامج التدريبية.

الربنامج اخلاص باألمن الغذائي:
شهد السودان خالل العقدين األخريين حالة انعدام يف األمن الغذائي (الفرتة ما بني  )2008-1985نتيجة لتدني
إنتاجية احملاصيل الزراعية خاصة يف القطاع التقليدي حيث يتواجد فيه معظم صغار املزارعني و الرعاة وذلك
كنتيجة لعدم تطبيق احلزم التقنية املوصى بها من قبل البحوث الزراعية ،عدم كفاية التمويل ،التغريات املناخية
وما صاحبها من موجات اجلفاف املتكررة والفيضانات ،ارتفاع أسعار املدخالت الزراعية واألغذية ،ضعف البنية
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التحتية وتعرض بعض أجزاء البالد إىل احلروب والصراعات القبلية وغريها .انعكست تلك العوامل يف تدني
ً
وخاصة يف املناطق الريفية وتفشي الفقر وسط األسر الريفية حيث تراوحت نسبة الفقر يف البالد
الدخل للفرد
ما بني  % 90-40وعدد الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي حوالي  % 28.5يف السودان وعليه جاءت فكرة
الربنامج اخلاص باألمن الغذائي.
استهدف الربنامج تنمية وتطوير املناطق الفقرية ذات الدخل املنخفض والعجز الغذائي املتكرر عرب السنوات وذلك
بغرض حتسني أوضاع األمن الغذائي بها عن طريق رفع اإلنتاجية وزيادة إنتاج الغذاء واستقراره وسالمته وزيادة
فرص احلصول عليه بزيادة الدخل ،من خالل إتباع منهج املشاركة وتبين احلزم التقنية وسياسات متكاملة ً
بدءا
ً
مرورا بكل املستويات الوطنية حتى طلب املشاركة العاملية ،أما باملال أو اخلربات متعددة التخصص
من اجملتمع
خللق قاعدة لبيئة تنموية مستدامة ،وقد مت اختيار مواقع تربز التنوع املناخي وهلا إمكانيات ميكن استغالهلا
ً
ً
وطنيا.
برناجما
كمداخل للتنمية ملعاجلة مشكلة انعدام األمن الغذائي على مستوى األسرة والتوسع فيه ليصبح
وقد مت اختيار كل من واليات مشال كردفان ،اخلرطوم ،النيل األبيض ،نهر النيل حيث كانت الفرتة احملددة
لتنفيذ املشروع باملرحلة التجريبية (  )2011 –2004ثم تبدأ بعدها املرحلة التوسعية املستدامة ،والربنامج مستمر
حيث تعتمد املرحلة التوسعية على الدعم املقدم من حكومة السودان.

التكلفة الكلية للمشروع:

 1.9مليون دوالر مكون أجنيب من احلكومة الليبية و  1.6مليون دوالر من احلكومة األسبانية باإلضافة ملساهمة
حكومة السودان.
مصادر متويل املشروع :احلكومة الليبية واحلكومة األسبانية وحكومة السودان.
اجملموعات املستفيدة :صغار املنتجني من املزارعني واألسر الفقرية والنساء.
اهلدف العام للمشروع (:هو حتقيق األمن الغذائي وتوفري مصادر أخرى للدخل لألسر الفقرية حمدودة الدخل و تنمية
املرأة).
األهداف الكمية والنوعية للمشروع:
رفع اإلنتاجية.متليك ضأن وماعز ودواجن. تبين تقانات جديدة مثل حصاد املياه. تشجيع االستثمار.-توفري مصادر التمويل الصغري وحسن استغالل املياه وحتسني التغذية.

منهجية التنفيذ:

التخطيط باملشاركة ،والعمل التعاوني.املتابعة املستمرة.تطبيق فلسفة املال الدوار بإنشاء صناديق املال الدوار.الوقوف على املشاكل ومعاجلتها.التنفيذ وفق سياسات الدولة يف جمال األمن الغذائي والتنمية الريفية.وسوف يتم استعراض مشروع أدنى نهر عطربة بوالية نهر النيل كنموذج من مشاريع الربنامج اخلاص لألمن
الغذائي:

مكونات املشروع:
ويتكون الربنامج اخلاص باألمن الغذائي من مرحلتني :أوىل رائدة وأخرى توسعية .وتشمل املرحلة األوىل أربعة
مكونات مرتابطة يف شكل حزمة تقنية مرتابطة تتكامل فيها جهود اجلهات ذات الصلة وهي:
حسن استغالل وإدارة املوارد املائية من املصدر وحتى مستوى احلقل وذلك بهدف حتسني طرق الري وإتباع108
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طرق حصاد ونثر مياه األمطار ورفع كفاءة استخدام مياه الري.
تكثيف نظم اإلنتاج الزراعي باستخدام التقانات املتاحة من بذور حمسنة وعمليات فالحية موصى بها معمكافحة متكاملة لآلفات واألمراض واحلشائش واالهتمام باحلصاد وما بعده من عمليات وكل ما من
جمز.
شأنه تكثيف اإلنتاج الزراعي وحتقيق عائد ٍ
تنويع املناشط اإلنتاجية بهدف زيادة الدخل وذلك برتبية احليوان خاصة اجملرتات الصغرية (غنم ،ماعز)واالستزراع السمكي وتربية الدواجن وتربية النحل وكل ما من شأنه زيادة دخل األسرة الريفية
كالتصنيع الغذائي واحلرف اليدوية.
حتليل املعوقات االقتصادية واالجتماعية والعمل على إزالتها واملساعدة يف بناء متويل ريفي وربطهمبؤسسات التمويل وتنظيم املستفيدين يف جتمعات ومجعيات وتدريبهم ورفع قدراتهم وإكسابهم املهارات
الالزمة ليكون هلم دور فاعل يف توفري التمويل والعملية اإلنتاجية والتسويق إىل جانب املشاركة يف
عملية التقييم واملتابعة.

إدماج املرأة الريفية يف قضايا األمن الغذائي بالربنامج:
مبا أن األهداف األساسية للربنامج اخلاص لألمن الغذائي إدماج النوع ومشاركته يف تنفيذ األنشطة ،وإشراك
النساء خاصة وإدماجهن يف العملية التنموية بغرض رفع قدراتهن اإلنتاجية وتوفري الدخل وحتسني سبل العيش،
ً
ً
معقوال ولتحسني التغذية .مت اختيار
دخال
فقد مت تدريب النساء جبانب الرجال ومنحهن وسائل إنتاجية تدر هلن
نشاط تربية الضأن للرجال واملاعز للنساء جبانب مشاركتهن يف العمليات الفالحية.

أهداف وأنشطة مكون التنوع اإلنتاجي:
اهلدف األساسي :تطوير األنشطة املدرة للدخل لدعم األسر يف جمال األمن الغذائي خاصة النساء يف اجملاالت
املختلفة الستفادة  1500أسرة مبنطقة املشروع ( 9000فرد).
األنشطة ملكون التنوع اإلنتاجي تضم اآلتي :
تربية الضأن (رجال).تربية املاعز (نساء).تصنيع األجبان.إنتاج دواجن.إنتاج غابي.استزراع مسكي.وتتلخص األنشطة حسب االستثمارات يف اآلتي:
أنشطة االستثمار يف األغنام:مت اختيار  6قرى مبنطقة املشروع.  10وحدات بالنسبة لألغنام فهي خمصصة للنساء فقط .كل امرأة متنح  10من الغنم ( 2من الذكور و  8مناإلناث).
يتم التدريب يف تربية األغنام واملاعز للمستفيدين .جتهيز كل املدخالت لإلنتاج.تكوين جلان القرى.توفري العالج (أدوية).متابعة األنشطة .بالنسبة للمستفيدين ـ حسب املهن ـ (كما هو موضح باجلدول  )1يف نشاط تربية احليوان كمهنة أساسية،
بلغت أعلى نسبة للمستفيدين باملشروع لربات املنازل ( ،)% 44.4ويتضح من ذلك أن املشروع قد راعى النوع
خاصة النساء يف تربية احليوان كمهنة أولية أساسية.
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جدول ( : )1التمثيل النسيب للمستفيدين من املشروع حسب املهن يف تربية احليوان كمهنة أساسية
املهنة يف تربية احليوان (كمهنة أساسية)
ربة منزل
تاجر
مزارع
مربي حيوان
عامل
موظف
اجلملة

التمثيل النسيب للمستفيدين ( )%يف املهنة
44.4
19.4
16.7
11.1
5.6
2.8
100

املصدر :بيانات الدراسة

ً
ً
مقارنة
موضح ببيانات اجلدول ( )2الذي يبني موقف القطيع من املاعز للعام 2010
تربية املاعز باملشروع كما هو
بالعام  2009يف األماكن املختلفة بالوالية ،أظهرت نتائج التحليل اآلتي:
العدد الكلي يفوق العدد املذكور (حيث هنالك عدد من احليوانات اليت مت االستفادة منها عن طريق البيع أو
الذبح خاصة املستفيدين األوائل الذين قاموا باالسرتداد).
ً
مقارنة بالعام 2009يف األماكن املختلفة بالوالية
جدول( :)2موقف القطيع من املاعز للعام 2010
املوقع
أبو سنون
جرسي
العمراب مشال
العمراب جنوب
اآلبار
سيدون
النخيلة
الشونة
البخيتاب
أم ضبيع
اجلملة

العدد 2009
70
106
151
138
318
75
20
21
35
33
967

2010
86
182
130
118
202
88
54
42
30
54
986

املصدر :التقرير السنوي للمشروع اخلاص باألمن الغذائي للعام 2010

1-1االستثمار يف اإلنتاج الغابي:
وهذا النشاط يساعد يف احملافظة على املوارد عن طريق االستزراع.
مت اختيار  6قرى.جتهيز كل املدخالت لإلنتاج.متابعة األنشطة.آثار املشروع :وللمشروع آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية واليت ميكن تلخيصها يف اآلتي:
•

•األثر االقتصادي للمشروع :

انعكس يف زيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،زيادة العائدات الزراعية ،تعزيز دور النوع يف القطاع الزراعي ،حتسني
مستويات الدخول واملساهمة يف ختفيف حدة األسعار.
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•األثر االجتماعي للمشروع :تعزيز دور النوع ،بناء روابط وتنظيمات اجملتمع وتدريبهم ،توفري فرص عمل
املرأة .استقرار الرحل.
•األثر البيئي :احملافظة على املوارد باالستزراع الغابي ،االعتماد على األمسدة الطبيعية واالستغالل األمثل
للمياه.

املشاكل واملعوقات اليت واجهت الربنامج:

العادات والتقاليد تعيق إدماج املرأة يف تيار التنمية يف منطقة الربنامج بوالية نهر النيل.ً
كامال ويف الوقت احملدد.
عدم توفر املكون احملليً
اجلفاف الذي حيدث أحيانا مبناطق الزراعة املطرية.عدم وجود إحصائيات وبيانات حسب النوع واليت حتدد نوع األنشطة ومساهمة املرأة احلقيقية يف مراحل اإلنتاجاملختلفة.

عوامل نـجاح الربنامج اخلاص باألمن الغذائي:

 زيادة الدخل األسري بتطبيق مكون اإلنتاج احليواني كما أدى ذلك لتحسني التغذية لدى األسر. ساهم الربنامج يف حتقيق األمن الغذائي وزاد من نصيب استهالك الفرد من السلع الغذائية الرئيسية. إشراك املرأة يف دائرة اإلنتاج بتمليكها مكون اإلنتاج احليواني باإلضافة ملساهمتها يف اإلنتاج النباتي.احملافظة على البيئة باالستزراع الغابي.زاد معدل استهالك الفرد من احلبوب الغذائية مبناطق الربنامج.زيادة عدد املستفيدات وتعظيم الفائدة بتطبيق منهج اسرتداد التكلفة واملال الدوار.زيادة الوعي لدى املستفيدات واملطالبة املستمرة بالتوسع وتوفري اخلدمات.-ربط املستفيدات بقنوات التمويل والتسويق حيث أن اجلمعيات التعاونية كان هلا األثر الكبري يف ذلك.

وبنا ًء على ما تقدم من استعراض حلقائق تربز أهمية دور املرأة الريفية يف إنتاج الغذاء واألمن الغذائي ،جند أن
هنالك ضرورة لتقديم العون الالزم هلذه الشرحية حتى تتمكن من زيادة عطائها يف حتقيق األمن الغذائي.
لذلك مل تغفل سياسات وزارة الزراعة أهمية دور املرأة يف تأمني الغذاء .كما ضمنت سياسات متكني املرأة الريفية
للمشاركة يف الزراعة والتنمية الريفية يف وثيقة النهضة الزراعية واليت تنادي بتيسري حصول املرأة على األصول
واخلدمات الزراعية وبناء قدرتها يف جمال تكوين التنظيمات اإلنتاجية واخلدمية خاصة يف جمال األمن الغذائي.
وأخذت املرأة الريفية نصيبها العادل من التمويل األصغر بإنشاء صندوق تنمية املرأة الريفية كأداة حامسة يف
دور املرأة الريفية لتحقيق األمن الغذائي حيث مت ختصيص ( )% 30من حجم التمويل للمرأة على أن ختصص نسبة
( )% 70من حجم التمويل للمرأة الريفية .كما رصد مبلغ  7ماليني دوالر لتنمية املرأة الريفية مبشاركة عدة
جهات ،من بينها بنك السودان وحمفظة املرأة .كما تبنت وزارة الرعاية و الضمان االجتماعي املشروع القومي
لتنمية املرأة الريفية ضمن حماور اخلطة اخلمسية للفرتة (.)2016 – 2012

املراجــــع:

 	- 1تقارير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 2009م.
 	- 2تقارير الربنامج اخلاص باألمن الغذائي2010م.
 	- 3مؤشرات إدماج النوع االجتماعي يف التنمية ملشاريع (إيفاد) منى أمحد – سهام املرضي 2009م.
 	- 4دور املرأة يف تأمني الغذاء فاطمة إمساعيل – 2008م.
 	- 5وثيقة النهضة الزراعية – 2007م.
 	- 6دراسة آثار الربنامج اخلاص باألمن الغذائي 2011م.
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دور املرأة الريفية فـي األمن الغذائي
العراقــي
أفراح دينار هادي

أهداف الورقة:

 - 1املقدمة.
 - 2عالقة املرأة الريفية باألمن الغذائي (يف العراق) وقد اختريت حمافظة النجف كنموذج.
 - 3أهم النشاطات املنفذة يف جمال تطوير األمن الغذائي يف العراق.
 - 4املشاريع اإلنتاجية الصغرية اليت مت توزيعها يف العراق على املرأة والفتاة الريفية.
 - 5أنشطة تزيد من دخل األسرة العراقية واليت ساهمت املرأة الريفية فيها.

أو ًال :املقدمة:
ُ
مقتصر على اإلجناب واالهتمام برتبية األطفال وهذا الدور مبا فيه الناحية
كان هناك اعتقاد سائد بأن دور املرأة
الوظيفية دعمه وعززه اعتقاد املرأة وفهمها له والذي تولد لديها من عدم املساواة بني اجلنسني وعدم املساواة يف
احلقوق والواجبات جعل املرأة يف املركز الثاني أو التابع الذي ال أهمية له يف اختاذ القرار ومبرور الزمن قيم دور املرأة
يف جمتمعها ومت إعطاؤها بعض الفرص لكي تعمل يف اجملاالت اإلنتاجية املختلفة .ومما ال شك فيه أن املرأة قد
لعبت ً
رقما ً
وحموريا يف املشاريع التنموية وقد أثبتت إنها ً
ً
دورا ً
مهما يف أي عملية تطور وجتديد.
مهما
وبالتالي تسعى املرأة ملواكبة تطورات العصر والتفاعل مع كل متطلباتها وإمكانية النهوض بواقعها وظروفها
ومن هنا يأتي دور وأهمية املرأة الريفية على وجه التحديد يف جممل هذه املعطيات واملشاركة الفعالة يف العملية
ً
تأكيدا ملوقع املرأة الريفية وأهميتها يف ضمان األمن الغذائي وتنمية واستقرار املناطق
التنموية وتأتي هذه الورقة
ً
وصوال إىل التنمية الشاملة.
الريفية
ً
ثانيا :عالقة املرأة الريفية باألمن الغذائي:
ال ميكن أن ينحصر دور املرأة يف جمال األمن الغذائي على عملها يف داخل املنزل فقط وبالتحديد داخل معملها
ً
وخصوصا
اخلاص أال وهو املطبخ ولكن يتعدى هذا الدور إىل أكرب من ذلك فمنذ األزل جند أن األسر الريفية
ً
ً
ً
ً
أساسيا يف الزراعة
مرتكزا
كليا على املرأة يف العمليات الزراعية وتعترب املرأة الريفية
اعتمادا
العراقية تعتمد
سواء من خالل العمل داخل أرض األسرة أو أرض الغري وجند أن أهم األعمال اليت تقوم بها هي أعمال العزق واحلرث
وتتم بالوسائل البدائية ويف بعض األحيان تستطيع املرأة استعمال اآلالت الزراعية احلديثة اليت تتوفر هلا كما
تعمل املرأة الريفية على تربية الدواجن والطيور وتربية األبقار واألغنام واجلاموس واستخدامها يف توفري الغذاء
من اللحوم والبيض واحلليب لزيادة الدخل لألسرة باإلضافة إىل مسؤوليتها يف األمن الغذائي األسري مثل تنقية
احلبوب بعد احلصاد وخزنها يف األماكن املناسبة للحفاظ عليها من التلف كذلك اختيار نوع الغذاء وانتقاء
ً
ً
جيدا حيث يكون
إعدادا
احلبوب والبذور املناسبة للطهي مبا يتناسب مع احتياجات كل فرد يف األسرة وإعدادها
ً
متكامال.
الطعام
ً
ثالثا :أهم النشاطات املنفذة يف العراق من عام 2012 – 2007م يف جمال األمن الغذائي وعالقة املرأة فيه:
من أهم النشاطات اليت قامت بها وزارة الزراعة العراقية املتمثلة باهليأة العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي واليت توزعت
على عموم العراق يف جمال تطوير املرأة والفتاة الريفية بتنفيذ عدد من الندوات والدورات اإلرشادية وقد مت اختيار
حمافظة النجف والواقعة جنوب بغداد كنموذج مبسط عن أبرز هذه النشاطات واهلدف الرئيسي من هذه الندوات
يتخلص مبا يلي:
ً
أوال :تدريب النساء على أنشطة زراعية ،بيئية ،صحية مع بعض الصناعات الغذائية للحد من الفقر.
ً
ثانيا :تشجيع النساء الريفيات على العمل الزراعي وتزويدهن بتقانات زراعية حديثة.
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ً
ثالثا :تنمية قدرات النساء الريفيات ومهاراتهن بكيفية استغالل الفائض من املنتجات الزراعية يف الصناعات
الغذائية.
ً
رابعا :توعية النساء الريفيات جبميع خماطر املبيدات واالحتياطات الواجبة قبل وأثناء الرش وبعد الرش.
ً
خامسا :توعية املرأة باحلفاظ على الغطاء النباتي بالتشجري وتربية شتول الزينة وإقامة حدائق منزلية.
ً
سادسا :تدريب النساء على الصناعات اليدوية لالستفادة منها يف الدخل األسري.
ً
سابعا :تدريب النساء الريفيات على تربية احليوانات الداجنة وطرق تكاثرها.
ومن أهم الندوات والدورات املقامة يف جمال الزراعة:
مت تنفيذ عدد من الندوات والدورات اإلرشادية التدريبية يف عموم العراق لتطوير عمل املرأة الريفية يف الريف
بإدخال املرأة بدورات وندوات تدريبية إرشادية لالستفادة منها وتشمل:
أ-أزراعة اخلضر املومسية.
ب-باالهتمام ببساتني الفاكهة.
ج-جأهمية الزراعة يف البيوت البالستيكية.
د-دطرق تطعيم أشجار الفاكهة.

مشروع توزيع احلاسبات اإللكرتونية:
لرفع املستوى العلمي والتقين لدى الفتاة الريفية ومتابعة التطور احلاصل يف املدينة ساهمت وزارة الزراعة  /اهليئة
العامة لإلرشاد والتعاون الزراعي يف توزيع عدد من احلاسبات اإللكرتونية بكامل أجهزتها كذلك فتح دورات
لغرض تعليمهن على هذه املنظومة.
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مشروع توزيع مكائن خياطة:

من أجل رفع مستوى املرأة والفتاة الريفية ساهمت وزارة الزراعة بتوزيع مكائن اخلياطة على املرأة الريفية يف
ً
أيضا أن املرأة قد استفادت من هذه املبادرة من خالل إسهامها بشكل مباشر يف خياطة
عموم العراق ،وقد الحظنا
مالبس أفراد األسرة وبيع بعض املالبس البسيطة اليت قامت املرأة خبياطتها ،وهذا يزيد من دخل األسرة ولو بشكل
متواضع.

مشروع البيوت البالستيكية:
لدعم الزراعة احملمية يف العراق ساهمت الدولة العراقية من خالل وزارة الزراعة واهليأة العامة لإلرشاد والتعاون
الزراعي /املراكز اإلرشادية بتوزيع عدد من البيوت البالستيكية على املرأة الريفية ،وهذه املبادرة ساهمت
وبشكل فعال يف توسيع الزراعة احملمية ورفع املستوى اإلنتاجي للخضر وتشغيل األيدي العاملة حيث أسهمت
َ
أيضا يف رفع املستوى املعاشي لألسر الريفية.

مشروع أقفاص الدجاج البياض:
مت توزيع أقفاص الدجاج بكامل حمتوياتها وعدد من الدجاج البياض على املرأة الريفية ،وتعترب هذه اخلطوة خطوة
مهمة من حيث تربية أعداد كثرية من الدجاج وهلا دور يف رفع املستوى املعاشي لألسرة الريفية.
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التجارب الناجحة إلدماج املرأة الريفية
فـي قضايا األمن الغذائي
فـي سلطنة عمان
إعداد
املهندسة /سها بنت محود احلجرية
رئيسة قسم توعية املرأة الريفية

املقدمة :

يشكل موضوع األمن الغذائي ألية دولة أهمية قصوى وازدادت وترسخت هذه األهمية من خالل أزمة الغذاء يف
الوقت الراهن واليت طالت معظم دول العامل ،إذ أن األزمة احلالية مل تقتصر فقط على االرتفاع الكبري يف أسعار
ً
عامليا ومن ثم ندرة وصعوبة احلصول على االحتياجات املطلوبة
واردات الغذاء ،وإمنا امتدت إىل عدم كفاية املتاح
من هذه السلع.

وبصرف النظر عن زيادة حدة مشكلة توفري الغذاء فإن احلكومة الرشيدة ممثلة يف وزارة الزراعة أولت منذ
البداية قطاع الزراعة أهمية خاصة من حيث وضع السياسات والربامج املناسبة لزيادة قدراته اإلنتاجية مبا يساهم
يف توفري أكرب قدر ممكن من الغذاء للمواطن ،ومن أهم اجلهود اليت بذلتها الوزارة يف السنوات املاضية جتاه تنمية
ً
مكمال لألمن الغذائي العربي مايلي :
قطاع الزراعة وحتقيق األمن الغذائي الوطين الذي يعترب
ً
أوال :زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني معدالته.
ً
ثانيا :تطوير السياسات الزراعية والغذائية يف السلطنة.
ً
ثالثا :تشجيع االستثمار يف مشروعات إنتاج السلع الغذائية ،السيما احلبوب (خاصة يف الدول العربية ذات
املزايا النسبية والتنافسية يف اإلنتاج الزراعي).
ً
رابعا :تعزيز البحوث الزراعية واهلندسة احليوية لتحسني نوعية احملاصيل.
ً
خامسا :توثيق الصلة بني مؤسسات البحوث العربية وربطها باملؤسسات البحثية العاملية.
ً
سادسا :الربنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.
ً
يف احلقيقة أن للمرأة ً
كبريا يف األمن الغذائي من حيث إنتاج الغذاء وتصنيعه واحلفاظ عليه واستهالكه
دورا
ً
ً
واقتصاديا ضرورة
اجتماعيا
حبيث أصبحت أهمية اشرتاك املرأة يف التنمية الريفية واالعرتاف بدورها املتنامي
ملحة.
فقد بدأ االهتمام باملرأة الريفية يف سلطنة عمان منذ السبعينات إذ حرصت حكومة حضرة صاحب اجلاللة
السلطان قابوس بن سعيد املعظم على تطوير أوضاع املرأة العمانية واالرتقاء مبستويات حياتها االقتصادية
واالجتماعية والثقافية وقد تضمنت اخلطط التنموية اخلمسية للبالد العديد من الربامج والسياسات اليت تسعى
إىل إدماج املرأة العمانية مبا فيها الريفية واالستفادة من طاقاتها يف كل اجملاالت التنموية على قدم املساواة مع
الرجل يف مجيع النواحي احلياتية.

دور املرأة يف الريف العماني:

متثل املرأة العمانية حسب التعداد العام للسكان األخري  2003نسبة (  ) % 49.1من جمموع السكان العمانيني
ً
فوفقا لبيانات
ومتثل املرأة الريفية منها نسبة (  ) % 16.7من جمموع السكان و (  ) % 49.7من سكان الريف
وإحصائيات املنظمة العربية للتنمية الزراعية تعترب هذه النسبة متقاربة ً
جدا مع معظم دول العامل العربي واليت
تشكل نسبة متثيل املرأة الريفية فيها بـ (  ) % 50من جمموع سكان هذه الدول.
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ً
ً
ً
وفعاال يف اجملتمع العماني  ،حبيث ترتاكب مساهمتها االجتماعية
منتجا
عنصرا
املرأة الريفية كانت ومازالت
ً
واالقتصادية يف آن واحد فهي منذ القدم تشارك يف العمل الزراعي التقليدي والذي يشكل جزءا من عمل األسرة
حبيث تتعدى مهمات املرأة لألعمال املنزلية وتنشئة ورعاية األطفال إىل االهتمام باملواشي واملزروعات وجين
احملاصيل والصناعات املنزلية اليدوية والغذائية وغريها من األعمال اليت ال تتقاضي لقائها أي أجر  .ولكن نتيجة
لتطور ظاهرة هجرة الرجال من الريف إىل احلضر أو خارج البلد  ،أصبحت املرأة الريفية مسئولة أكثر عن خمتلف
ً
تواجدا أعلى من الرجل يف العديد من اجملاالت الزراعية وأصبحت من القوى
األنشطة الزراعية وبالتالي سجلت
العاملة الزراعية .
1
حيث أن ما نسبته (  ) % 65.6من إمجالي النساء الريفيات يعملن يف الزراعة والرتبية احليوانية كما أن أغلبيتهن
ينتمني إىل الفئة ذات اإلمكانات املتواضعة من حيث مساحة املزرعة واملعدات واملوارد ويعتمدن على إنتاج املزرعة
كمصدر أساسي ووحيد لدخل األسرة .باإلضافة إىل قيامهن ببعض املشاريع اإلنتاجية وتنفيذ بعض املشغوالت
اليدوية من املخلفات الزراعية كالسعف والليف أو من منتجات احليوانات الثانوية كالشعر والصوف واليت جتد
ً
ً
ً
جمزيا على األسرة وتقوم بتعليم أبنائها خاصة اإلناث وهذه احلرف تتوارث عرب
رحبا
قبوال يف السوق احمللي وتدر
ً
ً
واقتصاديا سواء على مستوى أسرتها أو على مستوى اجملتمع
اجتماعيا
األجيال وبالتالي فهي تساهم مساهمة فعالة
احمليط بها .

املرأة والنشاط الزراعي النباتـي واحليوانـي:
خلفية تارخيية و اإلرث املعرفـي:
تعترب املرأة الريفية رفيقة الرجل منذ مر العصور يف العمل يف اجملاالت الزراعية املختلفة ،فهي مساهمة بشكل
مباشر وغري مباشر يف توفري الغذاء وزيادة اإلنتاج الزراعي واحليواني .واملرأة يف الريف العماني تتحمل أعباء
كثرية ً
بدءا بدورها األساسي يف األعمال املنزلية وإجناب األطفال واالهتمام برعايتهم وحتى املساهمة يف
األعمال الزراعية اليت يتفاوت دورها فيها بني اختاذ القرار أو العمل امليداني أو التسويق وتتنوع العمليات الزراعية
بداية من جتهيز األرض وتهيئتها للزراعة بإزالة احلشائش واملخلفات الزراعية واألحجار وحرثها وتسميدها وريها
باإلضافة إىل عمليات احلصاد وما بعد احلصاد من فرز وتعبئة وختزين وتسويق والتصنيع الغذائي للحاصالت
الزراعية .
ومبا أن النخيل من أهم الزراعات يف السلطنة ،حيث متثل املساحة املزروعة بالنخيل ما يقارب (  )% 60من إمجالي
املساحة املزروعة وحسب املعاينات امليدانية فإن املرأة مبشاركة األطفال يف األسرة تقوم جبميع عمليات مجع
ً
ً
ووقتا كبريين.
جهدا
التمور وغسلها وتعبئتها بالطرق التقليدية اليت ورثتها عن أجدادها واليت تتطلب منها
أما بالنسبة لرتبية احليوانات خاصة فهي تعترب من املمارسات االعتيادية اليومية لدى املرأة يف الريف ُ
العماني
باإلضافة إىل أنها مهنة منزلية ومزرعية زاوهلا اآلباء واألجداد بالطرق التقليدية يف مجيع مناطق السلطنة .حيث
تقوم املرأة برتبية حيوانات املزرعة املنتجة كاألبقار واملاعز والضأن والدواجن كالدجاج والبط واألرانب ويف
 1وزارة الزراعة – دائرة المرأة الريفية (  :)2000دراسة آفاق دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية  -منشورة – مسقط.
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بعض الواليات تقوم برعاية اجلمال خاصة يف اجملتمع البدوي ،حيث تقوم بتوفري الغذاء هلا عن طريق الرعي
بالنسبة للماعز والضأن وهي من مهام املرأة واألطفال يف معظم واليات السلطنة أو زراعة األعالف كالربسيم أو
ً
منزليا من خملفات املزرعة كجذوع أشجاراملوز أو خملفات القمح أو الذرة
شرائها من األسواق احمللية أو تصنيعها
وخلطها مع التمور(األقل جودة) وأمساك العومة (السردين) .باإلضافة إىل تنظيف احلظائر والقيام جبز الشعر
ً
أيضا مبعاجلتها عندما
والصوف لألغنام وتقليم األظالف وذلك إذا مل تتوفر لديها أيدي عاملة ملساعدتها وتقوم
مترض سواء باستخدام أدوية تقليدية توارثتها من أبائها وأجدادها أو االستعانة بطبيب بيطري إن كان متواجداً
بالقرب من سكنها.
وتشري نتائج دراسة دور املرأة العمانية يف تربية احليوان واالستفادة من منتجاته أن أكثر من  % 95من النساء
ً
اعتمادا على
الالتي مشلتهن الدراسة لديهن املعرفة يف اجملاالت الزراعية خاصة تربية ورعاية احليوانات وذلك
الزاد املعريف الذي ورثنه من آبائهن وأجدادهن .
جبانب ما تقوم به املرأة الريفية من دور كبري وفعال يف املزرعة من عمليات زراعية خمتلفة وتربية ورعاية
احليوانات واليت تعترب من مسئوليات املرأة األساسية فهي باإلضافة إىل ذلك تقوم بعدة صناعات من فائض املنتجات
ً
الزراعية اليت مل تلق ً
فائضا عن االستهالك املنزلي أو استغالل املنتجات الثانوية من املزروعات أو
حظا للتسويق أو
من احليوانات وإدخاهلا يف صناعات ميكن أن يزيد من دخلها وبالتالي زيادة دخل أسرتها وقد متارس املرأة الريفية
هذه احلرفة يف جلسة اجتماعية مع أخواتها وجاراتها يتبادلن خالهلا احلديث واألخبار وتناول القهوة العمانية .ويف
السنوات األخرية ومع زيادة املدخالت احلضارية وتأثريها على حياة املرأة الريفية أصبح هلذه املشروعات قيمة مادية
مما دفعها إىل مضاعفة جهدها وتأكيد دورها يف جماالتها املختلفة وفيما يلي نبذة عن هذه الصناعات:

 - 1الصناعات النباتية:

 الصناعات الغذائية:هناك عدة صناعات تقوم بها املرأة من فائض املنتجات الزراعية كصناعة املخلالت من فائض اخلضار كاخليار
واجلزر والليمون واملاجنو األخضر واملربات من بعض أنواع الفاكهة اليت جتود زراعتها يف السلطنة كالسفرجل
ومعجون الطماطم وعدة صناعات من التمور كاخلل والدبس ( عسل التمر ) أو تصنيع التمور على عدة أشكال
أوان بأحجام خمتلفة ،أما بالنسبة للتمور ذات
كاملدلوك واملفسخ أو إضافة املكسرات وماء الورد وتعبئتها يف ٍ
اجلودة املنخفضة ( النوع الردئ) فتقوم بتعبئتها مباشرة بعد التجفيف يف أكياس كبرية كأعالف للحيوانات.
ً
أيضا بتجفيف الفائض من الليمون ليستخدم فيما بعد كنكهة يف بعض األطباق العمانية.
كما تقوم
كما أن الوزارة ممثلة بدائرة املرأة الريفية وأقسامها باملناطق اهتمت بتطوير هذا اجلانب من خالل الربامج التوعوية
والتدريبية يف جمال استغالل فائض املنتجات الزراعية وحتويلها من شكلها اخلام إىل منتجات صاحلة لالستهالك
البشري لفرتة أطول ويف نفس الوقت مرغوبة يف األسواق وإخراجها بشكل الئق جتذب املستهلك لشرائها  .كما
مت إدخال بعض التقنيات احلديثة يف التصنيع والتغليف منها توزيع وحدات تصنيع التمور على املزارعني والذي
يقتضي احتواء هذه الوحدات على اآلالت التالية :
آلة نزع النوى .فرامة التمر منزوعة النوى .جهاز التعبئة بالتفريغ اهلوائي .جهاز التغليف باالنكماش احلراري . صناعة الزيوت الطبية والنباتات العطرية والتجميلية:أ-أتستخرج املرأة الريفية من بعض أجزاء النباتات أو األعشاب املوجودة يف اجلبال أو األودية بعض الزيوت واملواد
العطرية ذات الطلب العالي يف األسواق.
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ب  -السعفيات :
ً
ً
تلعب النخلة دورا أساسيا يف صناعة السعفيات حيث أنها تعترب الطابع األساسي للبيئة الزراعية العمانية لذلك فإن
املرأة خاصة الريفية تقوم بعدة صناعات من سعف النخيل وهي :
املكانس.صناعة املراوح.صناعة السعفة وتستخدم لصناعة اخلصفة أو القفري.صناعة حبل السرد وتصنع من السعف اجلاف.وما زالت املرأة تبتكر وتبدع بإدخال ملسات مجالية على هذه الصناعات التقليدية لتواكب التطورات احلديثة
وحتاول منافسة املنتجات املستوردة وذلك بتسويق منتجاتها جلاراتها أو للسوق احمللي أو من خالل املعارض اليت تقيمها
مجعيات املرأة العمانية واملدارس ومراكز التنمية الزراعية  .كما مت إنشاء هيئة خمتصة بالصناعات احلرفية تقوم
بإعداد الربامج التدريبية الالزمة لتطوير املرأة الريفية يف جمال تصنيع السعفيات والنسيج والصناعات احلرفية
ً
ً
وإناثا وتشجيعهم حنو االستمرار يف هذه الصناعات للمحافظة على هذا الرتاث
ذكورا
األخرى واستقطاب الشباب
ً
متجددا ملواكبة تطورات العصر .
وجعله

 - 2الصناعات احليوانية:
الصناعات الغذائية:

تقوم املرأة الريفية بتصنيع اللنب والسمن من حليب األبقار واجلمال يف مجيع املناطق ومن حليب املاعز يف املنطقة
اجلنوبية من السلطنة وذلك عن طريق اخلض اليدوي باستخدام ما يسمى باهلرقة أو السعن املصنع من اجللد ومازلن
يستخدمن هذه الطريقة يف املناطق النائية ولكن أغلب النساء اآلن يستخدمن املضخة اليدوية املصنوعة من
ً
أيضا بصناعة اجلنب احمللي ( الكامي).
األملنيوم أو الغساالت الكهربائية الصغرية  ،كما تقوم
املنتجـات الثانويـة األخرى:
تستفيد املرأة الريفية من كل جزء من احليوان حيث أنها تقوم باآلتي :
بصناعة النسيج حبيث تتوىل املرأة جز الشعر والصوف من احليوان يف املواسم املخصصة ثم تقوم بتجميعهوتنظيفه من الشوائب ويعد للغزل باستخدام املعزل اليدوي عادة ثم تبدأ عمليات صباغة الغزل واليت
كانت تستخدم فيها يف املاضي الصبغات الطبيعية من نباتات القطف والنيلة والقرض واحلنة ،أما اآلن
ً
استعدادا لنسجه على هيئة وحدات وتصنيع ما
فيستخدم الصبغ الصناعي وتأتي مرحلة تسدية الصوف
يسمى باحمللية بالسجة اليت تشبه السجاد للجلوس والكليم باإلضافة إىل الشاالت والشنط واملعلقات
للزينة والكوفيات والعباءات واحلبال والدوبار .
ً
أيضا خلض احلليب ،ولقد
 أما من جلود احليوانات فهي تصنع منه السعن الذي حيفظ فيه املاء ويستعملاهتمت وزارة الزراعة والثروة السمكية بتطوير مهارات ومعارف النساء الريفيات يف االستفادة املثلى
من األلبان واحلصول على مشتقاتها بطريقة سهلة ونظيفة وذلك من خالل الربامج التوعوية والتدريب
يف طرق حفظ األلبان ابتدا ًء من نظافة احليوان واحلظرية واحلفاظ على صحة وتغذية احليوان وانتها ًء
بتصنيع منتجات األلبان كالقشطة والزبدة واجلبنة والروب باستخدام الطرق احلديثة يف إنتاج األلبان
كالفراز واحلالب اآللي وأدوات تصنيع اجلبنة وجهاز بسرتة احلليب.

دور املرأة يف اإلنتاج احليواني وتصنيع منتجات األلبـان:

تعترب الثروة احليوانية من األنشطة اهلامة لدى املرأة الريفية ،حيث تعترب ( )% 48من النساء ،وتعترب الثروة
احليوانية هي ذخر للعائلة وأنها رأس مال استثماري بالنسبة لـ ( 3)% 34من النساء  .وبالرغم من صغر
مساحة احليازات احليوانية اململوكة من قبل النساء باملقارنة مع احليازات النباتية واملختلطة إال أن معظم
النساء يف الريف العماني يربني احليوانات يف حدود املساحة املتوفرة حول أو خلف املنزل مما يدل على
2

 -2وزارة الزراعة – دائرة المرأة الريفية (  :)2000دراسة « آفاق دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية « -منشورة – مسقط.
 - 3نفس المرجع.
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أهمية الثروة احليوانية بالنسبة هلن وذلك لسد حاجة أفراد األسرة من اللحوم احلمراء واحلليب ومنتجات
الدواجن من اللحم والبيض باإلضافة إىل إمكانية تسويقها عند احلاجة إىل دخل ( سيولة ) إضايف لألسرة
(.4)% 51.2
ً
أيضا أن املرأة تقوم برتبية احليوانات الكبرية كاجلمال واألبقار واحليوانات الصغرية
كما يتضح
كاملاعز والضأن واألرانب ( يف بعض الواليات ) والدواجن لكن تتفاوت يف أعدادها حيث تزيد بالنسبة
ألعداد املاعز وتقل بالنسبة ألعداد اإلبل ويعزو ذلك إىل اختالف التضاريس والطقس من منطقة إىل أخرى
باإلضافة إىل سهولة تربية احليوانات الصغرية والتعامل معها بالنسبة للمرأة.

الربامج واملشاريع املوجهة للمرأة الريفية:

أما فيما خيص باهتمامات وزارة الزراعة والثروة السمكية بالربامج واملشاريع املوجهة للمرأة الريفية فكان هلا
النصيب األكرب حيث أن املرأة الريفية منذ نعومة أظافرها تعمل يف جمال الزراعة .
من هذا املنطلق نفذت دائرة املرأة الريفية بوزارة الزراعة والثروة السمكية برامج ومشاريع تنموية عديدة موجهة
للمرأة الريفية تستهدف رفع إنتاجيتها سواء مزارعة أو مربية وبالتالي املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي من خالل
دعمها باملستلزمات وكذلك تدريبها على التقنيات احلديثة أو تقديم اإلرشادات واملعلومات الالزمة اليت تساعدها
على تفهم دورها بعمق.
و جاء تنفيذ هذه املشاريع من قبل الوزارة لتحقيق العديد من األهداف والتطلعات اليت ختدم املرأة الريفية خاصة
واجملتمع عامة ومن بينها:
	- 1تعزيز وتنشيط دور املرأة الريفية أو املزارعات يف اجملاالت الزراعية واحملافظة على اإلرث احلضري لرفع إنتاجية
جودة احلاصالت الزراعية.
	- 2تدريب وتعليم املزارعات على الطرق احلديثة يف الزراعة لضمان مردود اقتصادي مالي ومستوى غذائي أفضل
لديهن من حيث مواعيد الزراعة وطرق التسميد والري ومقاومة اآلفات الزراعية املختلفة والتصنيع والتسويق.
	- 3تقليل العمل الشاق على املزارعات من خالل إدخال التقنيات احلكومية واليت بدورها ستقوم بتوفري الوقت
واجلهد للمرأة املزارعة واحلصول على منتج عالي اجلودة ينافس السوق احمللي والعاملي.
	- 4خفض تكلفة اإلنتاج اليت تتطلب االعتماد على االستعانة بالعمالة املأجورة ورفع املستوى املعيشي لألسرة
وذلك من خالل توجيه املرأة إىل األساليب احلديثة يف تسويق املنتجات الزراعية .
	- 5توفري وتدريب وتوزيع كادر متخصص من املهندسات واملشرفات واملرشدات الزراعيات املؤهالت والتنسيق مع
مجعيات املرأة العمانية إلقامة أنشطة تعليمية وتثقيفية يف الريف.
	- 6التدريب بشكل مجاعي على االستعانة باملوارد واملواد واملدخالت احمللية مما أدى إىل التعرف على التعامل مع
البيئة احمليطة بالنساء وأسرهن واحملافظة على مواردها وصيانتها.
	- 7العمل على إشراك النساء الريفيات يف ختطيط وتنفيذ الدورات واألنشطة اليت تتطلبها عملية إكساب املرأة
املهارات املناسبة لعملها يف احلقل ويف الصناعات.
اجلداول التالية توضح املشاريع اإلنتاجية واملشاريع اإلرشادية التنموية اليت مت تنفيذها لدى املرأة الريفية املعيلة
واألسر ذات الدخل احملدود وأسر الضمان االجتماعي منذ عام  2012 - 2000م
مشروع تربية وإنتاج الدواجن احمللية لدى املرأة الريفية:

 - 4دراسة دور المرأة العمانية في تربية الحيوان واالستفادة من منتجاته.
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أهداف املشروع
−نشر التقنيات احلديثة والسليمة يف تربية
الدواجن البياضة عند املرأة الريفية.
−حتسني الوضع الغذائي لألسرة الريفية.
−زيادة دخل األسرة الريفية.
−املساهمة يف حتقيق االكتفاء الذاتي من
املنتجات احليوانية على مستوى األسر الريفية

جمموع
املستفيدات من
األسر الريفية

الفئات املستهدفة
−األسر ذات الدخل احملدود وخاصة تلك اليت
تكون املرأة هي املسئولة وصاحبة القرار يف
إدارتها .
−املرأة لديها الرغبة يف تربية الدجاج البياض.
−املستفيدة لديها أبناء من خرجيي الثانوية
العامة و الباحثني عن العمل ملساعدتها يف
متابعة املشروع وإلكساب مهارات تربية
وإنتاج الدواجن.

349

مشروع االستغالل األمثل ملنتجات األلبان لعام 2007-2006م
أهداف املشروع
−إكساب مربيات األبقار مهارات جديدة
وأساليب حديثة يف جمال رعاية و تربية
األبقار و إدخال التقنيات اجلديدة يف إدارة
الربنامج.
−نشر التكنولوجيا احلديثة لفرز اللنب
وإنتاج الزبد والسمن واملنتجات الثانوية
األخرى .
−زيادة دخل األسرة من خالل تنويع مصادر
دخل األسرة الريفية من املوارد املتاحة من
منتجات الربنامج

املستفيدات من
األسر الريفية

الفئات املستهدفة
−املستفيدة من أسر الضمان االجتماعي و
تفتقر إىل وجود الدخل املالي الثابت
−املستفيدات هن املعيالت ألسرهن ويشتغلن
يف اجملاالت الزراعية واحليوانية.
−املعيالت لديهن خربة ( وإن قلت ) يف تربية
ورعاية احليوانات والرغبة يف التدريب
واالستعداد الكامل يف تبين املشروع لديهن.
−املستفيدة لديها أبناء من خرجيي الثانوية
العامة و الباحثني عن العمل ملساعدتها يف
متابعة املشروع وإلكساب مهارات جديدة.

162

مشروع تربية وإكثار حنل العسل لدى املرأة الريفية:
أهداف املشروع
−تنويع مصادر الدخل وزيادة دخل األسرة الريفية مبا يرفع
من مستواهم االقتصادي وبالتالي الدخل القومي
−حتسني الوضع الغذائي لألسرة الريفية من خالل حتقيق
إنتاجية زراعية عالية.
−احملافظة على بقاء النحل يف البيئة الزراعية احمللية
كعنصر أساسي يف زيادة الغطاء النباتي
−رفع كفاءة إدارة وإنتاج املشروع من خالل توعية وتدريب
املزارعات وإلكسابها مهارات تربية وإنتاج حنل العسل
 −خلق كوادر قيادية نسائية على مستوى القرى يستطاع
االستعانة بها يف العمليات اإلرشادية واالستشارية
اخلاصة باملشروع.
−تعزيز ورفع مهارات االستغالل األمثل للمنتجات الثانوية
للمشروع لدى املزارعات من خالل تدريبهن بكيفية
االستفادة منها يف زيادة العائد االقتصادي للمشروع .
ً
نوعا ما يف تقليل اهلجرة الداخلية واستيعاب
−املساهمة
خرجيات الثانوية العامة والباحثات عن العمل
واستقطابهن للعمل الزراعي .

شروط تنفيذ املشروع
−املستفيدة من أسر ذات
الدخل احملدود وأسر الضمان
االجتماعي وهي صاحبة
القرار يف إدارة املشروع
−املستفيدة متارس وتزاول
النشاط الزراعي ولديها
أراض زراعية قريبة من املنزل
ٍ
لسهول متابعة املشروع
−املستفيدة لديها الرغبة
واالستعداد يف تبين وتنفيذ
املشروع .
−املستفيدة لديها أبناء من
خرجيي الثانوية العامة
و الباحثني عن العمل
ملساعدتها يف متابعة
املشروع.
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مشروع تصنيع املنتجات الزراعية يف منطقيت الباطنة و الداخلية للعام 2007م :
أهداف املشروع

املستفيدات من
األسر الريفية

الفئات املستهدفة

−زيادة الوعي يف استغالل الفائض
من إنتاج املزرعة من اخلضراوات
والفاكهة واملنتجات احليوانية يف
التصنيع والتخزين والتعبئة وذلك
من خالل تشغيل هذه الوحدات .

−النساء هن املعيالت ألسرهن ويشتغلن
يف اجملاالت الزراعية واحليوانية.
−خرجيات الثانوية العامة الباحثات عن 2460
العمل من اإلناث الالتي لديهن الرغبة
يف تلقي التدريب وااللتزام .

−زيادة دخل األسرة من خالل بيع
املنتجات املصنعة واملخزنة بقيمة
عالية يف غري مواسم الزراعة واإلنتاج

−عضوات مجعيات املرأة العمانية .

−توفري فرص عمل لبعض خرجيات
الثانوية العامة .
−التنوع الغذائي لدى األسرة املستفيدة
من املشروع.

مشروع تطوير مشاريع اإلنتاج احليواني للمرأة الريفية بتقنيات حديثة من عام  2010حتى 2012م
أهداف املشروع

الفئات املستهدفة

−توفري متطلبات استدامة «»113
مشروع من مشاريع الدواجن اليت
تديرها املرأة الريفية

−أن تكون من أسر الضمان
االجتماعي واليت تفتقر إىل وجود
الدخل املالي الثابت.

−زيادة أعداد إنتاج البيض (مائدة
– خمصب) والصيصان وإدخال
الفقاسات يعمل على زيادة
ً
أيضا.
اإلنتاج

−أن يكون لديها مشروع قائم يف
تربية الدواجن احمللية وال يقل عدد
الدواجن املنتجة عن  100دجاجة
بياضة.

−تشجيع مربيات الثروة احليوانية
على إنشاء وحدات مصغرة
لتصنيع منتجات األلبان

−أن ال يقل عدد األبقار لدى املربية
الواحدة عن عدد ( )3أبقار حلوب /
أو عدد(ً )20
رأسا من األغنام وذلك
لضمان مردودية تكاليف اإلنتاج.
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املراجـع واملصـادر :
وزارة الزراعة  -التعداد الزراعي لعام 2004 - 2003م.وزارة الزراعة – دائرة املرأة الريفية (  –2000مسقط) دراسة آفاق دور املرأة الريفية يف التنمية الزراعية.وزارة االقتصاد الوطين  -الكتاب اإلحصائي السنوي لعام 1989م .التعداد العام للسكان 2003م .تقرير “ نبذة خمتصرة عن منجزات وزارة الزراعة يف تنمية املرأة الريفية بسلطنة عمان مابني 2000-2010م – دائرة املرأة الريفية.
التقرير السنوي ألنشطة دائرة املرأة الريفية لعام 2009 - 2000م.التقرير النهائي ملشروع االستغالل األمثل ملنتجات األلبان لدى املرأة الريفية 2008/م.م .مريم احملذورية  /رئيس قسم الربامج والدراسات بدائرة املرأة الريفية و م  .سها احلجرية  /رئيس قسمتوعية املرأة الريفية بدائرة املرأة الريفية دراسة حول دور املرأة العمانية يف تربية احليوان واالستفادة من
منتجاته يوليو 2010م مقدمة إىل املنظمة العربية للتنمية الزراعية.
 د.عباس فرح حممد  /خبري اإلرشاد الزراعي و م .مريم بنت سعيد احملذورية  /مهندسة إنتاج حيواني بدائرةاإلرشاد واإلعالم التنموي  -تقرير (الدراسة القومية الشاملة حول زيادة مشاركة املرأة الريفية يف األنشطة
واملشاريع اإلنتاجية ) والتنموية يف الوطن العربي /املنظمة العربية للتنمية الزراعية 1999م.
م.محيدة بنت سلوم الشكريية – مديرة دائرة املرأة الريفية بوزارة الزراعة 2003/م – (دراسة حالة أدوارالنوع االجتماعي يف إنتاج خنيل التمور يف سلطنة عمان )  -مقدمة إىل املكتب اإلقليمي للشرق األدنى
بالقاهرة  -التابعة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو).
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دور املرأة الريفية فـي األمن الغذائي
فـي فلسطني
إعـداد
م .صـفاء فاروق كايد بسـيس

أو ًال -القطاع الزراعي الفلسطيين:
مقدمة:

تعترب الزراعة يف فلسطني ً
ً
ً
أساسيا من مكونات النسيج الوطين والثقايف واالقتصادي واالجتماعي
ومكونا
جزءا
الفلسطيين ،وكان الفلسطينيون ً
روادا يف نقل ونشر التقانات الزراعية إىل دول عدة يف اإلقليم وخارجه .باإلضافة
لألهمية التقليدية للزراعة بالنسبة للشعوب والدول فإنها تكتسب أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيني حيث أنها
ً
ً
ومصدرا
مالذا
وتصد وتشبث باألرض املستهدفة باملصادرة واالستيطان ،كما وأنها تشكل
متثل عنوان صمود
ٍ
للدخل والغذاء يف أوقات األزمات حيث أن نسبة ال بأس بها ممن منعوا من العمل يف إسرائيل خالل االنتفاضة األوىل
والثانية قد جلأوا إىل العمل الزراعي.
تشكل رؤية الوزارة اإلطار واملوجه واهلدف العام الذي يسعى القطاع الزراعي للوصول إليه خالل املرحلة القادمة.
وتنبثق عنها األولويات والسياسات واخلطط واملشاريع الزراعية واليت تبنى على معطيات وواقع القطاع الزراعي
باإلضافة إىل املوجهات ،االفرتاضات والسياسات العامة والكلية وبشكل خاص األهداف الواردة يف خطة اإلصالح
والتنمية الفلسطينية  2010 -2008باإلضافة إىل وثيقة إنهاء االحتالل وإقامة الدولة اليت اعتمدتها احلكومة يف
آب  2009واليت شكلت برنامج احلكومة الثالثة عشرة.
ويف هذا اإلطار فإن الرؤية املستقبلية للزراعة الفلسطينية هي:
ً
ً
وخارجيا عرب
حمليا
«زراعة مستدامة ذات جدوى وقادرة على حتقيق األمن الغذائي واملنافسة
االستخدام األمثل للموارد كجزء من التنمية الشاملة ،وتعزز ارتباط وسيادة اإلنسان الفلسطيين
ً
وصوال إىل بناء الدولة».
على أرضه وموارده
 1-1دور الزراعة يف االقتصاد الوطين:
ً
ً
ً
ً
رئيسا يف محاية األراضي من املصادرة
مساهما
اقتصاديا ومصدر دخل فقط بل تعترب
نشاطا
الزراعة ليست
واالستيطان و العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيين وأحد روافده اهلامة من خالل مساهمته بتوفري الغذاء للمواطنني
حيث يقوم بتوفري ما نسبته  % 35 ،% 61 ،% 90 ،% 91من اخلضراوات واللحوم البيضاء واحلليب واللحوم احلمراء
على التوالي  ،حتقيق األمن الغذائي ،توفري فرص العمل ل  % 11.2من القوى العاملة ،املساهمة يف  % 5.6يف
الناتج احمللي اإلمجالي ويف  % 15.2من جمموع الصادرات باإلضافة إىل إسهامها املباشر يف حتسني البيئة واحملافظة
عليها وعالقتها بالقطاعات األخرى كمزود ملتطلبات الصناعة ومستهلك ومستخدم للمدخالت واخلدمات من
القطاعات األخرى .كما أن للقطاع الزراعي أهمية كبرية يف رفد االقتصاد الفلسطيين بالعمالت الصعبة من
خالل الصادرات الزراعية ،حيث تصل نسبة مساهمة الصادرات من املنتجات الزراعية حوالي  % 12.3من إمجالي
الصادرات الفلسطينية.
تبلغ املساحة الزراعية الكلية حنو  1.854مليون دومن أو ما نسبته  % 31من املساحة الكلية للضفة الغربية
وقطاع غزة % 91 ،منها يف الضفة الغربية و % 9يف قطاع غزة .وتشكل مساحة األراضي البعلية  % 86بينما
تشكل املساحة املروية  14%من جمموع املساحة الزراعية ،أما مساحة املراعي فتبلغ  2.02مليون دومن وال تتجاوز
مساحة املتاح منها للرعي  621ألف دومن ،كما وتبلغ مساحة األراضي املصنفة كغابات وأحراش  94ألف دومن .من
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جمموع احملميات الطبيعية والبالغة ( )48حممية تسلمت السلطة ( )17حممية فقط ،ترتكز يف أراضي املنحدرات
الشرقية واألغوار .يقع  % 62.9من األراضي الزراعية يف منطقة (ج) و  18.8يف منطقة (ب) و  18.3يف منطقة (أ).
ً
سنويا وتشكل  % 45من إمجالي املياه
أما كميات املياه املتاحة للزراعة فتبلغ ( )150مليون مرت مكعب
املستخدمة )70( ،مليون مرت مكعب منها يستعمل يف الضفة الغربية و( )80مليون مرت مكعب يستعمل يف
قطاع غزة وتشكل اآلبار اجلوفية املصدر الرئيسي للمياه يف قطاع غزة ،ويف الضفة الغربية تأتي مياه الري من
املياه اجلوفية والينابيع وتصادر إسرائيل  % 82من املياه اجلوفية الفلسطينية يف الضفة الغربية .ويشري تقرير
البنك الدولي ( )2009حول املصادر املائية الفلسطينية إىل أن رفع قيود االحتالل وتوفري املياه اإلضافية للزراعة
سيؤدي إىل زيادة مساهمة الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجالي بنسبة  % 10وسوف يوفر حوالي ( )110ألف فرصة
عمل إضافية.
األراضي الفلسطينية غنية بالتنوع احليوي الزراعي وذات بيئات زراعية ومناخية متعددة متكنها من إنتاج
حماصيل عدة يف أوقات خمتلفة من السنة ،وكغريها من دول العامل واملنطقة فقد بدأت األراضي الفلسطينية
بالتأثري بظاهرة التغري املناخي واتضح ذلك من خالل زيادة وترية وتكرار سنوات اجلفاف والصقيع والفيضانات.
يبلغ جمموع احليازات الزراعية عام  2004حوالي  101ألف حيازة % 69.5 ،منها نباتية % 7.3 ،حيوانية و % 23.2
حيازات خمتلطة.
حيث تلعب الثروة احليوانية يف فلسطني ً
دورا ً
هاما ،حيث تشكل ما نسبته %39من قيمة اإلنتاج الزراعي ،حيث
رأسا من املاعز و (ً )32،986
رأسا من األغنامً )322،082( ،
يبلغ عدد األغنام واملاعز حوالي (ً )688،899
رأسا من األبقار

باإلضافة إىل اإلبل واخليول معظمها موجودة يف الضفة الغربية .ويوجد يف فلسطني حوالي  27مليون طائر الحم
باإلضافة إىل حوالي  %2.9مليون طائر بياض ،يف حني تبلغ عدد خاليا النحل يف فلسطني حوالي  47ألف خلية.
يساهم اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي واحليواني بشكل مباشر يف حتقيق األمن الغذائي وحماربة الفقر عن طريق
توفري الغذاء والدخل والعمل للمزارعني وأصحاب العالقة اآلخرين ،مما يؤدي بالتالي إىل حتسني مستويات املعيشة
للمواطنني ،حيث حيقق اإلنتاج الزراعي احمللي نسبة عالية من االكتفاء الذاتي من معظم اخلضار ،الزيتون ،زيت
الزيتون ،حلوم الدواجن والبيض ،والعسل ،والعنب والتني هذا مع العلم بأن معظم مدخالت ومستلزمات اإلنتاج
مستوردة.
ً
تذبذبا من سنة إىل أخرى بسبب تذبذب كميات األمطار ،وهذا يؤثر
أما بالنسبة للمساحات املزروعة فأنها تشهد
يف كميات اإلنتاج النباتي وبشكل خاص الزيتون واحملاصيل اليت قد يصل إنتاجها يف السنوات اجليدة مخسة
أضعاف السنوات الرديئة وكذا احلال بالنسبة ألعداد وإنتاج الثروة احليوانية واليت تعتمد بشكل أساسي على
ً
وتبعا لذلك هناك تذبذب يف إنتاج اللحوم واحلليب والبيض
أسعار األعالف واألمطار وبشكل خاص األغنام واملاعز
حيث إن إنتاج اللحوم يف تناقص بينما إنتاج احلليب والبيض يف تزايد خالل السنوات اخلمس األخرية.
كما ويعاني القطاع الزراعي من ضعف يف وفرة التمويل الداخلي واخلارجي حيث كان يشكل  % 1من موازنة
السلطة الوطنية الفلسطينية عام  ،2011-2010وبنا ًء على خطة التنمية الوطنية لعام  2013-2011قد خصصت
احلكومة للقطاع الزراعي ما نسبته  % 7من إمجالي موازنة اخلطة املخصصة للنفقات التطويرية .إال أن ً
جزءا
ً
يسريا من تلك النسبة مت توفريه من املاحنني مما حال دون تنفيذ جزء كبري من التدخالت وبالتالي مل حيدث تقدم
ً
أيضا يف عالقته باألمن
ملموس يف القطاع الزراعي من حيث زيادة مساهمته يف الناتج احمللي اإلمجالي مما يرتبط
الغذائي لألسر الريفية الفلسطينية.

 2-1سـياسـات القطاع الزراعـي:
فيما يتعلق باألمن الغذائي البد من بلورة سياسات واضحة تتناسق وتتكامل فيما بينها من أجل حتقيق وإجناز
األولويات واألهداف اإلسرتاتيجية اليت مت حتديدها.
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1.1السياسات اليت تعزز صمود ومتسك املزارعني باألرض والبقاء يف الزراعة.
•إعادة تأهيل ما دمره االحتالل ودعم املزارعني املتضررين من االعتداءات اإلسرائيلية.
•دعم ومحاية الفئات املهمشة وخاصة صغار املزارعني وفقراء الريف والنساء والبدو.
2.2السياسات اهلادفة إىل إدارة املوارد يف املناطق الفلسطينية بكفاءة وبشكل مستدام وتشمل:
•زيادة وفرة املياه وحتسني إدارة العرض.
•حتسني إدارة الطلب على املياه الزراعية.
•اإلدارة املستدامة لألراضي وزيادة مساحتها واستصالحها واالستخدام املستدام للتنوع احليوي الزراعي.
3.3السياسات اليت حتسن من قدرة اإلنتاج الزراعي الفلسطيين على املنافسة يف األسواق احمللية واخلارجية.
4.4إنتاجية الزراعة بشقيها النباتي واحليواني ومساهمتها يف حتقيق األمن الغذائي قد حتسنت.
ً
حتديا وفرصة للزراعة واملزارعني الفلسطينيني وخاصة صغار املزارعني ومربي
•يشكل هذا اهلدف
األغنام واملاعز واحملاصيل احلقلية والزراعات البعلية والزيتون ،حيث إن اإلنتاجية متدنية والقيمة
املضافة املتأتية من هذه األنشطة حمدودة ً
جدا .لذا فإن زيادة إنتاجية هذه األنشطة وغريها تعترب أولوية
متقدمة من خالل املرحلة القادمة ملا هلا من آثار مباشرة على حتسني دخول ومستويات معيشة املزارعني
وحتسني أوضاع األمن الغذائي وانعكاساتها على الدخل احمللي اإلمجالي والصادرات.
5.5متكني القطاع اخلاص من القيام بدوره بسهولة ويسر يف عملية التنمية الزراعية والريفية.
أما إسرتاتيجية وزارة الزراعة الفلسطينية يف جمال تنمية املرأة واألمن الغذائي تتلخص يف األهداف
التالية:
•إسرتاتيجية تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف اجملتمعات الريفية.
•رفع املستوى املعيشي لألسرة الفلسطينية يف الريف والبادية.
•حتسني وتطوير طاقات وإمكانيات أفراد اجملتمع الريفي مع الرتكيز على املرأة الريفية.
•تطوير ورفع الوعي لدى فئات الريف بأهمية العمل اجلماعي ،وتشجيع إنشاء اجلمعيات النسوية
املتخصصة يف الريف الفلسطيين إسرتاتيجية متكني املرأة من الوصول إىل األسواق.
•خلق فرص عمل للنساء الريفيات يف الريف الفلسطيين.
•متكني املرأة يف اجملال الزراعي ،ومتكينها من الوصول إىل اخلدمات اإلرشادية والتدريبية.
ثانيًا :الوضع الراهن للمرأة الريفية يف فلسطني ودورها يف األمن الغذائي:
تساهم املرأة بدور فعال وأساسي يف التنمية الزراعية حيث يقع على عاتقها عبء كبري من العمل الزراعي بشقيه
النباتي واحليواني ،كما أن حوالي  % 35من النساء العامالت بأجر يعملن يف القطاع الزراعي باإلضافة للعمل
العائلي غري مدفوع األجر.
شكلت األسر اليت ترأسها إناث  % 9.3من األسر الفلسطينية يف العام  .2010كما ًتظهر مؤشرات الفقر بصرف
النظر عن املقياس املستخدم يف قياس مؤشرات الفقر أن األفراد يف األسر اليت ترأسها إناث أكثر عرضة للفقر مقارنة
ً
وفقا ألمناط
باألفراد يف األسر اليت يرأسها ذكور للعام  2010فقد أظهرت املؤشرات أن نسبة الفقر بني األفراد
االستهالك الشهري بني األسر اليت ترأسها إناث قد بلغت  %29.8مقابل  % 25.5لألسر اليت يرأسها ذكور.
مقارنة مع، 2009جند أن نسبة الفقر يف عام  2010ترتفع بني أفراد األسر اليت ترأسها أنثى بينما جند اخنفاض يف
نسبة الفقر بني أفراد األسر اليت يرتأسها ذكر يف عام  2010مقارنة بعام 2009م.
احلديث عن األمن الغذائي ليس باألمر الغريب على ثقافة الشعب الفلسطيين ،فقد كانت أحد أهم أدواته يف تلبية
احتياجاته الغذائية األساسية يف مواجهة ظروف االحتالل ،من خالل إدراك األسرة الريفية ومنذ اللحظة األوىل
ألهمية هذه اإلسرتاتيجية «العفوية» من خالل االهتمام باألرض ومصادر املياه ومحايتها من أجل البقاء .لقد كانت
توجهاته التنموية واملعتمدة على الذات واإلمكانات احمللية املتاحة ،فكانت ثقافة وممارسات االستغالل األمثل
لألراضي الزراعية يف املناطق الريفية وداخل املدن واستغالل احلدائق «واحلواكري» املنزلية وحتى أسطح املنازل يف
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أنشطة ومشاريع اإلنتاج الزراعي واحليواني الصغرية والصغرية ً
ً
وصوال إىل تطوير ما يعرف باالقتصاد املنزلي
جدا
ً
الفلسطيين الذي لعبت فيه املرأة الفلسطينية إىل جانب املزارع الفلسطيين ً
مميزا يف إنتاج وختزين البذور
دورا
الزراعية احمللية وعمليات التصنيع الغذائي املنزلي املتنوعة لسد احتياجات األسر الفقرية واملنكشفة من املواد
ً
خصوصا خالل االنتفاضة الفلسطينيةالغذائية املصنعة واجملففة واجملمدة .هذه التجارب قادت يف وقت الحق
ً
تنظيما أخذت شكل املشاريع املدرة للدخل والتعاونيات
األوىل -إىل ممارسات تنموية انعتاقية هامة أكثر
ً
ً
الزراعية املنتجة واملولدة لفرص العمل آلالف العاطلني عن العمل ،كما لعبت تلك اإلسرتاتيجية دورا حيويا يف
مواجهة آثار اإلغالق واحلصار وسياسة منع جتوال املواطنني وبالتالي ساعدت بالتقليل من مشكلة انعدام األمن
الغذائي.
 - 2مفهوم األمن الغذائي:
يعين مفهوم األمن الغذائي إنتاج الغذاء داخل الدولة الواحدة مبا يعادل أو يفوق الطلب احمللي ،أما األمن الغذائي
ً
ً
جزئيا.
كليا أو
النسيب فيعين قدرة دولة ما أو جمموعة من الدول على توفري السلع واملواد الغذائية
والتمتع باألمن الغذائي يعين احلصول يف مجيع األوقات على األغذية اليت حنتاجها ملمارسة حياة ملؤها النشاط
والصحة.
وعلى مستوى أبسط يعرف األمن الغذائي بأنه حصول مجيع الناس يف مجيع األوقات على ما يكفيهم من غذاء
مالئم من الناحية التغذوية ،ومالئم من ناحية (اجلودة والكمية والتنوع) ملمارسة حياة ملؤها النشاط والصحة.
ً
ووفقا ملؤمتر القمة العاملي لألغذية ( )1996يتحقق األمن الغذائي «عندما يتوفر جلميع الناس ويف مجيع األوقات
القدرة الفيزيائية واالقتصادية للحصول على ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم احلياتية ملمارسة حياة
صحية ومنتجة» .هذا التعريف ينطوي على أربعة عناصر:
ً
حمليا أو املستورد.
توفر الغذاء  -سواء املنتجتوفر إمكانية الوصول إىل الغذاء.توفر االستقرار لضمان احلصول على ما يكفي من الغذاء يف كل األوقات دون خوف من هزات طارئة.توفر إمكانية استهالك الغذاء بشكل صحي وتوفر منافع صحية ومياه نقية ورعاية طبية.كما وقام برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة واألونروا بتقسيم األسر الفلسطينية إىل أربع
جمموعات فيما يتعلق باألمن الغذائي)2008( :
ً
غذائيا :األسر ذات الدخل واالستهالك اللذين يزيدان على  2.6دوالر لكل فرد فيها يف اليوم الواحد.
أسر آمنةً
غذائيا بشكل هامشي :األسر ذات الدخل أو االستهالك ( وليس كليهما) الذي يزيد على  2.6دوالر
أسر آمنةلكل فرد يف اليوم الواحد.
أسر ُم َّعرضة لعدم األمان الغذائي :األسر ذات الدخل واالستهالك دون  2.6دوالر لكل فرد فيها يف اليوم الواحد.
ً
غذائيا :األسر ذات الدخل واالستهالك دون  1.9دوالر لكل فرد فيها يف اليوم الواحد.
أسر غري آمنةً
وغالبا ما يكون فقر الدخل
مالحظة :يقاس الفقر أو األمن الغذائي إما بالعالقة مع استهالك األسرة أو مع دخلها.
ً
نظرا الستفادة األسر الفقرية من املساعدات الغذائية اجملانية ،ولوجود استهالك من
أعلى من فقر االستهالك،
إنتاج زراعي ذاتي.
 2 - 2أسباب انعدام األمن الغذائي يف فلسطني:
 1 - 2 - 2سـياسات االحتالل:
من الصعب اآلن احلديث عن إسرتاتيجية فلسطينية لألمن الغذائي يف ظل استمرار سياسة االحتالل اإلسرائيلي
االستيطانية وإقامة مئات الكيلومرتات من جدران ومناطق العزل لدواعي أمنية غري مربرة على حساب أخصب
األراضي الزراعية الفلسطينية يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،واليت أدت إىل فقدان آالف املزارعني وعمال
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الزراعة لفرص عمل دائمة .نشري هنا إىل مثال واضح يتمثل يف مصادرة حوالي  % 25من أخصب األراضي الزراعية
ً
كيلومرتا وعلى طول احلدود الشمالية
يف قطاع غزة لصاحل املنطقة األمنية اإلسرائيلية العازلة بطول 55
والشرقية للقطاع ،وبالتالي حرمان أكثر من  % 15من مزارعي قطاع غزة من حق الوصول إىل أراضيهم الزراعية
ً
اعتمادا على تلك األراضي اليت كان من املمكن أن تشكل سلة غذاء
إلنتاج وتوفري الغذاء لسكان القطاع
لسكان القطاع .هذا الوضع ولألسف الشديد يقود هؤالء املزارعني ومئات اآلالف من املواطنني يف غزة إىل االنتظار
ً
يوميا يف طوابري توزيع املواد الغذائية املؤدية إىل شبابيك املؤسسات اإلغاثية احمللية والدولية وبرامج ومشاريع
البطالة املؤقتة «اخلداعة» اليت ال تغين وال تسمن من جوع .
إن خطورة هذه احلالة اليت نعيشها اليوم تضرب يف الصميم نهج األمن الغذائي املستدام وتوفري سبل العيش الكريم
من جهة ،ومن جهة أخرى تكرس إسرتاتيجية االعتماد على الغري يف توفري لقمة العيش «املغمسة» مبشاعر
اإلحباط واليأس والغضب وفقدان األمل بوطن فلسطيين متصل وقابل للحياة.
إن تدهور األمن الغذائي يف األراضي الفلسطينية له طبيعة خاصة متيزه عن معظم مناطق العامل ،حيث أنه مل يتولد
نقص يف وفرة الغذاء ،ولكنه ناتج عن القيود اليت فرضها االحتالل اإلسرائيلي على احلراك االقتصادي ،مبا
عن ٍ
يف ذلك القيود على حركة البضائع واملنتجات الزراعية الفلسطينية ،وعلى حرية األشخاص للعمل بني القرى
والبلدات واملدن وإحراز دخل ميكن مبادلته بالغذاء.
كما أن األراضي الزراعية املنتجة تأثرت إىل حد كبري بإجراءات اإلغالق والعزل عن األسواق يف املراكز الرئيسة،
وخاصة بسبب مصادرة األراضي وإقامة جدار الفصل العنصري الذي عزل العديد من األراضي الزراعية الفلسطينية
خارج اجلدار ،وكذلك قيام قطعان املستوطنني وحتت محاية جيش االحتالل اإلسرائيلي حبرق احملاصيل الزراعية،
واألشجار املثمرة ،وخاصة أشجار الزيتون مما أثر يف الواقع االقتصادي للعديد من األسر املعتمدة يف دخلها وغذائها
على اإلنتاج الزراعي لقد تدهور واقع األمن الغذائي يف أوساط األسر الفلسطينية إىل درجة مقلقة ،مجيع هذه
األسباب أدت إىل زيادة معدالت الفقر يف األراضي الفلسطينية حيث وصلت النسبة إىل  ،% 57وكذلك زيادة
نسبة انعدام األمن الغذائي ليؤثر يف  % 38من الشعب الفلسطيين ( .)2008 ،FAO/WFPكما يتأثر قطاع غزة
بشكل كبري من انعدام األمن الغذائي ،حيث وصلت إىل  ،% 56يف حني أنها  % 25يف الضفة الغربية .وأدى
االجتياح اإلسرائيلي األخري على قطاع غزة وما خلفته من دمار للبنية التحتية وللمرافق االقتصادية واستمرار
احلصار إىل مزيد من التدهور يف حال األمن الغذائي يف غزة ،إذ أظهرت الدالئل األولية أن نسبة األسر غري اآلمنة
ً
غذائيا يف قطاع غزة ارتفعت إىل  % 76بعد احلرب اإلسرائيلية األخرية واستمرار احلصار .ومن املثري للقلق سرعة
تدهور األمن الغذائي يف املناطق احلضرية ،إذ زادت نسبة غري اآلمنني حنو  % 23يف عام  2008باملقارنة مع عام
. )2008 May ،UNRWA/WFP/FAO( 2007
 2 - 2 - 2األزمة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية تتفاقم بسبب اخنفاض التمويل املباشر للسلطة )وتعليق إسرائيل
للمدفوعات الضريبية).
 3 - 2 - 2السيطرة على املياه:
إن كميات املياه اليت يستهلكها املواطن الفلسطيين حمكومة بأيدي االحتالل اإلسرائيلي والذي حيدد الكميات
السنوية املسموحة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة وال يسمح للفلسطينيني بالتصرف باملياه أو حفر اآلبار أو
االستفادة من مياه األمطار مما يزيد من معاناة املواطن الفلسطيين وحيرم املزروعات من توفر املياه للزراعة ،كما
حترم األسر من توفر املياه الصحية السليمة للشرب يف البيوت مما يؤثر يف صحة الفرد ،وأغلب املياه املضخوخة يف
الضفة الغربية وقطاع غزة تزود بها املستوطنات احمليطة بها.
ً
مثال :يف قرية بردال ،يف الزاوية الشمالية الشرقية من حمافظة طوباس ،مت تشييد ثـمانية آبار فلسطينية قبل عام
 1967لألغراض املنزلية والزراعية ،بأعماق ترتاوح ما بني  30إىلً 65
مرتا .وبعد حرب ، 1967شيدت إسرائيل اثنني
من اآلبار العميقة ( بردال  1يف عام  1968وبردال  2يف عام  ) 1979على بعد مئات األمتار من اآلبار الفلسطينية.
ً
سنويا ،وزادت نسبة امللوحة .أما اآلن فهذه
نتيجة لذلك ،اخنفض منسوب املياه يف اآلبار الفلسطينية مبعدل مرتين
اآلبار أصبحت جافة ،إذ أن أغلب الينابيع احمللية تستخدم من قبل املستهلكني الفلسطينيني لألغراض املنزلية
والزراعية.
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ويف فصائل يف حمافظة أرحيا ،حفرت إسرائيل ستة آبار إنتاجية .والناتج من البئر الفلسطينية الوحيدة يف املنطقة
قد اخنفض إىل الصفر ،كما جفت الينابيع احمللية اليت كانت غزيرة يف السابق.
ويف العوجا ،فإن نبع العوجا الوفري اإلنتاج ،والذي كان يوفر حنو  9ماليني مرت مكعب يف السنة ،قد جف لعدة
ً
سابقا
أشهر ،نتيجة إنشاء مخسة آبار إنتاجية إسرائيلية قريبة منه .وهذه القرية اليت كانت تكثر فيها املياه
بوفرة تضطر اآلن إىل شراء املياه.
 4 - 2 - 2التغري املناخي يف فلسطني:
تعترب يف طبيعتها اجلغرافية هامة ومعتدلة يف مناخها ،حيث تعترب نسبة كبرية من أراضيها غنية بالرتبة
الصاحلة للزراعة ،كما أنها تتمتع بتنوع الفصول واملناخ ما بني شتاء وخريف وربيع وصيف ،لكن هناك عده
عوامل أثرت على تغري املناخ وبالتالي ساهمت يف ارتفاع درجة احلرارة يف اجلو مما أثر على طبيعة املناخ اجلوي
ً
تغريا يف الفصول فقلت نسبة هطول األمطار ،وارتفعت درجة احلرارة يف أيام الشتاء
يف فلسطني ،وبدأنا نشاهد
القارص ،وقلت نسبة حركة الرياح وأصبحت رياح تأتي باجلفاف لألرض ،وازدادت نسبة الصقيع الذي يقضي
على املزروعات وغري ذلك ،مما أثر هذا يف إضعاف االقتصاد الفلسطيين وارتفاع نسبة الفقر وعدم توفر الغذاء واملاء
الكايف والصحي والتلوث البيئي لكافة املواطنني.
 5 - 2 - 2الوضع التغذوي يف فلسطني عند مقارنة وضع الفرد الفلسطيين بنظريه العربي:
فالفرد الفلسطيين يستهلك كميات أقل ،ويعود السبب يف ذلك إىل وجود االحتالل اإلسرائيلي ،وهذا ينعكس
ً
سلبا على املستوى التغذوي يف فلسطني ،وهذا يتطلب إبراز الوضع التغذوي السيئ يف فلسطني والعمل على
حتسينه من خالل املنظمات الدولية اليت تهتم باجملال التغذوي.
فارتفاع الفجوة الغذائية ،اليت هي حصيلة تفوق معدالت منو الطلب على معدالت منو اإلنتاج الغذائي احمللي.
ويعود ذلك إىل عدة عوامل تؤدي إىل زيادة الطلب أو تباطؤ اإلنتاج ،وميكن إجيازها يف ارتفاع معدالت النمو
السكاني .والتحسن يف مستويات الدخول ،وتدني نسبة األراضي املزروعة ً
فعال .وأهمية الزراعات املطرية مقارنة
باملروية اليت تعتمد بشكل أساسي على الظروف املناخية مما يؤدي إىل تذبذب إنتاجها .والنمط االستهالكي
وتنوعه.

ثالثًا :دور املرأة الفلسطينية :

تشكل النساء  % 49.3من جمموع السكان يف فلسطني ،كما تشكل النساء حوالي  % 14.1من القوة العاملة
الرمسية ،ويرتكز عمل معظم النساء العامالت يف عدد حمدود من القطاعات ،حيث يرتكز عملهن يف قطاع
اخلدمات و قطاع الزراعة وتصل نسبة النساء العامالت فيهما إىل  % 67من القوة العاملة الرمسية ،حيث وصلت
نسبة عمل النساء يف الزراعة إىل  % 35.6عام  2006من جمموع العاملني يف جمال الزراعة يف خمتلف حمافظات
الوطن.
لقد اهتمت السلطة الفلسطينية باملرأة بشكل عام ،وباملرأة الريفية بشكل خاص .وتزخر أدبيات التنمية
ً
ً
ً
فعاال يرتك بصماته على معظم جوانب
بشريا
عنصرا
مبربرات كافية لالهتمام باملرأة الريفية ،حيث متثل املرأة
احلياة ،ويساهم يف االرتقاء بدخل األسرة ورفاهيتها .والدعوة إىل أهمية اإلسراع بتنمية املرأة الريفية بات أمراً
ًّ
ًّ
وأساسيا لتحقيق األهداف القومية للدولة ،والوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية.
حيويا
ومن املنظور التنموي ميثل تأثري املرأة على التنمية أكثر من  % 50بسبب تأثرياتها املتشعبة على باقي عناصر
املوارد البشرية ( األطفال – الشباب – الرجال ) ،وكصانعة لألجيال فاملرأة هي املعني الذي يتغذى منه اجلنني ويتأثر
بها كل من األطفال واملراهقني والشباب والرجال ،فهي تعترب قوة اجتماعية وقوة اقتصادية وقوة تربوية (ألنها
تربى األجيال وتغرس القيم ).
هلذا فإن تطبيق سياسات لتنمية املرأة الريفية ،سيكون له آثار متنوعة يف دفع عجلة التنمية باجملتمع الريفي.
وسوف يضيف الكثري إىل الطاقة اإلنتاجية ،وينمى القدرة الفكرية والثقافة للمرأة الريفية ،مما ينعكس أثره
ً
إجيابيا على زيادة قدراتها على اإلدارة الرشيدة القتصاديات املنزل ،ويزيد من كفاءتها يف تعظيم القيمة املضافة،
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وتقليل الفاقد من املنتجات الزراعية ،كما يساهم يف خلق قيم بيئية وتنمية الشعور باملسئولية اجملتمعية .هلذا
ً
إجيابيا على
ميكن القول أن قيمة تنمية املرأة الريفية هلا عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ،مما ينعكس
زيادة قدرتها على توجيه كل العناصر املتاحة لتوفري األمن الغذائي لألسرة.
 1 - 3املرأة يف الزراعة ودورها يف األمن الغذائي:
تشارك املرأة الفلسطينية يف قطاع الزراعة بشكل واسع ،إال أن هذا املشاركة ال تشكل نقطة انطالق سليمة
ً
لكي يصبح إنتاج املرأة الزراعي ذا فائدة بشكل أوسع َ
كثريا
وأدوم عليها وعلى اقتصادها .فكما ذكرنا أن
ً
من أعمال املرأة الزراعية تصب ضمن القطاع غري الرمسي .فبدال من أن يصبح العمل الزراعي هو عمل المتصاص
ً
استثمارا له أهدافه الرحبية والتوسعية على املستوى الزراعي واحليواني.
ما تعاني منه املرأة من فقر ،ال بد أن يصبح
أشارت إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين عام  2006أن نسبة مشاركة املرأة يف العمل الزراعي
تصل إىل  % 33.6بينما تصل نسبة العمل يف الزراعة للرجال  ،% 11.9وختتلف أدوار املرأة يف الزراعة حيث
ً
مركبا ،منها اإلنتاجي حيث تقوم املرأة باألعمال التقليدية يف الزراعة مثل حتضري البذور للزراعة،
يعترب دورها
التسميد ،التعشيب ،احلصاد ،التخزين والتسويق إضافة إىل التصنيع الغذائي ،أما يف جمال الثروة احليوانية فإن
النساء تتحمل مسؤولية احللب وتصنيع منتجات احلليب وتسويق تلك املنتجات إضافة إىل حتمل أعباء كل األمور
املتعلقة باألعمال املنزلية خاصة فيما يتعلق جبمع ونقل املياه واحلطب ،وتتسم هذه األعمال بأنها حتتاج إىل
ً
ً
ساعات طويلة .كما تلعب املرأة ً
ورائدا يف إنتاج الغذاء ،وذلك بزراعة احلدائق املنزلية و تزويد األسرة
كبريا
دورا
مبجموعة من النباتات واخلضروات املتنوعة ،حيث تعترب احلدائق املنزلية كمحطات جتارب حتاول النساء زراعة
معظم النباتات اليت حيتاجها البيت .إن املعرفة اخلاصة للنساء حول قيمة واستخدامات األنواع واألصناف احمللية
املختلفة امتدت إىل النباتات الربية واليت تستعمل يف وقت احلاجة للعالج أو كمصدر للدخل أو الغذاء مثل:
(األوراق ،الثمار ،البذور ،اجلذور والدرنات) وبالتالي برز دور املرأة يف التنوع احليوي وذلك من خالل إدارتها للحديقة
املنزلية ويف هذا مضامني هامة للمحافظة على املوارد الوراثية النباتية .مما قلل من اعتماد األسرة على شراء كافة
احتياجاتها ،وبالتالي قلل مبالغ الصرف إىل أدنى حد ممكن ،وهذا يرتجم حماولة النساء توفري حد معني من األمن
الغذائي ألسرهن.
ً
ظروفا قاسية تتسم بالعقاب اجلماعي ،جراء ذلك أصبحت
فسياسات االحتالل فرضت على املرأة الفلسطينية
املرأة متتهن احلرف اليدوية واملشغوالت وممارسة األعمال لتوفري متطلبات أسرتها ،فاملرأة الفلسطينية أبدت صالبة
منقطعة النظري جتاه االحتالل فتوجهت على كل ما ميكنها استخدامه والعمل به ضمن هذه الظروف ،فعمدت
إىل تربية األغنام و الدواجن والتصنيع الغذائي وتغذية النحل واحلدائق املنزلية وزراعة النباتات الطبية لتحقيق
األمن الغذائي هلا وألسرها.
إن تعزيز دور املرأة يهدف إىل حتسني كفاءة اإلنتاج والقيمة املضافة عن طريق مساعدة النساء ودعمهن يف تبين
وتنفيذ جمموعة من األنشطة واملشاريع ويشمل هذا التدخل العديد من األنشطة مثل :تصنيع املنتجات الزراعية،
املشاريع الزراعية اإلنتاجية والتسويقية .حبيث تعطى األولوية يف هذه املشاريع للنساء املسؤوالت عن رعاية
العائلة والنساء الفقريات ويشمل ذلك دعم املشاريع اليت تقوم عليها النساء ،دعم التعاونيات اإلنتاجية النسوية،
تطوير قاعدة بيانات خاصة بدور املرأة يف القطاع الزراعي ،تعزيز قدرة النساء بالوصول إىل املصادر املالية واملعرفة،
ودعم املبادرات النسوية اخلالقة يف القطاع الزراعي.
وقد يكون ما ينقص املرأة هنا هو معرفتها بكيفية ممارسة التسويق احمللي واخلارجي؛ فاملرأة هي اليت تزرع
وحتصد وتنتج ،ولكنها تكون يف أغلب األحيان عاجزة عن التسويق املمنهج الذي يدخل يف احلسابات االقتصادية
الرمسية .على سبيل املثال ،أن يكون للمرأة املزارعة إطار مؤسسي خيدم تسويق منتجاتها ،وأن يكون لديها
أفكار متعددة حول التعبئة والتغليف وبناء اخلدمات االقتصادية املبسطة وغريها من األمور اليت متكن املرأة
ً
ً
املزارعة من أن تشكل ً
ممنهجا .ولتحقيق هذه الغاية؛ فإن املسؤولية هنا ملقاة على عاتق الدولة
تسويقيا
خطا
ومؤسسات اجملتمع املدني واألهالي واجلمعيات النسوية اليت سيكون هلا دور بارز لدعم وجود مثل هذا النوع من
النساء املزارعات.
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رابعًا :املعوقات اليت تواجه دور املرأة الريفية يف فلسطني:
املعوقات االقتصادية :أهم املعوقات االقتصادية اليت حتول دون تنمية املرأة:
االحتالل و اإلغالقات اليت حتول دون وصول املرأة إىل سوق العمل.ً
ً
حتديا كبريا أمام التنمية االقتصادية يف فلسطني.
املساهمة احملدودة للمرأة يف القوى العاملة تشكلباإلضافة إىل عمل املرأة غري املأجور يف بعض األعمال مثل الزراعة وهذا يعيق من تنمية املرأة اقتصادياً.ال يزال متثيل النساء يف األحزاب السياسية وبشكل خاص يف اهليئات العليا لألحزاب السياسية مل يصلإىل املستوى املطلوب ،حيت تتواجد املرأة بنسبة أكرب يف مستوى القاعدة اجلماهريية لألحزاب.
باإلضافة إىل تشتت أقطاب احلركة النسوية ،وعدم توفر إطار عمل ينظم اجلهود واإلمكانيات يف سبيلتعزيز ومتكني املرأة يف اجملتمع.
 التوجيهات غري اإلجيابية لدى اجملتمع بشكل عام وفئة مهمة كالشباب جتاه حق مشاركة املرأة يفاحلياة السياسية واختاذ القرار.
ال شك أن هذه املعيقات حتد من لعب املرأة للدور احلقيقي الذي تستطيعه ،والذي من شأنه أن يساعد يف عملية
التنمية والبناء لالقتصاد الفلسطيين ،مبا يعظم من نسب النمو ،وزيادة معدل دخل الفرد واألسرة ،واحلد من األمراض
ً
أيضا ،أنه إذا توفرت الظروف املالئمة للمرأة،
اخلطرية اليت تهدد أي جمتمع واملتمثلة بالفقر والبطالة .وال أحد يشك
ً
فإنها قادرة على النجاح والتميز يف لعب هذا الدور ،مما ينعكس إجيابيا على توفري األمن الغذائي للمجتمع
الفلسطيين بكافة أطيافه.

خامسًا  :نشاطات وزارة الزراعة يف جمال دعم وتنمية املرأة الريفية و دورها يف األمن الغذائي:

لعب اإلرشاد الزراعي ً
دورا يف املساعدة يف حتقيق األمن الغذائي حيث تندرج جهود اإلرشاد املتعلقة باألمن الغذائي
ً
أساسا يف فئتني؛ تتمثل يف:
•تعزيز زيادة إنتاج الغذاء وتقليل الفاقد من األغذية لضمان توفري املواد الغذائية بأسعار معقولة.
•تشجيع خلق املزيد من فرص العيش الكريم و احلصول على الغذاء .
ً
أساسا ،إىل املخاوف على توفر الغذاء
ويرجع االهتمام باألمن الغذائي واملواد الغذائية ،والذي ظهر يف عام 2008

بشكل شامل يف ظل ارتفاع أسعاره .ومن اجلدير بالذكر ،أن التحدي املتمثل يف إنتاج الغذاء يعزز احلاجة
لإلرشاد للمساهمة بتهيئة بيئة مواتية للمعيشة من شأنها توفري الغذاء للفقراء يف املناطق الريفية.
ً
مزجيا من اإلجراءات التالية:
يعترب دور اإلرشاد يف التعامل مع األمن الغذائي
•التصدي النعدام األمن املزمن وطويل األجل من خالل حتسني اإلنتاجية.
•معاجلة اخلسائر الغذائية النامجة عن ضعف خدمات ما بعد احلصاد ،ونقاط التفتيش اإلسرائيلية والقيود
املفروضة على احلركة ،واالفتقار إىل مرافق وتقنيات التخزين.
•زيادة القدرة على مواجهة األحداث املناخية احلادة واملخاطر النامجة عن اإلجراءات اإلسرائيلية ،من خالل
تقديم الدعم إلعادة التأهيل الزراعي وجهود احلد من املخاطر.
•االستجابة لألسر الضعيفة واملهمشة يف اجملاالت التالية :مناطق التماس ،منطقة األغوار  ،ومناطق اجلفاف،
والقرى النائية ،والعاملون السابقون يف املستوطنات اإلسرائيلية.
•زيادة فرص العمل والدخل يف الريف جلعل املواد الغذائية أيسر مناالً.

سادسًا -هناك عدة مشاريع نفذتها وزارة الزراعة للمساعدة يف حتقيق األمن الغذائي:
 1 - 6مشاريع حماربة الفقر ( املشاريع الصغرية املدرة للدخل):

قامت وزارة الزراعة بتنفيذ عدد من املشاريع حملاربة الفقر اليت تستهدف املرأة الريفية ،حيث تضمنت  621مشروع
زراعي إنتاجي صغري مدر للدخل يف خمتلف حمافظات الوطن ،يف جماالت تربية األغنام ،وتربية النحل ،وتربية
األبقار ،وحفر آبار مجع مياه األمطار ،شبكات ري ،حدائق منزلية ،وحدات تصنيع غذائي ،باإلضافة إىل وحدات
تصنيع منتجات األلبان واألجبان ،حيث بلغ عدد املستفيدات من تلك املشاريع  800سيدة ،بلغت التكلفة اإلمجالية
130

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

هلذة املشاريع  $650.000USوتهدف هذه املشاريع إىل حتسني الظروف املعيشية للعائالت الريفية الفلسطينية
ً
اقتصاديا و حتسني أوضاعها املعيشية
املستهدفة وتوفري املتطلبات األساسية من الغذاء ،إضافة إىل متكني املرأة
وحتسني دخلها.
ً
علما بأن هذه املشاريع مت متويلها من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،املركز
الفلسطيين للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،منظمة األغذية والزراعة.
كما تضمنت املشاريع املنفذة ،عقد العديد من الدورات الزراعية يف جمال إدارة وتقييم املشاريع ،باإلضافة إىل
تطوير املهارات الفنية للمستفيدات من املشروع يف خمتلف اجملاالت الزراعية مثل تربية النحل ،تربية األغنام،
التصنيع الغذائي ،حدائق منزلية  ....اخل.

 2 - 6مشاريع احلديقة املنزلية وزراعة النباتات الطبية:
قامت وزارة الزراعة وبالتعاون مع مشروع التنوع احليوي الزراعي ومؤسسة إيفاد  -أنريا بهدف تأمني حاجة األسرة
الريفية ،وحتسني مصادر دخلها ،بتوزيع  487050شتلة لنباتات طبية وعطرية لزراعتها يف احلديقة املنزلية.
وتضمنت  331000شتلة زعرت 41700 ،شتلة بابونج و 114350شتلة مريمية ،كما مت توزيع  120كغم بذور
كمون ويانسون 1000 ،كغ بذور خضار .وقد بلغ جمموع األسر الريفية املستفيدة  980أسرة ريفية ،هذا وقد
حصلت املستفيدة على  500شتلة زعرت 100 ،شتلة بابونج 50 ،شتلة مريمية 150 ،غم كمون و يانسون.
كما قامت الوزارة بالتعاون مع مجعية النباتات الطبية والعطرية يف حمافظة أرحيا واألغوار بتوزيع 250،000
شتلة نباتات طبية وعطرية ،بتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية حيث بلغ عدد املستفيدات  500مستفيدة.
كما قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  UNDPباإلشراف على تنفيذ عدد من احلدائق
املنزلية حيث يبلغ عددها  112حديقة بتكلفة  2600دوالر للحديقة الواحدة وتبلغ ميزانية املشروع 234000
دوالر واهلدف العام للمشروع هو حتسني الظروف املعيشية للعائالت الريفية الفلسطينية املستهدفة وتوفري
املتطلبات األساسية من الغذاء.

 3 - 6مشروع األمن الغذائي:

يهدف املشروع إىل املساهمة يف التخفيف من حدة الفقر واملساهمة يف حتقيق األمن الغذائي يف املناطق الريفية
الفقرية املهمشة ،من خالل تنفيذ مشاريع صغرية مدرة للدخل مثل (تربية األبقار ،األغنام ،النحل ،الدجاج ،حفر
اآلبار ،واحلصاد املائي) .باإلضافة إىل األهداف اجلزئية مثل خلق فرص عمل للفئات الفقرية ،واملساهمة يف التقليل
من عدد الفقراء ،رفع مستوى املعيشة لألسر الريفية ،تغطية حاجة السوق احمللي من اإلنتاج الزراعي.
حيث بلغت ميزانية املشروع $ 98.978 :لتمويل مشاريع إنتاجية صغرية (حيث مت توزيع  40مشروع أغنام بواقع
 4أغنام لكل أسرة 180 ،دجاجة وديك حيث بلغ عدد األسر  30أسرة ،حفر ً 14
بئرا ،توزيع  26بقرة حيث بلغ عدد
األسر  26أسرة ،توزيع  30خلية حنل ،حيث بلغ عدد األسر  10أسر ،باإلضافة إىل توزيع  10أزواج من احلمام على
أسرة ريفية واحدة ،ومشاهدة حصاد مائي استفادت منها  4أسر ،يف عشر من القرى األكثر ً
فقرا يف حمافظة
طوباس التالية (تياسري ،سلحب ،بردلة ،كردلة ،عني البيضا ،بزيق ،عاطوف ،العقبة ،برزة) .كما مت شراء وتوزيع
بذار حماصيل حقلية بقيمة  20234دوالر .هذا وقد بلغ عدد العائالت املستفيدات من املشروع  105عائلة بواقع
ً 735
فردا ،على اعتبار أن متوسط عدد أفراد العائلة الفلسطينية يبلغ  7أفراد.

 4 - 6مشروع الغذاء مقابل العمل والتدريب:
ينفذ مشروع الغذاء مقابل العمل و التدريب بتمويل من برنامج الغذاء العاملي ،حيث يهدف املشروع إىل تقديم
املعونات الغذائية للعائالت كثرية األوالد من غري املسجلني يف كشوف وكالة الغوث الدولية و وزارة الشؤون
االجتماعية ،باإلضافة إىل تقديم املعونات الغذائية للنساء الريفيات اللواتي يتلقني تدريب على بعض القضايا
الزراعية وإدارة املشاريع الصغرية املدرة للدخل.
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يشمل املشروع بندين رئيسني :وهما الغذاء مقابل العمل حيث يستهدف هذا القسم من املشروع العمال العاطلني
عن العمل وعدد أفراد أسرهم تزيد على  6أفراد ،وضمن املشروع يتم تزويد العمال مبواد أولية لتنفيذ نشاطات
املشروع بعد إعداد خطة عمل توضح مجيع النشاطات اليت ستنفذ بالقرية من قبل اللجنة احمللية للمشروع ،حيث
تضمن نشاطات املشروع أعمال جمتمعية مثل (بناء جدران استنادية ،بناء مساجد ،زراعة أشجار).
بينما الغذاء مقابل التدريب فهو موجه للنساء الريفيات حيث يتلقني تدريب مقابل احلصة الغذائية وضمن املشروع
مت عقد  350دورة منها دورات زراعية خمتلفة ،واإلسعاف األولي والتثقيف الصحي ،حيث بلغ عدد املستفيدات
 16289مستفيدة يف  270موقع يف احملافظات الشمالية (الضفة الغربية) واجلنوبية (قطاع غزة) ،وقد مت توزيع
 19874طن من املواد التالية (طحني ،سكر ،ملح ،زيت ،محص ،سردين).

 5 - 6فـي جمال التسويق:
يف إطار تفعيل دور املرأة الريفية ومشاركتها يف البناء االقتصادي واالجتماعي للمجتمع الفلسطيين ومتكينها
من الوصول إىل املوارد ،وحتسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية ،باإلضافة إىل فتح منافذ تسويقية ملنتجاتها،
فقد نظمت وزارة الزراعة عدة معارض مركزية يف مدينة رام اهلل مبشاركة ال تقل عن  200جتمع نسوي من
خمتلف احملافظات الشمالية للضفة الغربية ،مت خالهلا عرض منتجات النساء الغذائية املختلفة ،بهدف متكني
النساء من الوصول إىل سوق العمل وفتح منافذ تسويقية هلذه املنتجات ،كما قامت الوزارة بتنظيم العديد من
ً
مؤخرا معارض للعنب يف بيت حلم ،ومعرض اجلوافة يف قلقيلية،
املعارض احمللية للمنتجات الزراعية حيث أقيمت
...اخل ،يف معظم حمافظات الوطن وذلك ملساعدة املزارع الفلسطيين والنساء الريفيات على تسويق منتجاتهم،
ً
اقتصاديا.
وبالتالي تقوية ومتكني املزارع و املرأة
وضمن نشاطات الوزارة مت دعم النساء الريفيات لتحقيق األمن الغذائي ،كما قامت الوزارة بتنظيم أيام عمل
لتذوق منتجات املرأة الريفية يف حمافظات الوطن ،حيث ختلل هذا النشاط دعم وتطوير  21مجعية ،وذلك من
أجل حتسني جودة املنتجات املصنعة من ناحية فنية باإلضافة إىل تطوير قدرات املستفيدات يف التصنيع الغذائي
واملساهمة يف حتقيق األمن الغذائي ،كما مت عقد عدة دورات يف جمال التعبئة والتغليف والسالمة الصحية يف
التداول مع املنتجات املختلفة ،ومت تزويد هذه اجلمعيات مبعدات لتطوير منتجهن من ناحية فنية ،حيث ركز هذا
ً
بروشورا يربز نشاطات اجلمعيات املختارة
النشاط على تطوير منتج لكل مجعية باإلضافة إىل توزيع طباعة 11
ً
ليبال للمنتج املراد تطويره.
وطباعة 13

سـابعًا  :مقرتحات لتطوير دور املرأة الريفية وطنيًا وإقليميًا:

احرتام الدور الذي تلعبه املرأة الريفية يف التنمية وتقديره.العمل على توسيع مفاهيم املرأة الريفية يف العملية اإلنتاجية وتطويرها.وضع السياسات و اإلسرتاتيجيات يف الربامج و املشاريع لصاحل املرأة الريفية و حسب احتياجاتها.إعداد برامج إرشادية مالئمة من الناحية التقنية ومتناسبة مع دور املرأة بالزراعة .احملاولة يف التغيري النمطي يف عمل املرأة الريفية من خالل حثها على تغيري أدوارها يف العمل الزراعيمشاركة املرأة الريفية يف عملية اختاذ القرار.حماربة الفقر و توفري فرص العمل للمرأة الريفية من خالل مشاريع ريادية تستغل األيدي العاملة .إدخال مفاهيم التغذية السليمة وسالمة الغذاء والوقاية من أمراض سوء التغذية يف الربامج اإلرشادية.حتسني الرقابة الغذائية و محاية املستهلك.دعم و تدريب املرأة الريفية على تسويق املنتج الزراعي.تشجيع و تدريب النساء على إقامة املشاريع اإلنتاجية الصغرية و املتوسطة املدرة للدخل و طريقة إدارتها وكيفية احلصول على التمويل.

تسعى وزارة الزراعة منذ نشأتها لتحقيق األمن الغذائي ،واحلد من الفقر ،وحتسني الغذاء والتغذية لألسر الريفية،
ودعم ومتكني دور املرأة يف الزراعة وفيما يلي عدد من املقرتحات لنشاطات وطنية وإقليمية لتطوير دور املرأة
الريفية يف التنمية الزراعية.
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 1 - 7املشاريع الوطنية املقرتحة:

بهدف دعم وتطوير املرأة الريفية يف التنمية الزراعية وضعت وزارة الزراعة العديد من مقرتحات املشاريع لتحقيق
هذا اهلدف:
•مشروع ريادي وطين إلقامة وحدات تصنيع األلبان يف فلسطني.
•مشروع ريادي وطين لدعم نشاط املرأة الريفية يف جمال تربية حنل العسل يف فلسطني.
•مشروع ريادي وطين لتنمية قدرات املرأة الريفية يف جمال إنتاج واستخدام النباتات الطبية والعطرية يف
فلسطني.
•مشروع ريادي وطين لتنمية قدرات املرأة الريفية يف جمال استخدام الطاقة يف جتفيف املواد الغذائية يف
فلسطني.
•مشروع ريادي وطين لدعم صغار املزارعني مبدخالت اإلنتاج.
•مشروع ريادي وطين لدعم قدرات املزارع الصغري.

 2 - 7املشاريع اإلقليمية املقرتحـة:

بهدف تعزيز العمل العربي املشرتك يف جمال دعم وتنمية دور املرأة الريفية يف التنمية الزراعية يف الوطن العربي،
فيما يلي عرض ملقرتحات نشاطات إقليمية لتحقيق هذا اهلدف ،على أن يقوم االحتاد وبالتنسيق مع الدول العربية
بإعداد وثائق مشاريع إقليمية لتقدميها للماحنني وخاصة مؤسسات التمويل العربية مثل البنك اإلسالمي
للتنمية ،الصندوق العربي لإلمناء االجتماعي واالقتصادي وغريها من مؤسسات التمويل العربية والدولية.
•املشروع اإلقليمي لدعم املرأة الريفية وتفعيل دورها يف التنمية الريفية.
•املشروع اإلقليمي لتحسني وتنويع مصادر دخل األسر الريفية.
•املشروع اإلقليمي لتطوير تربية احليوانات املزرعية على مستوى األسر الريفية.
•دورات خمتلفة يف جمال تسويق منتجات املرأة الريفية (جتفيف النباتات الطبية واستخالص الزيوت
العطرية ،دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع الصغري املدرة للدخل).
•إقامة املعارض العربية املشرتكة بهدف تسويق منتجات املرأة الريفية العربية.

ثامنًا :بعض القصص الناجحة جلمعيات أو لنساء عملت معها وزارة الزراعة:
 :1-8مجعية دورا التعاونية للتصنيع الزراعي.
مسجلة يف دائرة التعاون /مديرية العمل جنوب اخلليل  -تأسست يف آب2005/
بدأت كحلم صعب التحقيق يف منطقة تعاني فيها املرأة من التهميش والفقر.
من خالل عملي كمرشدة للتنمية الريفية يف مديرية زراعة دورا تعرفت على جمموعة من السيدات لديهن رغبة
شديدة يف التعلم واإلصرار واإلرادة لتحقيق الذات واإلجناز.
ً
ً
وعمليا حيث كانت هذه الدورة غري ممولة من أي جهة لذلك
نظريا
دربت هذه اجملموعة على التصنيع الغذائي
ً
كانت السيدات حيضرن املواد الالزمة للتدريب من بيوتهن وفعال انهينا فرتة التدريب مع تأكد من طريف أنهن
ً
وفعال عرضت الفكرة عليهن ورتبت للقاء جيمعهن
قادرات على تأسيس مجعية تعاونية يعملن من خالهلا
مع مدير التعاون يف املنطقة حيث شرح هلن أهمية اجلمعيات التعاونية للفرد واجملتمع واألمور الالزمة لتسجيل
اجلمعية التعاونية .
وبدأ املشوار حيث بدأت السيدات ومبساعدة من قسم التنمية الريفية يف مديرية الزراعة بإجراءات التسجيل وإحضار
ً
طبعا كل هذا بعد إقناع أزواجهن باملوضوع وذلك يف شهر أب . 2005
األوراق املطلوبة
مل تكن السيدات عضوات اجلمعية على دراية بطرق االتصال والتشبيك وتسويق املنتجات وعدد من األمور ومن
هنا بدأنا يف وزارة الزراعة بالتشبيك مع املؤسسات اخلاصة العاملة يف جمال التصنيع الزراعي ودعم النساء الريفيات
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حيث متت مراسلة هذه املؤسسات وتعريفها باجلمعية وأهدافها وعدد أعضائها ،ومت حتديد لقاءات ملتخصصني من
هذه املؤسسات مع عضوات اجلمعية لتوعيتهن باألمور املختلفة.
بدأ العمل الفعلي عندما متت زيارة للمدارس يف املنطقة من قبل عضوات من اجلمعية ومت االتفاق على تصنيع
معجنات ومواد غذائية وبيعها يف مقصف املدرسة وخماطبة املؤسسات لتصنيع املواد الغذائية للدورات واالجتماعات.
بعد ذلك ومن خالل مديرية الزراعة مت التشبيك مع مؤسسة تقدم الدعم للجمعيات النسوية ،حيث مت تقديم معدات
تصنيع غذائي وعبوات وبعض املستلزمات واستمر العمل.
ومت استغالل املواسم مثل موسم العنب واأللبان وتصنيع املنتجات التقليدية مثل الدبس وامللنب والسمنة واللنب.
كذلك شاركت اجلمعية باملعارض املختلفة ومازالت لبيع منتجاتها وجتهيز الضيافة.
ومن ناحية عضوات اجلمعية عدد عضوات اجلمعية  40عضوة تعمل  15منهن باستمرار بأجر .
ً
تقريبا عدا أيام العمل
•الفائدة املادية حيث حتصل العضوات على أجر عن كل عمل تقوم به
التطوعي باإلضافة لألرباح السنوية.
ً
ً
•ارتفاع املستوى الثقايف للسيدات حيث حضرت السيدات عددا كبريا من الدورات يف احملافظات
املختلفة.
•حتسن العالقات االجتماعية بني السيدات  ،حيث يتم تبادل الزيارات بني السيدات يف املناسبات
املختلفة.
•ومن الناحية الوطنية تشارك السيدات من خالل اجلمعية وحتضر املناسبات والفعاليات الوطنية.
•وتنظم اجلمعية رحالت داخلية يتم من خالهلا زيارة األماكن الرتفيهية والسياحية يف املنطقة
برفقة أسرهن.
•مت عمل حمل جتاري من خالل رأمسال مت دفعه من السيدات كتوفري شهري تشرتي منه السيدات
احتياجاتهن وتعود أرباحه على العضوات.
•كما وتقرتض كل عضوة حمتاجة ملبلغ معني من الصندوق حلل أي أزمة مالية قد تواجه أسرتها
(عمل مشروع صغري  ،تعليم  ،زواج أبناء  ،أو بناء بيت  ).......ويتم التسديد للمبلغ بعد فرتة مساح
 3شهور وبأقساط مرحية.
ومازالت اجلمعية تعمل على اإلنتاج بصورة أوسع من قبل وبنظام مالي وإداري.
وتقوم عضوات اجلمعية بزيارات للجمعيات اليت تعمل يف احملافظات املختلفة لالطالع على جتاربهن واالستفادة
منها.

 :2 - 8قصة نـجاح ثريا طبيب  /حمافظة قلقيلية:
بدأت السيدة ثريا حديثها بأنها حتب النشاطات االجتماعية وتطوير نفسها ،من خالل مشاركاتها وزياراتها ملديرية
الزراعة ،وبعد سعى حثيث حصلت على مشروع ريادي صغري ممول ( 5خاليا حنل ) يف عام  2010وقد اهتمت
باخلاليا وبإشراف املهندس الزراعي ومساعدته.
وقد قامت بتقسيم اخلاليا وزيادة عددها حتى بلغ  15خلية خالل عامي ( ،)2012 / 2011وهي اآلن من ضمن
القيادات النسوية يف القرية وقامت مع أخريات بتأسيس (مجعية ربوع اخلري اخلريية ) ومجعية تعاونية نسوية:
(مجعية عزبة الطبيب التعاونية للتصنيع الزراعي) .حيث يوجد للجمعية التعاونية مشروع تصنيع دبس اخلروب
 ،حيث قمنا بفتح أسواق جديدة وخاصة أسواق خارجية.
وتلقت السيدة ثريا كمسؤولة عن اجلمعية التعاونية عدة تدريبات يف جمال اإلدارة والتسويق والتصنيع
وتدريبات يف جمال املواصفات واجلودة العاملية للمنتجات الغذائية ،وشاركت يف عدة معارض إلجياد أسواق
لتسويق منتجنا ،وأصبح لدى أسرتي دخل من بيع منتج العسل ودبس اخلروب وقد قمت بتوقيع عدة اتفاقيات بيع
مع بعض الشركات مثل شركة نيوفارم وشركة عدل وشركة رتش ،وبفضل جهود العامالت باجلمعية مت
احلصول على منحة لشراء عدة أجهزة لتحسني جودة املنتجات منها:
•جهاز فحص الرتكيز (فراكتو ميرت) لثبات تركيز املنتج.
•مكبس لعصر اخلروب يعمل بالكهرباء.
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•جهاز تكثيف لتسريع عملية الطبخ و زيادة اجلودة.
•هذا باإلضافة إىل عبوات متنوعة األشكال واألحجام لتعبئة املنتج ،مع ملصقات تعريف ونشرات
توضيحية باجلمعية واملنتج.
من هذا النجاح أمتنى االستمرار ألني بفضل املشاريع واجلمعية أدخلت على أسرتي حتسينات كثرية وما زال لدي
الكثري لنجاحي يف السنوات القادمة إن شاء اهلل .
ً
تزوجت هذه السيدة عام  1996وعمرها  14عاما وقد حرمت من استكمال تعليمها وأجنبت  8أطفال أكربهم
عمره ً 14
سنة وأصغرهم  3سنوات وزوجي يعمل براتب  1300ش ال يكفي أسرتي مما دفعين إىل البحث عن وسائل
ً
حتسنا على دخل أسرتي وأسعى إىل
لتحسن وضع أسرتي واحلمد هلل منذ أن بدأت املشاركة يف املشاريع أدخلت
تطوير نفسي بشكل دائم.

 : 3 - 8قصة نـجاح فردية ومجاعية:
أنا السيدة ندى سليمان (أم وائل )قصيت بدأت عندما بدأنا العمل مع مؤسسات وكنا ثالث سيدات وذلك يف عام
 1998م ومن ثم بدأنا بنشاطات مع وزارة الزراعة يف نفس العام نتناقش بعدة أمور زراعية وتصنيع غدائي.
وبدأ عدد السيدات يف االزدياد ويف عام  2000م حيث أصبح عدد السيدات امللتزمات يف احملاضرات واالجتماعات
 8سيدات واعتمدتهن الوزارة كتجمع نسائي وبدأت تدريبنا النظري على تربية النحل وبعد التدريب مت إحضار
 8خاليا حنل لكل سيدة خلية واحدة بشكل جتمع ومت التدريب العملي بعد االستالم مباشرة وكان مرشد
ً
أسبوعيا يف التجمع.
النحل يتابعنا
مت التسليم يف شهر يناير عام  2001م ويف شهر أكتوبر من نفس العام  2001أصبح عدد اخلاليا لكل التجمع هو
 15خلية حنل ويف عام  2002أصبح عدد اخلاليا  32خلية ويف هذا العام مت تقسيم املشروع بشكل فردي وأصبح
هناك تنافس بني السيدات للحصول على أفضل النتائج وبالنسبة لي أصبح لدي دافع قوي للنجاح وخالل األعوام
 2006_2002أصبحت امتلك  56خلية حنل حيث إنين قمت بتكثري اخلاليا والزائد عن حاجيت كنت أبيعه
بشكل فردي ( طرود عسل خاليا )حيث وصل إنتاج اخلاليا إىل أكثر من 1000كيلو عسل.
ويف  2008أصبح لدى السيدات وعي تام للتعاون فيما بينهم وإنشاء مجعية تعاونية للثروة احليوانية قائمة على
مشروع النحل للسيدات وذلك بإشراف مديرية الزراعة يف حمافظة قلقيلية ويف نهاية عام  2008مت إعطاؤنا دورة
تدريبية عن تصنيع الكرميات من منتجات النحل والعسل من خالل املديرية وأصبحنا ننتج يف اجلمعية ونبيع
هده املنتجات وحصلنا على دخل للجمعية واآلن نقوم بتسمني خراف ونأمل يف جناح مستمر لألعوام القادمة .

املالحــق:

ملحق رقم  1اجلداول واألشكال البيانية
جدول رقم ()1
بعض املؤشرات الدميغرافية يف األراضي الفلسطينية حسب املنطقة
املؤشر

األراضي الفلسطينية

الضفة الغربية

4.293

2.679

1.644

468

4505

معدل الزيادة الطبيعية 2012

3

2.6

3.5

توقع البقاء على قيد احلياة (ذكور)2012

71.3

71.7

70.7

توقع البقاء على قيد احلياة (إناث)2012

74.1

74.5

73.5

متوسط حجم األسرة 2011

5.8

5.6

6.3

معدل اخلصوبة 2012

4.1

3.8

4.9

معدل الوفيات الرضع 2012

20

18.2

22.4

عدد السكان منتصف العام (مليون)2012

الكثافة السكانية منتصف العام (فرد/كم713 )2
2012
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جدول رقم ()2
ً
نسب فجوة وشدة الفقر وفقا للدخل وأمناط االستهالك الشهري لألفراد حسب املنطقة
يف األراضي الفلسطينية لعام 2011
2011
املنطقة

شدة الفقر

فجوة الفقر
االستهالك

الدخل

االستهالك

الدخل

الضفة الغربية

3.9

12.4

1.4

6.2

قطاع غزة

9.3

30.8

3.2

17.6

األراضي الفلسطينية

6

19.5

2.1

10.6

جدول رقم ()3
بعض املؤشرات العامة للسكان موزعة حسب اجلنس
السنة2011

املؤشر
السكان
نسبة اجلنس (ذكر لكل  100أنثى)

103.2

القوى العاملة
نسبة مشاركة النساء يف القوى العاملة

16.6

نسبة مشاركة الرجال يف القوى العاملة

68.7

معدل األجر اليومي
ذكور

94.1

إناث

79.1

سنجلا ةوجف

15.9

الوظيفة والتخصص
قضاة
ذكور

88.7

إناث

11.3

التعليم
معدل معرفة القراءة والكتابة بني السكان ( 15سنة
فأكثر)
ذكور

97.9

إناث

92.9

البيانات تشمل الضفة الغربية فقط.
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جدول رقم 4
متوسط أسعار املستهلك لبعض السلع الغذائية األساسية يف األراضي الفلسطينية ( 2012/8األسعار بالشيكل)
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املرأة الريفية واألمن الغذائي
فـي اجلمهورية اللبنانية
إعداد املهندسة /منـى عسـاف
وزارة الزراعة
مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية

املوقـع واجلغرافيـة:
يقع لبنان على الشاطئ الشرقي
للبحر املتوسط .يبلغ أطول نقطة
فيه ،من الشمال إىل اجلنوب،
 212كلم وأعرض نقطة من
الشرق إىل الغرب  85كلم .تبلغ
مساحته 10452كلم ،2مما
جيعله من أصغر دول العامل،
ومع ذلك ،فإن ما يفتقر له لبنان
يف مساحته ،يعوضه يف التنوع
البيولوجي الذي يتمتع به.
يشمل لبنان ضمن مساحته أربع
مناطق طبوغرافية:
 - 1السهل الساحلي الضيق.
 	-2سلسلة لبنان الغربية حيث تتواجد كل منتجعات التزجل يف لبنان.
 - 3سهل البقاع.
 - 4سلسلة لبنان الشرقية.
مع هذا التنوع الطبوغرايف ،ليس من املستغرب أن يكون التغيري
ً
كبريا بني منطقة وأخرى يف نفس
يف احلرارة وحاالت الطقس
الوقت .لذلك مسافات قصرية يف لبنان كافية جلمع مناطق فريدة
من نوعها .فاللبناني ال يتوانى عن التباهي أمام الزوار بإخبارهم أنه
ميكنهم أن يتزجلوا يف الصباح ويسبحوا بعد الظهر.
السهل الساحلي الضيق :والذي تبلغ أعرض نقطة فيه  6،5كلم،
يرتفع ارتفاع حاد لسلسلة لبنان الغربية .املناطق الساحلية
مناطق حضرية بشدة وتشمل املدن الرئيسية :بريوت ،طرابلس
وصيدا .الطقس يف هذه املناطق حار ورطب يف الصيف ،حني
ميكن أن تصل الرطوبة حتى  % 90مع حرارة تصل حتى 30
درجة مئوية خالل األشهر متوز وآب .األشهر املاطرة ،حيث يكون
ً
غزيرا ،هي كانون الثاني ،شباط وآذار ،حني يشتد الربد
املطر
القارص .أما خالل فصلي الربيع واخلريف ،يكون الطقس لطيفاً
يف املناطق الساحلية واحلرارة ترتاوح بني  20و 25درجة مئوية.
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سلسلة لبنان الغربية :واليت متتد مبحاذاة السهل الساحلي ،تصل أعلى قمة فيها حتى  3000مرت .املناخ فيها شبيه
مناخ جبال األلب :مع كثري من الثلوج وحرارة حتت الصفر على القمم خالل فصل الشتاء ،يف الربيع تذوب الثلوج
وجتري يف األنهار لتغين لبنان يف ثروته املائية.
سهل البقاع :هو سهل داخلي ،على علو  1000مرت عن سطح البحر ،حماط بسلسليت لبنان الغربية والشرقية.
ً
تطرفا أي صيف حار وجاف وشتاء
منطقة البقاع هي أكثر منطقة جافة يف لبنان وفيها املعامل املناخية األكثر
قارص ومثلج).
ً
ً
ً
ً
سلسلة لبنان الشرقية:هي أكثر املناطق اللبنانية برودة ،وتشكل حدا فاصال طبيعيا بني لبنان وسوريا .أعلى
قمة فيها جبل حرمون الذي يصل علوه ً 2814
مرتا.
الوضع االجتماعي االقتصادي :يقع لبنان يف منطقة الشرق األوسط وهو بلد صغري متوسط الدخل ،يتمتع بنسبة
مرتفعة من التعليم والثقافة التجارية التقليدية .وهو مركز جتاري مهم يف املنطقة بالرغم من احلرب األهلية اليت
أعاقت تقدمه االقتصادي االجتماعي.
السكان :الشعب اللبناني شعب فيت ،يتمتع مبتوسط عمر متوقع مرتفع عند الوالدة ( 72سنة) ،مما يعكس
سهولة الوصول إىل الرعاية الصحية والوصول الكامل إىل املياه الصاحلة للشرب والصرف الصحي.

األمـن الغذائـي:

ً
موجودا بشكل غري مقبول ،يف
إن احلق يف الغذاء هو واحد أهم احلقوق األساسية للبشرية .ومع ذلك ،ال يزال اجلوع
حني أن العديد من األنظمة املتبعة يف إنتاج األغذية هي غري مستدامة.
تعريف األمن الغذائي :هو قدرة مجيع أفراد األسرة على تأمني ما يكفي من الغذاء لضمان الغذاء املالئم لكل
فرد من أفراد األسرة يف مجيع األوقات من أجل ممارسة حياة ملؤها النشاط والصحة .يف الوقت الذي يعترب حتقيق
األمن الغذائي على مستوى الوطن هو العامل احلاسم يف حتقيق األمن الغذائي الشامل ،يأتي األمن الغذائي األسري
والفردي ليكون املقياس الوحيد على جناح أي إسرتاتيجية لألمن الغذائي(.)5
ً
نسبيا ،واليت ميكن أن تقسم إىل عدة مكونات ،منها :اجلوع واجملاعة ،نقص
انعدام األمن الغذائي مسألة معقدة
ً
الطاقة ،نقص العناصر الغذائية الدقيقة واألمراض النامجة عن نقص العناصر الغذائية .نتيجة لذلك ،تشمل
العناصر األساسية لألمن الغذائي :توافر اإلمدادات الغذائية الكافية ،قدرة الوصول للغذاء وقدرة احلصول عليه.
من هذا املنظار ،ميكن تقسيم مساهمة املرأة يف األمن الغذائي إىل املكونات التالية -1 :دور املرأة يف محاية األمن
الغذائي األسري  -2إنتاج املرأة الغذاء لالستهالك األسري و -3دخل املرأة لشراء الغذاء.1
نسبة الفقر:نسبة الفقر يف لبنان غري مدونة وذلك بسبب غياب املسح الوطين احلديث حول موضوع «الدخل واإلنفاق
األسري يف لبنان» .لكن معطيات سابقة ومعلومات نوعية تشري إىل نسبة مرتفعة من الفقر ما زالت متفشية يف
.6
بعض املناطق
إن اعتماد لبنان بشكل كبري على املواد الغذائية املستوردة إىل جانب االرتفاع اهلائل يف األسعار العاملية للمواد
الغذائية خالل العام  ،2008/2007أديا إىل زيادة نسبة الفقر وحتفيز احلكومة على حتويل إسرتاتيجيتها
االقتصادية.
تضمنت إسرتاتيجية وزارة الزراعة  2014/2010ثـمانية حماور تصب ،مباشرة أو غري مباشرة ،يف حتسني األمن
الغذائي .أهم هذه احملاور واليت تساهم مباشرة يف هذا املضمار:
احملور السادس :تطوير سالسل اإلنتاج وحتسني النوعية وتفعيل التصنيع والتسويق والتصدير.احملور السابع :وضع برامج وآليات تسليف للمشاريع املتوسطة والصغرية.احملور الثامن :احلفاظ على املوارد الطبيعية :الرتبة ،الغابات ،التنوع البيولوجي ،تنظيم استخداماألراضي اهلامشية واملراعي والثروة السمكية.

مشاركة املرأة :
5 Rural women and food security: current situation and perspective ..، FAO: Economic and Social Development Department
6 Lebanon.Food security and safety/ FAO Country Profiles
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ً
كثريا ،وذلك بسبب :ندرة املعطيات
إن مدى مشاركة املرأة يف لبنان يف إنتاج الغذاء واألمن الغذائي مستهان به
ً
خصوصا على املستوى األسري .جهود حديثة لتصنيف املعطيات حبسب اجلندر
واإلحصاءات الدقيقة واملستحدثة،
على املستوى الوطين،واملعلومات اجملموعة يف مسوحات خاصة والدراسات الصغرية تشري إىل أن مساهمة النساء
ً
خصوصا حني األخذ بعني األعتبار العمل غري املدفوع واألعمال املومسية .تستحـوذ النساء على حوالي 41
كبرية،
7
 %من العمل الزراعي املدفوع وغري املدفوع يف لبنان .
تشمل معظم مشاركة النساء الريفيات يف لبنان يف أعمال متعلقة باملمارسات الزراعية :زراعة البذور والشتول،
الفالحة واحلصاد ،التصنيع والتخزين ،االهتمام بدورة زراعة حماصيل التبغ ،حماصيل بيوت النيلون ،الزيتون
واألشجار املثمرة .كما تقوم املرأة مبعظم نشاطات اإلنتاج احليواني .لكن ،على املستوى األعلى من املشاركة
االقتصادية واملهنية ،املزارع والتعاونيات الزراعية اليت تديرها النساء ،متيل إىل أن تكون أقل فعالية وإنتاجية من
تلك اليت يديرها الرجال .يعود ذلك لألسباب التالية:
ضعف قدرات تنظيم املشاريع.قلة وتعقيد الوصول إىل املنشآت املالية (بسبب احلواجز الثقافية وقلة التعليم).املفارقة االجتماعية ،واليت هي شائعة يف الدول النامية يف منطقة حميط البحر األبيض املتوسط ،واليت تقومعلى مبدأين:
 - 1األرض ،يف معظم األحيان ،تكون للرجل.
 - 2أكثر األعمال غري املهنية تقوم بها النساء.
قصة ناجحة :لرابطة نسائية من لبنان متكنت من الوصول وتكوين شركة غذائية قيادية مستهدفة ما يلي :
حتسني مستويات الدخل واملعيشة.ختفيض الفقر يف املناطق الريفية.تأتي رابطة سيدات دير األمحر .فهي مجعية أهلية غري حكومية ال تبغي الربح .يقع مركز اجلمعية يف بلدة دير
األمحر ،البقاع ،لبنان ـ وهو يف خدمة التنمية املستدامة .تعمل السيدة دنيا اخلوري مع النساء األعضاء يف اجلمعية
بهدف تطوير املنطقة من خالل عمل تطوعي متواصل.
حصلت اجلمعية على :جائزة دبي العاملية ألفضل املمارسات يف جمال حتسني ظروف املعيشة– عام  2002عن
مبادرتها النموذجية حتت عنوان( :مساهمة املرأة يف التنمية الريفية املستدامة) وهي جائزة متنحها األمم املتحدة
ً
عامليا.
للمستوطنات البشرية وبلدية دبي ملبادرات منوذجية تعتمد
مهمات رابطة سيدات دير األمحر عديدة منها:
 	- 1حتسني مستوى املعيشة يف منطقتها.
 	- 2تفعيل مساهمة النساء يف التنمية املستدامة.
 	- 3تنظيم حلقات تدريب وإرشاد مستمر ملختلف فئات اجملتمع احمللي وخاصة النساء والشباب واملزارعني.
 	- 4تنظيم محالت توعية للمحافظة على البيئة والصحة العامة والرتاث.
 	- 5تعزيز السياحة البيئية والسياحة الزراعية ،والريفية والدينية من خالل مشاريع عديدة حمددة
 	- 6تعزيز اخلدمات واملنتجات الريفية يف املنطقة من خالل املعارض واحلمالت اإلعالنية واملنشورات وصفحة
على شبكة اإلنرتنت .www.wadalebanon.org
 	- 7إنشاء صلة تعاون بني اجملتمعات من خمتلف القرى والبلدان يف املنطقة.
 	- 8حتسني مستوى املعيشة للنساء والعائالت يف املنطقة من خالل توفري الدخل الناتج عن تسويق منتجاتهم.
 	- 9إطالق مبادرة :بيوت ضيافة ريفية يف منازل العائالت يف البلدة.
	- 10إنشاء صلة وصل بني اجملتمع الريفي واجملتمع املدني.
يستقبل مركز رابطة سيدات دير األمحر يف أقسامه :
7 Ebeid، Nadia M. (1995) Women in Agriculture in the Near East: Towards a Regional Plan of Action (19962000-). Paper Presented at the Sixth Near
East Regional Economic and Social Policy Commission، Nicosia، Cyprus، 2024- November ESPC/NE/954/. Rome: FAO.
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 - 1خمتلف الندوات واحللقات التدريبية.
 - 2يعترب مركز إلنتاج املونة يف املنطقة.
ً
ً
حرفيا.
مشغال
 - 3يضم املركز
 - 4املطبخ هو مركز الطهي حتضر نساء البلدة فيه اإلطباق النموذجية اخلاصة باملنطقة ،باإلضافة إىل تأمني
خدمة املأكوالت للمناسبات إىل املنازل .
يتطور املركز ليضم منطقة للمخيمات يف خدمة السياحة البيئية والسياحة الزراعية والريفية والدينية.

بلدة دير األمحر:
تقع بلدة دير األمحر مشال شرق سهل البقاع ،على ارتفاع  1000م عن سطح البحر وعلى مسافة حنو 100
كيلومرت من العاصمة بريوت و  15كلم من مدينة بعلبك.
ً
مرورا بأفق
كما تقع على الطريق الروماني الذي يصل مدينة بعلبك مبدينة جبيل القدمية)  70كلم من جبيل
أو العاقورة).

ً
ً
مشاال حيث ترتفع يف
كيلومرتا
وعلى الطريق الذي يصل بعلبك مبنطقة األرز يف بلدة بشري على مسافة 40
هذه املنطقة أعلى قمم جبال لبنان والشرق األوسط  :القرنة السوداء (3083كلم ( ومنطقة عيون أرغش .
ً
ً
موطنا للعديد من احلضارات منها الفينيقية واليونانية والرومانية اليت تركت ثروات وآثارا مل يتم
شكلت املنطقة
اكتشافها بعد .
ً
تقع بلدة دير األمحر يف منطقة غنية جدا من الناحية الثقافية ،كما البيئة الطبيعية فالتنوع البيولوجي فريد من
نوعه واألراضي خصبة وينابيع املياه غزيرة .
ولكن املنطقة تعاني من عدم وجود فرص عمل مما يدفع الشباب إىل اهلجرة.
كما أن التصحر يهدد قطاع الزراعة وهو أهم دعائم االقتصاد يف هذه املنطقة .
جمتمع دير األمحر :
إن جمتمع دير األمحر ناشط ويساهم فيه الرجال والنساء يف إحياء منطقتهم من خالل خرباتهم وقدراتهم وحيرصون
على احملافظة على عاداتهم وتقاليدهم (الشعر والرقص الشعيب واحلرف واملنتجات واألطباق احمللية).

املنتجات احمللية :
 	- 1املربى :املشمش،التني ،العنب ،اليقطني ،التفاح ،والفراولة.
 	- 2الشراب :التوت ،الورد ،املشمش.
 	- 3اخلل:العنب والتفاح.
 	- 4املكدوس :الباذجنان واللوبياء حمفوظة يف زيت الزيتون واجلوز والثوم وكبيس اخلضار على أنواعها.
 	- 5املقطرات :العرق ،ماء الزهر ،وزهر الليمون .
 	- 6احلبوب :فريكة ،محص ،عدس ،وقمح.
 	- 7اخلبز والبسكويت :خبز تنور أو صاج ،كعك العيد.
 	- 8األلبان واألجبان :كشك ،شنكليش ،لبنة.
املنتوجات العضوية منها مصدقة بشهادة من شركة ليبونسريت.
حولت رابطة سيدات دير األمحر جتارة التصنيع الغذائي ألعضائها من نشاط مومسي إىل مصدر دخل على طول
أيام السنة .هذا مبساعدة جمموعة مبادرة الروابط التجارية يف لبنان اليت عملت على الربط بني رابطة نساء دير
األمحر وشركة غاردانيا غراندور ،إحدى الشركات اللبنانية لتسويق األغذية ولديها مدخل على السوق احمللي.
كما قدمت اجملموعة اللبنانية التدريب لرئيسة الرابطة وفريق اإلدارة لتحسني أدائهم ودعمتهم إلجراء دراسة
جدوى ملنتجات ذات أسعار مرتفعة وحتسني التسويق ووضع الالصقات واليت ساهمت يف تعزيز األرباح.
حتى اآلن ،حصلت رابطة سيدات دير األمحر على أكثر من  16.000دوالر أمريكي من خالل مبيعات جديدة.
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املرأة الريفية فـي لبنان
واملشاكل واملعوقات اليت تواجه
عملها يف اجملال الزراعي
م .ماي مزهـر
وزارة الزراعة – لبنـان

مقدمة:
يتوزع سكان لبنان على ثـماني حمافظات ،إال أن العدد األكرب من السكــــان ينحصر يف بريوت وضواحيها
ً
ً
هائال على العاصمة وخيلق أحزمة بؤس ،حميطة بالعاصمة ،أكثر سكانها من
ضغطا
، % 35.4مما يشكل
الرجال  ،% 27.1فيما الريف يشهد حركة هجرة دائمة داخلية وخارجية خاصة للشباب الذكور.
جدول رقم :1
توزع املقيمني حبسب اجلنس يف املناطق (بالنسبة املئوية) ،لبنان.2009،

()1

نساء
ورجال معاً
8.9

املناطق
حمافظة بريوت

رجال

نساء

8.5

9.3

حمافظة جبل لبنان
ضواحي بريوت

26.5

27.1

25.8

باقي جبل لبنان

14.6

14.6

14.6

حمافظة لبنان الشمالي
قضاء (حمافظة)عكار واملنية -الضنية

11.0

11.2

10.7

باقي أقضية لبنان الشمالي

9.2

9.1

9.4

حمافظة البقاع
قضاء (حمافظة)بعلبك واهلرمل

6.9

7.2

6.6

باقي أقضية البقاع

5.6

5.5

5.6

حمافظة لبنان اجلنوبي

10.8

10.5

11.1

حمافظة النبطية

6.5

6.1

6.9

لبنان

100

100

100

املرأة والعمل يف القانون اللبناني:
ينص الدستور اللبناني يف املادة  7منه على « أن كل اللبنانيني سواء لدى القانون ،يتمتعون على السواء باحلقوق
املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دومنا فرق بينهم» .إال أن الدستور اللبناني ال ينص صراحة
على املساواة بني الرجل واملرأة ،إمنا هو يعرتف باملساواة التامة جلميع املواطنني أمام القانون.
أما يف قانون العمل اللبناني وفيما خص املرأة العاملة فتنص املادة ( 26معدلة ً
وفقا للقانون رقم  207الصادر يف

 ) 2000/05/26أنه حيظر على صاحب العمل التفرقة بسبب اجلنس بني العامل والعاملة فيما خيص نوع العمل،
مقدار األجر ،التوظيف ،الرتقية ،الرتفيع ،التأهيل املهين وامللبس ،إال أنه يف نفس هذا القانون و يف أنظمة الصندوق
الوطين للضمان االجتماعي هناك وجوه عديدة للتمييز ضد املرأة أهمها:
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أحكام متعلقة بإجازة األمومة.أحكام متعلقة حبرية املرأة يف اختيار نوع العمل ومكانه وتوقيته.أحكام متعلقة حبماية املرأة من التحرش اجلنسي.أحكام متعلقة بالتعويض العائلي وبنظام التقاعد والصرف.أحكام متعلقة بنظام الطبابة واالستشفاء.أحكام متعلقة بفئتني مستثنيتني من هذين القانونني ،وهما اخلدم يف املنازل واملرأة العاملة يف القطاعالزراعي.

النشاط االقتصادي للمرأة يف لبنان:

ً
عنصرا ً
هاما يف احلياة االجتماعية والثقافية إال أن مشاركتها يف احلياة االقتصادية ال
تشكل املرأة يف لبنان
تتعدى ال % 23بالرغم من وصوهلا إىل مراتب تعليمية عالية جامعية وما فوق اجلامعية.

يرتكز عمل النساء خاصة يف قطاع اخلدمات والتجارة ( 60.2%جدول رقم  )3كموظفة شهرية أكثر من
ً
عمال بل ألنها تتوقف
كونها ربة عمل  ،وينخفض معدل البطالة عند النساء مع التقدم يف العمر ليس ألنها جتد
عن البحث عن عمل ،بعد الزواج خاصة ،فتخرج من النشاط االقتصادي بالرغم من حصوهلا على شهادات عالية
كالرجل أو أكثر.
 :جدول 2
))توزع العاملني حبسب اجلنس( من عمر  15سنة وما فوق(
معدل النشاط االقتصادي
لبنان

رجال

نساء

100

77.0

23.0

من الصعوبة مبكان معرفة عدد العاملني يف القطاع الزراعي يف لبنان ،لكال اجلنسني ،حيث أنه ال اعرتاف
بالعمل الزراعي يف قانون العمل اللبناني  (،فيكون الظلم قد ساوى بني املرأة والرجل يف قطاع الزراعة) ،بالتالي
ً
ً
ً
رمسيا لدى أي من
وإناثا غري مشمولني بالضمان الصحي وغري مسجلني
ذكورا
فإن العاملني يف القطاع الزراعي
دوائر القطاع العام.
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:جدول 4
)توزع العاملني حبسب القطاع االقتصادي واجلنس (بالنسبة املئوية)،لبنان1(2009،
نساء ورجال
ً
معا
6.5
6.3
13.4
12.1

قطاع النشاط االقتصادي

رجال

الزراعة
الصناعة

نساء
5.7
7.5

اإلنشاءات

8.9

11.5

-

التجارة
النقل وأنشطة الربيد واالتصاالت السلكية
والالسلكية

27.0
6.8

28.7
8.4

21.5
1.4

اخلدمات

36.9

29.9

60.2

الوساطة املالية والتأمني

2.0

1.6

3.2

اجملموع

100

100

100

واقع املرأة الريفية يف لبنان:
يف التعريف اللغوي الريف هي أرض فيها زرع وخصب ،ما قارب املاء من األرض،السعة يف املآكل واملشارب،لذا فال
ً
يعترب الريف اللبناني ً
حاليا
ريفا باملعنى املتعارف عليه ،بل هو مناطق فيها زراعة ،يسهل الوصول إليها ،تشهد
حركة عمران كثيفة ترجع إىل ارتفاع أسعار الشقق يف املدن الرئيسية يف كافة احملافظات ،وإىل عدم صدور
قانون تصنيف األراضي خاصة األراضي الزراعية.
أما صورة أو شخصية ( )profileاملرأة الريفية يف لبنان فتتميز بأنها إما:
معيلة لعائلتها ( أرملة ،مطلقة ،عزباء ) أو ربة أسرة تعيش من نشاطها الزراعي بنسبة ( % 100تشكل نسبةاألسر اليت ترأسها سيدة  % 15من جمموع األسر يف لبنان ،غالبية السيدات ربات األسر يتجاوز عمرهن  65سنة
وهن أميات إمجاال).
متزوجة وتعمل مع زوجها يف الزراعة أو البستان أو التصنيع الزراعي ويعيالن أسرتهما من النشاط الزراعيبنسبة .% 100
ً
ً
إضافيا (تقريبا ما بني-20
مدخوال
موظفة يف القطاع العام أو اخلاص (تسكن الريف) ويشكل العمل الزراعي )% 30هلا ولعائلتها.

مهندسة زراعية أو باحثة ربة عمل ملشروع زراعي.منتسبة إىل تعاونية زراعية ،رئيسة أو عضوة( ،هناك حوالي  120تعاونية إنتاجية زراعية غذائية تديرها نساءً
ً
ً
(تقريبا .)% 20
بسيطا هلا ولعائلتها
مدخوال
يف لبنان) وتشكل عائدات األسهم
-منتسبة إىل تعاونية زراعية  ،وتعمل بأجر ساعة يف التعاونية الزراعية املنتمية إليها.

ً
تهميشا حيث تشــكل املرأة
عاملة يومية أو مومسية (عمليات القطاف و التعبئة ....اخل) وهي الفئة األكثر % 31من اليد العاملة العائلية الدائمة و % 18من اليد العاملة املأجورة الدائمة ضمن احليازات الزراعية ،فيما
 % 52من عدد أيام العمل املومسي ضمن احليازات الزراعية تؤمنها النساء.
-مالكة أو شريكة يف مشاريع سياحة بيئية يف املناطق الريفية.

145

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

معوقات تطور عمل املرأة الريفية يف لبنان:
أجر العمل اليومي للنساء يساوي نصف أو ثلثي ما يتقاضاه الرجل ،بالرغم من أن
االثنني يقومان بالعمل نفسه (القطاف ً
مثال).
جدول :6
متوسط الدخل وفجوة الدخل بني املرأة والرجل حبسب القطاعات االقتصادية  ،لبنان،
()5
.2007
فجوة الدخل %

قطاع النشاط االقتصادي
الزراعة
الصناعة

21.0
23.8

التجارة

10.8

النقل وأنشطة الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية

38.0

اخلدمات والوساطة املالية والتأمني

6.2

معوقات تطور عمل املرأة الريفية يف لبنان:
إن استثناء القانون اللبناني العمل الزراعي (للذكور واإلناث) من أحكامه ،يشكل العائق األساسي للنهوضبالقطاع وخاصة الخنراط النساء والشباب يف العمل الزراعي ( مثال :العدد الكبري من سائقي سيارات األجرة
أراض زراعية لكنهم يفضلون العمل بسيارة األجرة
«العمومي» يف لبنان هم متجذرون من الريف و ميلكون ٍ
ألنهم سيكونون مشمولني خبدمات الضمان االجتماعي.
تواجه املرأة يف الريف صعوبات يف احلصول على مستلزمات اإلنتاج ،خاصة لدى املزارعات الفرديات ،بسببصعوبة حصوهلا على القروض امليسرة(عدم توفر كفيل ،عدم حيازة ملكية عقارية ممكن رهنها للحصول
على قرض) .
تشكل ملكية األراضي العائق األكرب أمام تطوير عمل املرأة الريفية ويرجع ذلك إىل سلوكيات اجملتمعالريفي جتاه املرأة (وهو أمر يشمل كافة الطوائف يف لبنان ،حيث تلجأ العائلة إىل الضغط املعنوي والعاطفي
على الفتاة أو املرأة لكي تتنازل عن إرثها ً
خوفا من إنتقال ملكية األرض إىل عائلة زوجها) ونظرته إىل موقعها
التقليدي داخل األسرة.% 7
ً
ً
نادرا ما
إطالقا القيمة الفعلية لعمل املرأة الريفية الذي
املسوحات الوطنية والدراسات واإلحصاءات ال تظهرحيتسب يف الناتج الوطين.
 يشكل غياب املرأة يف الريف عن املواقع القيادية وعن املشاركة يف التخطيط أو التقييم للسياسات وللربامجً
عائقا أمام رسم اخلطط التنموية اليت تساهم يف تطوير عمل املرأة الريفية( احتلت املرأة % 4.7
اإلمنائية،
ً
من إمجالي املقاعد البلدية يف العام ،2010هذه النسبة تعترب ضئيلة جدا وال تظهر مدى عمل املرأة يف اإلمناء
والتخطيط) .
عدم وجود هيئة دائمة متخصصة ترصد واقع املرأة القانوني واالجتماعيواالقتصادي يف الزراعة والريف ،وتعمل الستدامته بالتنسيق مع الفرقاء
املعنيني على املستويات الرمسية واألهلية ،وعلى دعم وتطوير كفاءة هذه
الشرحية.
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املستقبل:
إال أنه بالرغم من األرقام واملعوقات اليت حتول دون نهوض املرأة الريفية من موقعها الضعيف وامللحق بالرجل ،
ً
واعدا مع وعي العامل أمجع ألهمية القطاع الزراعي و الغذاء ودور املرأة يف تأمينه .وقد يكون
فاملستقبل يبدو
لألزمات االقتصادية اليت تعصف بالعامل وبلبنان إجيابية واحدة ،هي عودة الشباب إىل الريف والتفكري يف
ً
دائما يف انتظاره أم أو أخت أو ابنة أو زوجة.
استثمار األراضي الزراعية العائلية املرتوكة .واملهملة حيث سيجد

املراجــــع:
•املسح العنقودي متعدد املؤشرات – متابعة أوضاع النساء واألطفال.2009 ،
•قانون العمل اللبناني الصادر يف  23أيلول .1946
•د .مرال توتليان غيدانيان ،مدير عام إدارة اإلحصاء املركزي ،واقع املرأة يف لبنان باألرقام .
•املنجد يف اللغة واإلعالم ،دار املشرق ،بريوت ،طبعة  ،36سنة .1997
• املسح الوطين لألحوال املعيشية لألسرة.2007 ،
•وفاء الضيقة محزة ،رئيسة مرصد نوارة ،مبادرة تأسيس نوارة (املرصد الوطين للمرأة يف الزراعة والريف)،اإلحصاء
الزراعي الشامل  1998وزارة الزراعة .
•إحصاءات ،املوقع اإللكرتوني للهيئة الوطنية لشؤون املرأة اللبنانيةwww.nclw.org.lb ،
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مساهمة املرأة يف التنمية
االجتماعية الريفية
يف ليبيا
إعداد :
م .مقبولة حممد كريسته
باحث بفريق الدراسات االقتصادية واالجتماعية

امللخص:

حيتل اجملتمع الريفي يف خمتلف دول العامل أهمية خاصة ألسباب عديدة منها إن السكان الريفيني ميثلون نسبة
عالية من جمموع السكان إذا على الرغم من إن السكان احلضر قد زاد عددهم يف العامل مبعدالت كبرية منذ
بداية القرن التاسع وحتى اآلن  ،إال أن السكان الريفيني ال يزالون ميثلون نسبة كبرية يف معظم الدول وخاصة
ً
تباينا يف نسبة سكان الريف بني دولة نامية وأخرى  ،ففي ليبيا أظهرت اإلحصاءات
النامية منها ،إال أن هناك
السكانية (إحصاء عام 1995م) ،إن سكان الريف ميثلون حوالي  % 25من اجملتمع اللييب بينما اخنفضت هذه
النسبة إىل  % 20حسب البيانات الواردة يف تعداد السكان لعام  2006م ،إن وجود هذه النسبة العالية من سكان
الريف تعطى أهمية خاصة للمجتمع الريفي يف خطط التنمية الشاملة االقتصادية واالجتماعية؛ ألن اجملتمع
الريفي يقوم بالعديد من الوظائف األساسية واهلامة ويف مقدمتها إنتاج الغذاء واملواد اخلام األخرى ولذلك ميكن
كبري على مدى فعالية سكان اجملتمع الريفي
حد
القول بأن استمرار بقاء دميومية سكان احلضر يتوقف إىل ٍ
ٍ
يف أداء تلك الوظائف .
تستند التنمية الريفية للمرأة يف ليبيا إىل تراثها وخاصة القيم املتضمنة ذلك الرتاث حيث كان اعتماد املرأة
الكلي على نفسها يف إنتاج غذائها وملبسها وأثاثها وتوارثت فن إدارة منزهلا وتوفري حاجيات أسرتها وبيتها من
غذاء وكساء مبا يتوفر لديها من إمكانيات ورغم ما تعانيه املرأة يف الريف من ضغوط العادات والتقاليد وارتفاع
نسبة األمية وضعف الوعي مل حتول دون دخوهلا جماالت العمل واإلنتاج يف كافة القطاعات واليت من بينها اإلنتاج
الزراعي .
حيث تقوم املرأة الريفية بأعمال عديدة على مدار العام واليت من بينها األعمال املومسية كاحلصاد(القمح والشعري
والربسيم) وزراعة اخلضروات وجين األشجار املثمرة والزيتون حيث يستخدم جزء منه لالستهالك احمللي يف طهي
نواح خمتلفة وتقوم املرأة بعد جين حصتهن جبين
الطعام وختليل كميات منه ويباع الزائد ويستفيد من املبالغ يف ٍ
حصص أخرى ملزارع أخرى لتحسني الوضع املادي.
ولقد لعبت املرأة الريفية ً
دورا ال يستهان به يف حركة العمل احلريف اليدوي ،ولتجسيد ذلك يف معارض سنوية اليت
تقام يف خمتلف املناطق ،فال يوجد منزل ريفي ال تقوم فيه املرأة بصناعة اجلرود واللباس التقليدي وصناعة أنواع
من البسط واألغطية الصوفية وال يوجد بيت يف اجلنوب الغربي ويف منطقة غدامس أو اجلنوب الشرقي ملنطقة
اجلفرة ال تقوم فيه النساء بصناعة األطباق واملشغوالت الفنية املقامة على سعف النخيل وبعض اخليوط الصوفية
واحلريرية اليت تستعمل يف التطريز والتجميل واألحزمة اجللدية واحلقائب واألحذية الشعبية .ولقد تأثرت أوضاع
املرأة مبراحل تطور األوضاع السياسية يف البالد خالل الفرتات املاضية وكان أبرز االهتمامات باملرأة يف الفرتة اليت
شهدت تأسيس العديد من مراكز التنمية الريفية واليت متثلت يف إنشاء العديد من املشاريع الزراعية التنموية
واليت كان هدفها األساسي حتقيق االستقرار للمجتمعات الريفية والرفع من معارفهم وحتسني أوضاعهم املعيشية
ولقد مرت املرأة يف ليبيا بعدة مراحل من فرتة احلكم العثماني وحتى الوقت الراهن من خالل عملها يف الغزل
واحلياكة وصناعة احلصر خاصة يف مناطق نالوت وطرابلس ومصراته  .وخالل تلك الفرتة مت تأسيس أول مجعية
نسائية سنة 1954م وافتتحت عدة فروع من اجلمعية اليت اهتمت بتدريب املرأة الريفية يف فنون احلياكة والطهي
ً
ً
ً
ومعنويا .
واجتماعيا
ثقافيا
والتفصيل والنهوض باملرأة
ولقد مت فتح مصرف ريفي متخصص يف منح القروض الريفية اليت تساعد أبناء الريف على النهوض بالزراعة حيث
بلغ عدد املستفيدين من قروض املصرف الريفي مبصارف منطقة غرب طرابلس من بداية مباشرة نشاطه وحتى 30
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ً
ً
رجاال ،و( )18444من النساء ،وبقيمة إمجالية
مستفيدا ،منهم ()34812
من شهر نوفمرب املاضي ()53256( )2009
ً
ً
بلغت ( )219،737.357مائتني وتسعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة وثالثني ألفا وثالثـمائة وسبعة ومخسني
مليون دينار لييب .

مالحظة :نتيجة للظروف األمنية اليت مرت بها ليبيا خالل احلرب واليت استمرت  8أشهر مل يكن من السهل احلصول
على صور جديدة أو إجراء لقاءات يف هذه املرحلة احلامسة ولكن من خالل املناسبات االجتماعية واإللتقاء ببعض
النساء الريفيات وسؤاهلن عن كيفية تأمني غذائهن خالل احلرب ،فأوضحنا أنهن متكن من تأمني غذائهن وغذاء
أطفاهلن واحمليطني بهن ومل حيتجن إىل أي أكل أو مالبس ألنهن كنا حمتفظات مبخزون هائل من األكل والشرب
وبطرق بدائية ومل جيعن خالل احلصار الذي كان مفروض عليهن ،إال من بعض املساعدات واليت أحيانا التصل هلن.
فبقدرة املرأة الريفية وإبداعها استطاعت تأمني غدائها وحتى حيواناتها ولذلك ال خوف على املرأة الريفية من اجلوع
أو احلاجة وهذا ما أثبتته الظروف يف تلك الفرتة .

املقدمـة:
تقع ليبيا يف مشال القارة اإلفريقية على الساحل اجلنوبي للبحر األبيض املتوسط  ،بني خطي طول
ً
ً
ً
جنوبا.
مشاال خط 18.450
شرقا و 330
250 ، 90
ً
ً
ً
ً
حيدها مشاال البحر األبيض املتوسط ،وجنوبا النيجر وتشاد ،وشرقا مصر والسودان ،وغربا تونس واجلزائر ،وتقدر
املساحة اإلمجالية للبالد حبوالي (  ) 1.760.000كيلومرت مربع ،وعلى أساس االرتفاع عن مستوى سطح البحر
واملناخ ونوعية الرتبة ومعدل سقوط األمطار والغطاء النباتي تقسم البالد إىل مخس مناطق إيكولوجية رئيسة
هي:
 -1مناطق السهول الساحلية.
 -2مناطق اجلبال الشمالية.
 -3املناطق شبه الصحراوية.
 -4املناطق الصحراوية.
 -5مناطق اجلبال اجلنوبية.
واملناخ يف ليبيا عبارة عن خليط من مناخ البحر األبيض املتوسط واملناخ الصحراوي حيث يقل تأثري األول كلما
ابتعدنا عن الساحل حتى يصبح املناخ الصحراوي هو السائد .
وينعكس التباين اجلغرايف يف اختالف درجات احلرارة  ،حيث جند أن اجلزء األكرب من البالد يقع يف مناطق
املناخ احلار  ،أما املناطق الساحلية فاملناخ فيها معتدل مع ارتفاع يف نسبة الرطوبة  ،وتهب الرياح خالل فصلي
الصيف واخلريف ويرتاوح معدل درجات احلرارة السنوي بني  25 – 23م 0باملناطق الساحلية و  25 -24م 0باملناطق
شبه الصحراوية ،وتصل أكثر من  30م 0باملناطق الصحراوية ،ويرتاوح معدل سقوط األمطار باملناطق الساحلية
ما بني  400 – 150ملم  /سنة  ،وقد يصل إىل  600ملم  /سنة ببعض املناطق شرقي البالد  ،ويقل معدل سقوط
ً
جنوبا عن املنطقة الساحلية ،ويرتكز حوالي  % 75من األمطار يف األشهر السبعة بداية من
األمطار كلما ابتعدنا
شهر( )10إىل غاية شهر (. )4
ً
ً
واضحا يف التوزيع السكاني ،حيث يتوزع السكان يف املناطق الشمالية ويبلغ عدد سكان
تباينا
وتشهد ليبيا
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الريف حوالي (  1485مليون نسمة ) سنة 1990م ،ويتناقص عدد سكان الريف من  % 74يف عام 65م إىل % 33
عام 87م ،ووصل هذا التناقص إىل  % 20خالل عام 2006م ،ويعترب النشاط الزراعي من أقدم األنشطة االقتصادية
ً
ً
كليا على الزراعة لعدم وجود صناعات فاعلة.
اعتمادا
يف ليبيا فقد اعتمد االقتصاد الوطين قبل اكتشاف النفط
جدول ( : ) 1
مقارنة بني نسبة عدد سكان الريف واحلضر خالل عدة سنوات
السنة
السكان

1987
%

1965
نوع %

2006 1995
%
%

ريف

74

33

25

20

حضر

26

67

75

80

اإلمجــالي

100

100

100

100

تطور أوضاع املرأة يف اجملتمع اللييب -مدخل تارخيي :
إن حماولة التعرف على وضع املرأة الليبية ال ميكن أن يتم مبعزل عن األحداث والتغريات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية اليت مرت بها ليبيا خالل فرتات تارخيية خمتلفة .فيما يتعلق بهذا اجلانب ،ولغرض الدراسة سيتم
تقسيم مراحل تطور أوضاع املرأة يف ليبيا إىل فرتات شبيهة بتلك اليت ينقسم إليها التاريخ العام للبالد ،وهي مخس
فرتات زمنية بيانها كما يلي:
•فرتة احلكم العثماني .
•فرتة احلكم اإليطالي.
•فرتة اإلدارتني الربيطانية والفرنسية .
•فرتة احلكم امللكي.
•الفرتة منذ عام  1969وحتى الوقت الراهن.

الفرتة األولـى :1911-1835 :

على الرغم من أن فرتة احلكم العثماني لليبيا امتدت من  1551إىل االحتالل اإليطالي يف عام  ،1911فإن تأثري
هذه الفرتة انعكس بشكل واضح على طبيعة الثقافة التقليدية السائدة يف اجملتمع خاصة تلك املتعلقة
باملرأة ،وبصفة عامة ميكن القول بأنه مل تتوفر أية معلومات عن دور املرأة يف املراحل األوىل للحكم العثماني
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لليبيا،وعليه سيتم الرتكيز على املراحل املتأخرة للحكم واليت بدأت بعد انتهاء حكم األسرة القرمانلية يف
ليبيا عام  .1835وخالل تلك الفرتة مل يكن للمرأة دور يف اجملتمع  ،إال أنه ميكن رصد وجودها من خالل تتبع
تطور النظام التعليمي يف العهد العثماني ،ويف هذا اإلطار ميكن القول بأن التعليم يف تلك الفرتة اعتمد على
التعليم الديين بدرجة خاصة ،وخالل املراحل األوىل كانت أبرز مراكز التعليم يف ليبيا هي مؤسسات دينية متثلت
يف الكتاتيب والزوايا .وقد عانى التعليم يف تلك الفرتة من حمدودية املناهج وغياب فرص التعليم أمام اإلناث،
مما يعكس التمييز اجملتمعي األوسع بني الذكور واإلناث .وعلى الرغم من إنشاء مدرسة (إعدادية) للبنات يف
طرابلس ،إال أن اهلدف من إنشائها كان منع بنات ضباط احلامية الرتكية من االلتحاق باملدارس األجنبية،أي أن تلك
املدارس مل تكن مفتوحة للجميع مما يعكس عنصرية التعليم يف هذه الفرتة .كما أن تأسيس مجعية نسائية
ً
أساسا هو تهيئة أمهات املستقبل ويدخل التعليم
حتت اسم «مجعية النسوان العثمانية اخلريية» كان الغرض منها
فيها بصورة أساسية ،إال أن ذلك مل يوسع قاعدة التعليم بالنسبة للمرأة.
ومل يقم النظام العثماني بإدخال نظام تعليمي أكثر حداثة إال يف القرن التاسع عشر ،حيث كان الدافع األساسي
وراء ذلك هو توفري موظفني للدولة ،أي لإلدارة البريوقراطية واجليش .كما أن التعليم ظل حكرأ على النخبة اليت
متتلك املوارد االقتصادية الضرورية لتمكني أبنائها من الدراسة ،وكان بروز تعليم النخبة خاصة يف جمال التعليم
العالي ميثل وسيلة إعداد هلم ليكونوا ً
جزءا من نظام الدولة.
ً
وضوحا من قاطنات املدن ،وذلك من خالل
أما فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف العمل ،فيربز دور املرأة البدوية أكثر
مشاركتها يف كل األعمال الزراعية  ،وإن بروز دور املرأة بشكل حمدود يف العهد العثماني الثاني من خالل عملها
يف الغزل واحلياكة وصناعة احلصر خاصة يف مناطق نالوت وطرابلس ومصراتة .ففي تلك الفرتة تعترب املغزوالت
إحدى صادرات طرابلس الغرب واليت تبلغ حوالي ألف جنيه إسرتليين كل عام .ويبدو أن اهتمام املرأة بالعمل يف
جمال الغزل واحلياكة والنسيج هو انعكاس لوضعها االجتماعي ،حيث أن ممارسة هذا العمل ال يتطلب اخلروج
من البيت وهو ما يتناسب مع طبيعة الثقافة السائدة يف اجملتمع اللييب خالل تلك الفرتة واليت تتعلق مبسألة خروج ال
مرأة.
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الفرتة الثانية:1943 1911- :
متثل فرتة احلكم اإليطالي ،1943 -1911 ،الفرتة الرئيسة الثانية ،وميكن تقسيم الفرتة اإليطالية إىل مرحلتني
أساسيتني تبدأ األوىل من  1911إىل أكتوبر ( 1922فرتة االنقالب الفاشي يف إيطاليا) ،والثانية من  1922وحتى
هزمية اإليطاليني يف احلرب العاملية الثانية عام .1943
خالل فرتة االحتالل اإليطالي ،عملت احلكومة اإليطالية على زيادة عدد املدارس يف مجيع أحناء البالد ،وكان
اهلدف الرئيس إلقامة هذه املدارس هو تعليم اللغة اإليطالية ونشر الثقافة اإليطالية بني الطالب ،حيث كان ذلك
ً
ً
جهودا
جزءا من مشروع الطلينة االستعماري من أجل خلق ليبيني موالني لروما .ولقد بذلت احلكومة اإليطالية
كبرية من أجل توفري مدارس للحضانة ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية ،كما أنشأ اإليطاليون مدارس عربية
كان هلا هدف مزدوج وهو اجتذاب الطالب العرب لتعلم الثقافة اإليطالية ،إىل جانب تعليم الطالب اإليطاليني
اللغة العربية ،مما سيساعد اإليطاليني على السيطرة على ليبيا.
أما فيما يتعلق بتعليم املرأة فقد ساهمت املدارس اليهودية التبشريية يف تعليم البنات التطريز وأشغال اإلبرة و ما
يلزمها يف إدارة البيت مما جذب بعض العناصر الوطنية .وبصفة عامة فقد بلغ ما أنشأه االيطاليون من املدارس يف
ً
ً
ً
تلميذة.
تلميذا و1055
مدرسة تضم 9433
ليبيا حتى عام  1939تسعني
ً
ً
وقد بلغ عدد التلميذات على التوالي طرابلس ،مصراتة  ،بنغازي  ،درنة  ،مناطق اجلنوب  624طالبة 130 ،طالبة،
ً
ً
ً
طالبة.
طالبة39 ،
طالبة70 ،
192
جدول ( )2توزيع عدد الطالبات باملدارس اليت إنشاؤها االيطاليون بعدة مناطق يف ليبيا
خالل السنوات 1939-1922
املنطقة

%

عدد الطالبات

طرابلس

624

59.14

مصراتة

130

12.3

بنغازي

192

18.2

درنة

70

6.63

مناطق اجلنوب

39

3.69

اإلمجـــالي

1055

100

ومن خالل حتليل األرقام ومالمح التعليم املتعلقة باملرأة يف هذه الفرتة ،يالحظ أن اخنراط الليبيني وإقباهلم على
التعليم يف املدارس اإليطالية مل يربز إال بعد انتهاء حركة املقاومة الشعبية .حيث مل يكن هناك إقبال من الليبيني
يف تلك الفرتة على التعليم اإليطالي ،ويرجع ذلك إىل مجلة من األسباب:
ً
أوال :انشغال الليبيني باحلرب واملقاومة ضد إيطاليا.
ً
ثانيا :عدم ثقة األهالي يف نوعية التعليم الذي كان يقدم يف املدارس اإليطالية.
وانعكس ذلك يف حماربة املواطنني الليبيني للنظام التعليمي اإليطالي وسياسة الطلينة خالل السنوات األوىل
من االحتالل ،إضافة إىل رفضهم إرسال أبنائهم إىل املدارس اإليطالية خشية أن يفقدوا ديانتهم اإلسالمية وثقافتهم
وتقاليدهم.
وكانت ردة فعل سكان ليبيا جتاه «الطلينة» القسرية قد متثلت يف فتح أكرب عدد من الكتاتيب واملدارس
القرآنية ،اليت مت متويلها من ثرواتهم الشخصية ،من أجل تعليم أطفال الليبيني ،واحلفاظ على دينهم ولغتهم وتراثهم
الثقايف عن طريق هذه املؤسسات ،مما نتج عنه خلق وتعزيز ثقافة املقاومة ومن خالل اإلحصاء التقرييب هلذا النوع
ً
تلميذا ،ففي بنغازي وحدها على
من املؤسسات خالل سنوات  ، 1933-1930وجد أن عدد تالميذها بلغ 10738
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ً
ً
وتأسيسا على ما سبق ،فإن دور املرأة الليبية
كتابا بها حنو سبعمائة تلميذ.
سبيل املثال ،كان يوجد ثالثون
ً
وضوحا خالل فرتة االحتالل اإليطالي من خالل مشاركتها يف حركة املقاومة؛ وبرز دورها
كان يبدو أكثر
يف الصفوف اخللفية للمجاهدين حيث كانت تقوم باالستطالع ،وتساهم يف عملية إمداد اجملاهدين بالتموين
واملياه وتقديم العون للجرحى واملصابني ورفع الروح املعنوية للمقاتلني ،ويف عملية االتصال ونقل املراسالت بني
اجملاهدين ،كما شاركت املرأة يف نقل أخبار العدو ورصد حركاته وحتركاته.

الفرتة الثالثة:1951-1943 :

وبصفة عامة ميكن مالحظة العديد من التطورات اجلوهرية خالل هذه الفرتة ،وأهمها:
ً
أوال  :انتشار اإلدراك بأهمية التعليم بني السكان الليبيني بصورة أوسع ،حيث بذل الليبيون جهدهم من أجل توفري
فرص التعليم ألطفاهلم .مما نتج عن ذلك تزايد املطالب بإعادة فتح املدارس اليت أغلقت خالل احلرب.
ً
ثانيا  :حصلت اإلناث على فرص أكثر للتعليم من قبل ،ونتج عن ذلك إنشاء اإلدارة الربيطانية لعدد من املدارس
لتعليم البنات ،بلغ جمموعها يف سنة  1948أربع عشرة مدرسة ،حيث بلغ عدد طالباتها .))145912
وارتفع عدد الطالبات يف املدارس احلكومية ليصل يف سنة  1951إىل ثالثة آالف فتاة ،مبا يف ذلك طالبات كلية
تدريب املعلمات اليت افتتحت يف مدينة طرابلس يف أوائل  .1951حيث كان عدد الطالبات عند افتتاح الكلية
 28فتاة ،ترتاوح أعمارهن بني 12و 15سنة .ويف شهر أكتوبر من نفس السنة زاد هذا العدد فأصبح  ،88وقد أحلقت
بالكلية مدرسة ابتدائية لثالثـمائة من التلميذات الفقريات ،بقصد تدريبهن على التعليم وتشرف على دار
املعلمات مديرة فلسطينية و 7مدرسات فلسطينيات.
أما عن تعليم البنات يف برقة خالل هذه الفرتة ،فقد افتتحت مدرستان مع افتتاح مدارس األوالد يف كل من بنغازي
ودرنة ،مت افتتحت الثالثة باملرج ،ولقد مت تدريب ثالث مديرات ملدارس البنات مبصر ،وتولت كل منهن إدارة مدرسة
يف عام  1946بلغ عدد الطالبات يف بنغازي  888تلميذة ،أما عدد املدرسات فقد بلغ  25مدرسة .خالل هذه الفرتة
مت االستعانة بالليبيات يف جمال اإلدارة التعليمية ،حيث عينت السيدة محيدة حممد طرخان (املعروفة حبميدة
العنيزي)(  )12وهي من مواليد بنغازي  ،1892كأول مديرة ألول مدرسة للبنات يف عهد اإلدارة العسكرية الربيطانية.
السيدة العنيزي كانت قد استكملت دراستها يف تركيا وبعد عودتها سنة  ،1912رفض والدها السماح هلا
بالعمل يف مدارس احلكم اإليطالي ،ولكنها فتحت بيتها لتعليم مبادئ القراءة والكتابة ،ولتحفيظ القرآن
الكريم ،ولتعليم التطريز واحلياكة .كانت السيدة العنيزي تعمل بنشاط واسع وكأنها مجعية مبفردها،
يف وقت ال توجد فيه مجعيات ،حيث ساهمت مبجهوداتها يف تشجيع النساء واألخذ بأيديهن للتعلم واقتحام جماالت
العمل املناسبة.
كما كانت حتاول جاهدة إقناع أولياء األمور إلدخال بناتهم املدارس وتكملة تعليمهن الثانوي واجلامعي يف وقت
كانت التقاليد متنع الفتاة عن اخلروج لطلب العلم واالختالط .وبصفة عامة فإن أبرز مالمح هذه الفرتة تتجلى
يف النقاط التالية:
•مهدت هذه املرحلة خلروج املرأة للعمل خاصة يف جمال التدريس ،وبرز ذلك من خالل تزايد أعداد املعلمات
اإلناث ،وإن اقتصر تعليم وخروج املرأة على النخبة يف اجملتمع.
•ساهمت ظاهرة اهلجرة العكسية إىل الوطن من قبل املهاجرين (الذين هاجروا من ليبيا إىل األقطار العربية
أثناء االحتالل اإليطالي) يف زيادة نسبة الوعي جتاه تعليم املرأة ودورها ،من خالل تأكيد العائدين على
فائدة تعليم البنات ،واشرتاك املرأة يف احلياة العامة.

الفرتة الرابعة:1969-1951 :

متثل هذه املرحلة فرتة االستقالل الذي مت يف  24ديسمرب  ،1951حتت رعاية األمم املتحدة ،وكانت إيذانا
لتكوين دولة جديدة هي اململكة الليبية املتحدة ثم أصبحت فيما بعد اململكة الليبية .من خالل تطور وضع
املرأة خالل هذه الفرتة ميكن مالحظة أن التعليم ساهم بشكل واضح ومؤثر يف خروج املرأة ،وبشكل عام
ً
ً
ً
ومستمرا ،فكان من بني اخلطوات األوىل
قائما
حتديا
اعتربت احلكومة الليبية يف هذه الفرتة أن التعليم ميثل
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اليت تبنتها هي سن إصدار قانون التعليم رقم  5عام  .1952حيث منح هذا القانون حق التعليم لكل شخص وجعل
ً
ً
ً
وإناثا ومن هنا أصبح الوالدان ملتزمني بإرسال أطفاهلم إىل املدارس ،ولقد
ذكورا
إلزاميا جلميع األطفال،
التعليم
استفادت اإلناث من ذلك بدرجة أكرب من الذكور ،على الرغم من أن أعداد البنات يف النظام التعليمي كانت
أقل من الذكور خالل فرتة اخلمسينيات والستينيات من القرن املاضي .وقد يرجع ذلك إىل الزواج املبكر لإلناث
وانشغاهلن يف أعمال املنزل خالل هذه الفرتة ،كان دور املرأة يف قوة وسوق العمل حمدود ً
جدا باستثناء الزراعة .
وعلى الرغم من أن اللوائح احلكومية مل متيز ضد املرأة يف الوظائف ،فإن املرأة مل تكن متتلك مؤهالت ومهارات
ً
ً
كبريا ،واليت ميكن القيام بها
تدريبا
تلك الوظائف ،نتيجة لذلك فإن( :املرأة كانت مؤهلة للوظائف اليت ال تتطلب
يف مناطق منفصلة) .وهكذا كانت املرأة يف الغالب تعمل كعاملة يف البيوت أو كعاملة نظافة يف املكاتب
وبعض األعمال اخلفيفة اليت تتناسب ووضعها.
خالل اخلمسينات والستينيات من القرن املاضي ،أثرت جمموعة من القوانني واللوائح على دور املرأة يف اجملتمع من
الناحية النظرية ،فعلى سبيل املثال ،نالت املرأة حق إنشاء الروابط واجلمعيات النسائية ،اليت بدأت تتكون يف
املراكز احلضرية الرئيسة .وعلى الرغم من أن املرأة قد حتصلت على هذه احلقوق من حيث املبدأ ،فإن معظم هذه
ً
ً
موثقة بالورق فقط .حيث استفاد عدد قليل من النساء من هذه احلقوق،
حقوقا
احلقوق كانت من الناحية العملية،
واستمرت النساء يف عدم املشاركة يف األنشطة اليومية مقارنة مبشاركة الرجال.
وبصفة عامة ميكن القول بأن نشاط املرأة يف هذه املرحلة ،هو نشاط القلة ،اعتمدت فيه املرأة على الريادة
واملبادرات الفردية يف خمتلف اجلوانب اليت ساهمت فيها هذه القلة من أجل توسيع دائرة املشاركة يف مجيع
اجملاالت .فمن أبرز النشاطات اليت مت رصدها خالل هذه الفرتة:

 .1تأسيس اجلمعيات النسائية يف ليبيا:

أول مجعية نسائية تأسست وخرجت إىل حيز الوجود يف سنة  1954يف ليبيا يف مدينة بنغازي مسيت (مجعية املرأة
اخلريية) ،تكاتفت فيها جمموعة من سيدات اجملتمع (ليبيات وعربيات مقيمات يف ليبيا) ،على رأسهن صاحبة
ً
ً
واجتماعيا
ثقافيا
الفكرة السيدة محيدة العنيزي ،وكان تأسيس هذه اجلمعية يهدف إىل النهوض باملرأة
ً
ومعنويا ،ولكن يف حدود اإلمكانيات غري املتيسرة آنذاك ويف غياب التشجيع من اهليئات الرمسية ومن اجملتمع
بشكل عام ،وقد غلب على اجلمعية الطابع اخلريي ،حيث أخذت على عاتقها مساعدة األسر الفقرية ،كما
سعت إىل إقامة محالت خريية وحفالت ترفيهية لصاحل نزالء املالجئ واملستشفيات ،إضافة إىل تعزيز الوعي العام
للمجتمع وذلك من خالل زيارة البيوت واألهالي وحماولة إقناعهم بضرورة تعليم بناتهم .وتشجيع املرأة لالخنراط
يف اجلمعية ونشاطاتها ،واليت منها دورات متعاقبة لتعليم فن التطريز واحلياكة ،والطبع على اآللة الكاتبة،
والتدبري املنزلي ،واملوسيقى ،إضافة إىل اهتمامها باملشاركة يف رعاية األطفال اليتامى .ويف عام  1964مت االعرتاف
ً
رمسيا من قبل الدولة وأصبحت هيئة اعتبارية هلا لوائحها ونظامها األساسي وأطلق عليها منذ ذلك
باجلمعية
احلني (مجعية النهضة النسائية) .كما مت افتتاح عدة فروع من اجلمعية يف بعض املدن األخرى ،حيث تكونت
مجعية النهضة مبدينة درنة يف  6مايو 1965م  .أما اختصاصات هذه اجلمعية فلم حيد عن دور اجلمعية األم وهو
االهتمام بتدريب املرأة على فنون احلياكة والتفصيل والطهي ،إضافة إىل إقامة حفالت خريية لصاحل الفقراء
واألسر احملتاجة ومعاضدة املؤسسات اخلريية وزيارتها .ولرسوخ وجناح نشاط اجلمعية متكنت مؤسستها السيدة
محيدة العنيزي ،ومن خالل دعوتها وسعيها من تكوين أول إحتاد نسائي يف ليبيا وهو «اإلحتاد النسائي اللييب»
عام  ،1965وقد شاركت املرأة الليبية من خالل هذا اإلحتاد يف الكثري من املؤمترات داخل وخارج ليبيا ،كما
ساهمت يف العمل على فتح مدارس مسائية للبنات وكانت أول من دفع بالفتاة الليبية للعمل يف جماالت عمل
جديدة مثل اإلذاعة ،والصحافة ،والربيد،و التمريض وغريها .ومن بني اجلمعيات النسائية اليت تأسست يف 16أبريل
 ،1967مجعية املرأة العاملة وهي مجعية أهلية حتت إشراف وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومقرها مدينة
طرابلس .كان تأسيس اجلمعية يهدف إىل؛ رعاية ومحاية أطفال املرأة العاملة وذلك بتأسيس مقر ميكن أن
يتسع لقسمني :داخلي وخارجي ،وذلك ً
حال ملشاكل املرأة العاملة وتشجيعها على االستمرار يف عملها ،وكذلك
القيام بربامج ترفيهية كالرحالت واحلفالت للسيدات الالتي حرمن منها ،إىل جانب استقبال أطفال النساء غري
العامالت يف القسم الداخلي.
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السيدة محيدة العنيزى أول مؤسسة مجعية نسائية

السيدة عائشة زريق رائدة التنمية الريفية

الفرتة اخلامسة 1969- :حتى الوقت الراهن :

تعترب هذه املرحلة من أهم مراحل تاريخ ليبيا احلديث ،وذلك نتيجة للتحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
اليت شهدها اجملتمع اللييب خالل هذه الفرتة منذ  1سبتمرب  .1969ويربز تأثري هذه املرحلة على املرأة من خالل
التغريات املختلفة يف السياسات املتعلقة باملرأة ،حيث سعت هذه السياسات إىل متكني املرأة من املشاركة يف بناء
البالد ،أكدت يف الوقت ذاته على االختالفات اجلسمانية والبيولوجية بني الذكر واألنثى ،وأن هناك ً
دورا لكل
منهما يتناسب وطبيعته.
وميكن القول بأن النظام يف ليبيا حاول تغيري قيم واجتاهات اجليل اجلديد جتاه املرأة عن طريق استخدام النظام
التعليمي وأدواته املختلفة مثل املناهج واملقررات الدراسية .مع ذلك ،فإن الرسالة اليت نقلتها هذه األدوات عن املرأة
ً
ً
وانتشارا يف كتب
تكرارا
كانت يف البداية ضمن إطار القيم التقليدية ،فإىل وقت قريب كانت أكثر األفكار
القراءة خاصة يف مرحلة التعليم األساسي ،تلك اليت تعكس الدور التقليدي للمرأة كأم وزوجة ،وكان هناك
تركيز أقل على السياسات الرمسية األخرى حول املرأة.
حملة عن املراكز الريفية اليت مت إنشاؤها:
لقد قامت اهليئة التنفيذية مبنطقة سهل اجلفارة بوضع خطة طموحة بإنشاء مراكز تنمية ريفية لتدريب فتيات
وزوجات املزارعني حيث قامت بتدريب  4654فتاة وزوجة مزارع حتى نهاية سنة 1980م )جدول  ، )3ويعترب هذا
ً
إلزاميا حيث نص عقد متليك املزرعة املربم بني املزارع وجملس التنمية يف مادة (( ))4فقرة (())3
الربنامج التدرييب
ً
ً
على أن يتعهد املزارع بأن تنخرط يف برامج التدريب املعدة زوجته وأفراد أسرته سواء كانوا ذكورا أو إناثا .ولقد
متت اإلجنازات على مستوى اهليئة بعد افتتاح أول مركز مبشروع القره بوللى – وادي الرمل 74م حيث مت افتتاح 8
مراكز فرعية والتحقت به  563منتسبة وخترجت فيه  178منتسبة وهذه املراكز هي (:)6

.1مركز األمل للتنمية الريفية :

مشروع القره بوللى  /وادي الرمل مت إنشاؤه عام  ،1974ويقع املشروع على بعد  50كم ً
شرقا من مدينة طرابلس
ومساحة املشروع  24500هـ تضم  1050مزرعة متكاملة .
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ً
متدربة.
ولقد مت افتتاح الدورة األوىل باملركز املوافق  74/8 /1م حيث التحقت به 14ً
متدربة.
لقد مت افتتاح الدورة الثانية  75/10 /2 -م حيث التحقت به 46-لقد مت افتتاح الدورة الثالثة  76/10 /1 -م حيث التحقت به  50متدربةً.

.2مركز األشراف للتنمية الريفية  -القره بوللى وادي الرمل:

ً
سيدة كلهن من زوجات املزارعني وكانت مدة الدورة
بدأت الدورة بتاريخ  77 / 2 / 12م التحقت بها 47
 9أشهر .

.3مركز النهضة للتنمية الريفية  -مشروع ترهونة  /مسالته:
مت افتتاحه عام  76يف مشروع ترهونة  /مسالتة يف منطقة سيدي الصيد .يقع املشروع جنوب شرق طرابلس حبوالي
 88كم ويتكون من منطقتني وهما سيدي الصيد ومسالته .
مساحة املشروع 16000 .هـ مقسمة إىل  400مزرعة مساحة كل منها  40هـ ولقد مت افتتاح الدورة األوىل باملركز
ً
ً
متدربة.
متدربة – الدورة الثانية افتتحت بتاريخ 77 / 2 / 2م التحقت بها 58
بتاريخ  76 / 3 / 20م التحقت بها 55

 .4مركز النور للتنمية الريفية  -مشروع بئر ترفاس:
مت افتتاحه بتاريخ  76/1/4م مبشروع بئر ترفاس ويقع املشروع على جانيب الطريق بني الزاوية وبئر الغنم ويبعد
 65كم عن مدينة طرابلس ومساحته  7170هـ مقسمة إىل  478مزرعة – مت افتتاح الدورة األوىل باملركز بتاريخ
ً
ً
متدربة.
متدربة والدورة الثانية افتتحت بتاريخ  76/11/27م التحقت بها 47
 76/1/4م حيث التحقت به 42

 .5مركز اإلشعاع للتنمية الريفية  -مشروع وادي كعام :

ُ
أفتتح هذا املركز بتاريخ  76/3/6م مبشروع وادي كعام ويقع شرق مدينة طرابلس على بعد 140كم ومساحته
ُ
ً
متدربة والدورة الثانية
 1400هـ تضم  233مزرعة  .ولقد أفتتحت أول دورة به بتاريخ  76/3/6م والتحقت بها 21
ُ
ً
متدربة.
أفتتحت بتاريخ  77/2/5م التحقت بها 35

.6مركز اإلصالح للتنمية الريفية – مشروع وادي اهلرية:
مت افتتاحه يوم  76/12/1م مبشروع وادي اهلرية ويقع املشروع مشال سلسلة جبال نفوسة شرق طريق
العزيزية  /غريان على مسافة 20كم جنوب العزيزية مساحته  4200هـ تضم  300مزرعة – افتتحت أول دورة
ً
متدربة.
بتاريخ  76/12/1التحقت بها 20

.7مركز املنار للتنمية الريفية  -مشروع سهل نالوت:

ُ
أفتتح هذا املركز بتاريخ 76/12/12م مبشروع سهل نالوت منطقة الرويس يقع هذا املشروع بسهل نالوت مبنطقة
الرويس  /بدر  /الباردة  /تكوت  /شكشكوك مساحته  2000هـ تضم  199مزرعة ثم افتتاح أول دورة به بتاريخ
ً
منتسبة.
76/12/12م التحقت بها 61

.8مركز الزهراء للتنمية الريفية  -مشروع مرتفعات غريان  /جادو:

ُ
أفتتح هذا املركز بتاريخ 76/12/5م مبشروع مرتفعات غريان  /جادو  /منطقة األصابعة يقع املشروع مبنطقة
األصابعة  /ساقية الفرس  /سيدي خليفة  /القضامة  /مساحته  20000هـ ويضم  530مزرعة – ُافتتحت أول دورة
ً
منتسبة.
بتاريخ 76/12/5م التحقت بها 76
وتهدف مراكز التنمية الريفية لبنات وزوجات املزارعني إىل :
ختريج ربة البيت الواعية القادرة على تدبري وتلبية كافة احتياجات املنزل من التدبري املنزلي إىل األعمال الزراعية
ورفع مستوى املرأة الثقايف والفكري .
ختريج الرائدات الريفيات ذات املستوى املرتفع من املهارات املنزلية املختلفة وكذلك املستوى املرتفع من الفكر
والثقافة .
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جدول ( ) 4
املراكز املنشأة حتى نهاية  1980م
عدد املراكز
املدرجة باخلطة

املنفذ حتى نهاية
1976

املتبقي حتت اإلجناز حتى
نهاية 1980

مركز التدريب املتقدم على مستوى اهليئة

1

-

1

مركز فرعي مبشروع وادي الرمل

1

1

-

 - - -القره بوللى

3

1

-

بئر ترفاس

1

1

-

ترهونة

3

1

-

مسالتة

1

-

1

وادي كعام

1

1

-

عريان  /جادو

2

1

-

نالوت

1

1

-

اهلرية

1

1

-

اجملينني

1

-

1

العربان

2

-

2

الوادي احلي

1

-

1

أبو شيبة

1

-

1

مشروع املراعي

2

-

2

اإلجـــــمالي

22

8

14

موقع املراكز

اجلدول ( ) 5
األعداد اليت مت تدريبها حتى نهاية 1980
املراكز

74

75

76

77

78

79

80

اإلمجالي

املتقدم

-

-

-

20

20

20

2060

80

وادي الرمل

-

-

-

60

60

60

180

240

القره بولي

-

14

42

60

180

180

60

596

بئر ترفاس

-

-

42

60

60

60

180

282

ترهونة

-

-

55

60

180

180

60

595

مسالته

-

-

-

60

60

60

60

240

وادي كعام

-

-

28

60

60

60

120

268

غريان  /جادو

-

-

66

60

120

120

60

486

نالوت

-

-

67

60

60

60

60

307

اهلرية

-

-

-

60

60

60

60

240

اجملنيني

-

-

-

60

60

60

60

240

العربان

-

-

-

60

120

120

120

360
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وادي احلي

-

-

-

60

60

60

60

240

أبو شيبة

-

-

-

60

60

60

60

240

املراعي

-

-

-

-

-

120

120

240

اإلمجالي

-

14

300

800

980

1280

1280

4654

اهليكل التنظيمي ملراكز التنمية الريفية وتتكون من الوحدات التالية:
أو ًال :مديرة املركز:
ثانيًا – اجلهاز الفين ويتكون من:
•أخصائية اجتماعية حيث تقوم باإلشراف االجتماعي باملركز على األنشطة املختلفة مع تدريس املواد
االجتماعية والدينية والقومية .
•مدرسة تفصيل وخياطة.
•مدرسة تطريز وأشغال اإلبرة.
•مدرسة تريكو آلي ( الصناعات الصوفية وغريها ).
•مدرسة تدبري منزلي.
•مدرسة حمو األمية.
•مهندسة زراعية لتدريس املواد الزراعية والتدريب عليها .
•زائرة صحية لتدريس مادة التوعية الصحية واإلسعافات األولية .
ثالثـًا – جهاز اخلدمات ويتكون من:
•أمينة سر.
•عاملة تنظيف.
•سائق سيارة.
•غفري ويقوم باإلشراف ومتابعة سري عمل هذه املراكز بقسم التنمية الريفية باهليئة.
أقسام النساء العامالت يف التنمية الريفية:
تنقسم النساء العامالت يف التنمية الريفية إىل:
•النساء املتقدمات يف السن وما يقمن به من أعمال يدوية وحرفية وأعمال زراعية من غرس وجين ومجع
واألعداد للتسويق وتضم النساء األميات وغري األميات .
•النساء الصغريات يف السن والالتي تلقني علوم أساسية أو متوسطة والبعض منهن لديهن مهارات بسيطة
وحمدودة تلقينها خالل تدريبهن مبراكز تدريب املرأة ويشتغل أغلب نساء هذه الفئة يف وظائف إدارية
كالطباعة والسكرتارية والبعض يف جمال التدريس والتمريض وأعمال أخرى منها:
 - 1العمل اإلنتاجي األسري:
ُ
ً
حرصا من الدولة على تأكيد الدور الفعلي للمرأة يف املساهمة يف اإلنتاج أستحدثت أنشطة وبرامج مدرة للدخل.
وللنقص يف األيدي الزراعية بفعل اهلجرة إىل املدينة وتناقص عدد السكان لذا استحدث برامج األسر املنتجة
ونفدت هذه الربامج يف إطار املشاريع الزراعية وبدء العمل يف هذا الربنامج يف مطلع التسعينات وركز على
(( األرامل – املطلقات – ضعاف احلال )) وقد تبنى الربنامج الصناعات اخلفيفة – االحتاد النسائي وفتحت بها أقسام
تتوىل اإلشراف على األسر املنتجة من ناحية إعداد االستبيان اخلاص بأوضاع األسر املادية وموضوعات عامة عن
األعمال اليت بإمكان األسر القيام بها واليت بنا ًء عليها أعدت بطاقات خاصة باملستفيدات من هذا الربنامج حيث
تسلم املادة اخلام الالزمة لإلنتاج وتقوم بإعداد املطلوب منها بعد اشتغاهلا يف املنزل – ثم تقوم بتسليم املشغوالت
جاهزة للبيع والتسويق وتقوم اجلهة املسؤولة بتسويق اإلنتاج – وبعد إمتام عملية البيع حتسب القيمة النقدية
ثم يصرف هلن ثـمن ما بذل من جهد .
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 .2العمل التشاركي:
تقوم خرجيات مراكز تدريب املرأة املقامة يف املشاريع الزراعية من بنات وزوجات املزارعني بإقامة مشاريع إنتاجية
صغرية خاصة باالشرتاك مع أفراد آخرين يوفرون هلن املكان ويساعدونهن يف توفري واستجالب املادة اخلام
والتسويق – وكذلك إقامة مشاغل خاصة إلنتاج املالبس واملشغوالت الصوفية ومالبس األفراح ويعمل لديهن
العديد من الفتيات ممن هلن دورات تدريبية ويدير هذه املشاغل نساء هلن شهادات باجتياز دورات تدريبية متخصصة
باإلضافة للخربة وتقوم الدولة بتقديم مساعدات مالية للمبتدئات بهذه الربامج((قروض ريفية )).
.3العمل يف مؤسسات الدولة (( األعمال اخلدمية )):
ً
نظرا للتغري الذي طرأ على حياة الريف تتجه القوى العاملة يف القطاع الزراعي إىل االخنفاض النسيب لصاحل
ً
مؤخرا مراكز املهن الشاملة حتتوي يف ختصصاتها على فن النسيج والكساء
القطاعات األخرى  ،فقد استحدث
واحلاسوب والرسم اهلندسي والصناعي باإلضافة لربامج تدريب الراشدات وما يؤكل إليهن من مهام يف املشاركة
يف أعمال التدريب بعد إحلاقهن بإحدى دورات مراكز التنمية الريفية للتدريب املتقدم  .ويف هذا الصدد تعمل
أمانة التعليم والتدريب املهين على استحداث ختصصات جديدة وتدريب املتدربات عليها فلقد مت ترشيح فتيات
الريف للتدريب على دورة يف تونس ملدة 3سنوات على املهن اآلتية  :تصميم وصناعة األزياء باستخدام احلاسوب
– اخلياطة وأشغال اإلبرة – صيانة اآلالت النسيجية املدارة ((احلاسوب )) ورشحت فتيات أخريات للدورة املقامة يف
طرابلس لنفس التخصص.
ولقد مت فتح مصرف ريفي متخصص يف منح القروض الريفية اليت تساعد أبناء الريف على النهوض بالزراعة حيث
بلغ عدد املستفيدين من قروض املصرف الريفي مبصارف منطقة غرب طرابلس من بداية مباشرة نشاطه وحتى
ً
مستفيدا ،أن القروض اليت منحها املصرف موزعة حسب الفئات
 30من شهر نوفمرب ( )2009املاضي بلغ ()53256
املستهدفة وهي:
 قروض فردية لتحسني مستوى الدخل للرجال والنساء لعدد ( )31589مستفيد.ً
مستفيدا.
قروض فردية للباحثني عن عمل لعدد ()8936ً
قروض بنظام املشاركة نقدية وعينية  ،للرجال والنساء لعدد ( )12731مستفيدا .ً
قرضا ،يف حني بلغ عدد قروض النشاط احليواني الذي يشمل الدواجن
وعدد قروض النشاط الزراعي بلغ ( ) 1917
ً
ً
ً
قرضا ،وقروض النشاط البحري ( )332قرضا .والنشاط احلريف ( )7278قرضا ،والنشاط
وتربية النحل)21263( ،
ً
قرضا.
اخلدمي ()16247
وكان إمجالي املستفيدين من قروض املصارف الريفية يف املنطقة الغربية حسب أنواع األنشطة بالنسبة للرجال
ً
()53256مستفيدا ملحق ( )1يوضح موقف اإلقراض حسب نوع النشاط حتى 2008/12م.
والنساء بلغ
تقييم دور املرأة يف اجملتمع اللييب:
ً
يعد هذا اجلزء من الدراسة هو حماولة رصد للجانب احلقيقي أو الفعلي لتطور حركة املرأة .فاستنادا إىل نتائج
الدراسة املشار إليها واليت تناولت دور املرأة يف اجملتمع ،كانت إحدى القضايا اليت تناولتها الدراسة هو الوضع احلالي
ً
ً
حقوقا كافية وبنسبة  . %69ولعل من املهم اإلشارة إىل
حاليا
للمرأة يف اجملتمع اللييب ،حيث تبني أن املرأة متتلك
االختالف فيما يتعلق بهذه املسألة بني اإلناث احلضريات واإلناث الريفيات ،حيث تبني أن اإلناث احلضريات يطمحن
إىل زيادة حقوقهن داخل اجملتمع ،بينما تدرك اإلناث الريفيات حدود توقعاتهن ،إال أنه ينبغي مالحظة أن النساء يف
املناطق الريفية تعمل بالتساوي يف كثري من األحيان مع الرجال يف العديد من األنشطة خاصة األنشطة الزراعية.
يف إطار االنتقال باملرأة يف ليبيا إىل طور التفعيل ،مت حل وإلغاء االحتاد العام للجمعيات النسائية ،واجلمعيات
النسائية مبختلف املناطق ،وذلك حبجة أن املرأة يف ليبيا هي جزء وشريك يف معظم املؤسسات .إضافة إىل أنه
ال يوجد فصل بني الرجل واملرأة ،وأن الثورة أعطت املرأة حقوقها ومن هنا ال حاجة لوجود احتاد نسائي للدفاع عن
املرأة .وإن أي قضية ختص املرأة ينبغي أن تطرح يف املؤمترات الشعبية يف هذا اإلطار مت تشكيل مؤمترات شعبية
نسائية يف معظم املناطق ،فكل مؤمتر شعيب للذكور يقابله مؤمتر شعيب لإلناث ،استمرت الفكرة ملدة سنتني
ثم ألغيت على أساس أن الرجل واملرأة ينبغي أن يكونا يف مؤمتر واحد .ويف التسعينيات من القرن املاضي برز
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االهتمام بنشاط املرأة من خالل أمانة مؤمتر الشعب العام عن طريق وزارة شئون املرأة أو وزارة الشؤون االجتماعية
فيما بعد ،وهو منصب تتقلده النساء يف خمتلف البلديات .وميكن القول بأن ظاهرة عدم استقرار وإلغاء ودمج
كثري من املؤسسات ومنها املؤسسات اليت تسعى إىل تدعيم دور املرأة أدى إىل ترك فجوة على مستوى القاعدة فبعد
ً
ووفقا هلذا
أن مت إلغاء اجلمعيات النسائية صدر القانون رقم ( )20لسنة  2001بشأن تنظيم اجلمعيات النسائية.
ُ
القانون أنشئت مجعيات نسائية تتكون من النساء بالبلديات واملواقع اخلدمية واإلنتاجية.إضافة إىل تكوين
رابطة اجلمعيات النسائية بالبلدية من وزارات اجلمعيات النسائية بالبلديات .وكذلك تكوين االحتاد العام
للجمعيات النسائية من روابط اجلمعيات النسائية بالبلدية.
مالحظـــــات:
من خالل تتبع تطور حركة املرأة يف ليبيا عرب الفرتات التارخيية املختلفة ميكن إبراز املالحظات التالية:
•إن التطورات والتغريات اليت حدثت يف اجملتمع اللييب عرب الفرتات التارخيية املختلفة ،واليت لعبت ً
دورا حامساً
يف التأثري على البيئة االجتماعية والثقافية والبنى السياسية واالقتصادية ،كانت من ضمن العوامل
والعناصر اليت أثرت وساهمت يف حتديد األسس اليت ساهمت يف تطوير حركة املرأة يف ليبيا.
•اتسم نشاط املرأة بالطابع الريادي ،الذي ال يتجاوزه إىل حركة فاعلة تكتسب وجودها من تطورها
التارخيي الذي يعتمد على التواصل واالستمرارية واالستقرار.
•غلب الطابع األيديولوجي على حركة املرأة يف ليبيا خاصة منذ ثـمانينيات القرن املاضي ،حيث انعكس
ذلك على البنى املختلفة اليت استهدفت نشاط املرأة ،لتتحول بعض تلك البنى إىل أدوات تبشريية دعائية
أكثر من اهتمامها بالقضايا االجتماعية والسياسية والثقافية اليت ختص املرأة.
•غياب التعاون وغياب االتصال والتواصل بني القياديات على املستوى الرمسي والقاعدة العريضة ،إضافة
إىل هيمنة الفرد الواحد على النشاطات املختلفة واملتعلقة بنشاطات املرأة املختلفة واليت تأخذ طابع ًا
ً
مومسيا ،مما جعل الكثريات من الناشطات يف هذا اجملال يفقدن الوسط الذي يعملن به.
أنواع اجملتمعات الريفية :
ميكن تقسيم اجملتمعات احمللية بصورة عامة إىل جمتمعات ريفية حملية وجمتمعات حضرية حملية وختتلف
اجملتمعات الريفية احمللية وتنقسم إىل ثالثة أنواع وهي:
اجملتمعات احمللية القروية.اجملتمعات احمللية ذات املزارع املتناثرة مع قرية املركزية .اجملتمعات احمللية ذات املزارع املتناثرة مع جتمعات صغرية .ومن أهم ما تتصف به الدول النامية بشكل عام هو ارتفاع نسبة السكان الريفيني الذين يعيشون على نشاطات
ً
وغالبا ما تكون اإلنتاجية ضعيفة يف هذا القطاع مما يؤدي إىل
زراعية بسيطة أو على نشاطات حرفية تقليدية
تكوين مستوى معاشي منخفض مقارنة مع املستوى املعاشي لسكان املناطق احلضرية وبذلك تكونت الفجوة
ً
اتساعا مع الزمن واليت تفصل بني أوضاع سكان الريف وسكان احلضر .
اليت تزداد
أهداف برامج التنمية الريفية:
أهداف تنمية اجملتمع الريفي عديدة ومتنوعة وهي:
األهداف التخطيطية  :وهي األهداف اليت تعمل على حتقيق األمور التالية :
 املساعدة يف دراسة اجملتمع الريفي احمللي كوحدة واحدة لتحديد احتياجاته وموارده املختلفة. العمل على وضع سياسة عامة لإلصالح يف اجملتمع يف النواحي االقتصادية واالجتماعية واخلدمية وغريها. بذل اجلهود يف ترتيب االحتياجات املختلفة على حسب أهميتها يف اجملتمع . التفاني من أجل رسم خطة لإلصالح مقسمة ملراحل زمنية مع إيضاح دور كل فئة من فئات اجملتمع يفاخلطة املرسومة .
جغرافيا ووظيفياً.
ً
1 .1األهداف التنسيقية :تنسيق اجلهود احلكومية يف اإلصالح
2 .2أهداف خاصة باجملتمع ككل:
160

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

وهي تشجيع املواطنني على البدء خبدمات جديدة حيتاج إليها اجملتمع يف حدود اخلطة املرسومة.املساعدة يف نشر الوعي االجتماعي واإلنتاجي بني املواطنني بواسطة احملاضرات والندوات والربامج اإلذاعيةوالتلفزيونية واملطبوعات .
ً
عامال من عوامل رفع املستوى الثقايف والوعي والفهم للظروف املتغرية ووسيلة للقضاء
نشر الوعي بوصفهعلى اجلهل والتخلف والتقاليد البالية ويشجع الفالحني على اإلقبال على استخدام اآلالت الزراعية احلديثة .
رفع املستوى الصحي ألن حتسني الظروف الصحية يؤدي لزيادة القدرة البشرية على اإلنتاج .توفري وسائل النقل احلديثة وتعبيد الطرق الصاحلة هلا لكي ميكن نقل املنتجات الزراعية إىل األسواق .إنشاء مساكن صحية كالقرى العصرية بها معظم املستلزمات احلضرية.إقامة التعاونيات الزراعية وحتسني عالقات اإلنتاج.استغالل مجع املوارد الطبيعية والبشرية.نشر األمن واالستقرار حتى يطمئن الناس على مستقبلهم مع تنمية روح االدخار واالستثمار فيهم.االستعانة باخلربات يف التنمية الزراعية.إعداد دورات تدريبية لتأهيل أفضل العناصر املوجودة.حماربة كل الظواهر واالحنرافات اليت تعوق عملية التنمية.توفري السلع واخلدمات بأسعار تناسب مستوى الدخل الفردي.دور املرأة يف التنمية:
األمن :هو ضد اخلوف .
الغذاء :هو كل ما يدخل جسم الكائن احلي ليمده بالطاقة الالزمة لالستمرارية يف احلياة.
األمـن الغذائي:
ً
ً
يقصد به توفري الغذاء كما ونوعا مع إتاحته للجميع باستمراريته ووفرته على مدى الزمن.
ويتحقق األمن الغذائي عندما يستطيع مجيع الناس يف مجيع األوقات من الناحية املادية واالقتصادية احلصول
كاف وسليم ومغذي يليب حاجاتهم التغذوية ويناسب أذواقهم الغذائية  .ولكي يتحقق ذلك البد أن
على غذاء
ٍ
ً
يتناسب حجم اإلنتاج مع حجم السكان فكلما كان نصيب الفرد كافيا له يف العام حتقق األمن الغذائي يف
ذلك العام فقط ،لذا البد من استمرارية وفرة الغذاء لذلك الفرد ،ويكون ذلك بتناسب معدل منو اإلنتاج مع معدل
منو السكان .فإذا كان معدل اإلنتاج يعادل معدل السكان حتقق األمن الغذائي وإذا كان معدل اإلنتاج فاق
معدل السكان تتحقق الرفاهية وإما إذا كان معدل اإلنتاج دون معدل السكان فهذا مؤشر لعدم الوفرة يف الغذاء،
ً
متاما .واحملك األساسي
وهنا البد من التدخل السياسي يف زيادة اإلنتاج أو تقليل السكان وهذه السياسة مرفوضة
يف حتقيق األمن الغذائي هو إتاحة الغذاء جلميع السكان على مدى الزمن.
دور املرأة يف اجملتمع :
كان هناك اعتقاد سائد بأن دور املرأة هو اإلجناب وتربية األطفال وهذا الدور مبا فيه الناحية الوظيفية دعمه
وعززه اعتقاد املرأة وفهمها له والذي تولد لديها من عدم املساواة الثقافية بني اجلنسني وعدم املساواة يف احلقوق
والواجبات جعل املرأة يف جمال التابع الذي ال أهمية له يف اختاذ القرار ومبرور الزمن قيم دور املرأة يف جمتمعها ومت
إعطاؤها بعض الفرص لكي تعمل يف اجملاالت اإلنتاجية .ومما ال شك فيه أن املرأة لعبت وما زالت تلعب ً
دورا
ً
ً
حموريا يف مشاريع التنمية وقد أثبتت أنها ً
ً
دائما ملواكبة
مهما يف أي عملية تطور وجتديد .وبالتالي تسعى
رقما
تطورات العصر والتفاعل مع كل متطلباتها وإمكانية النهوض بواقعها وظروفها .ومن هنا يأتي دور وأهمية املرأة
الريفية على وجه التحديد يف جممل هذه املعطيات واملشاركة الفعالة يف العملية التنموية  .و تأتي هذه الورقة
ً
ً
وصوال إىل التنمية
تأكيدا ملوقع املرأة الريفية وأهميتها يف ضمان األمن الغذائي وتنمية واستقرار املناطق الريفية
الشاملة.
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املرأة الريفية واألمن الغذائي :
ال ميكن أن ينحصر دور املرأة يف عملية األمن الغذائي يف ذلك الدور الذي تؤديه داخل املنزل فقط وبالتحديد يف
معملها اليومي أي املطبخ و لكن يتعدى هذا الدور إىل أكرب من ذلك فمنذ األزل جند أن األسرة تعتمد على املرأة
ً
ً
ً
ً
أساسيا يف العملية الزراعية سوا ء من خالل العمل يف
مرتكزا
كليا يف الزراعة وتعترب املرأة الريفية
اعتمادا
أرض األسرة أو لدى الغري .وجند أن أهم األعمال اليت تقوم بها هي أعمال العزق واحلرث و تتم بالوسائل البدائية ويف
بعض األحيان تستطيع املرأة استعمال اآلالت الزراعية احلديثة اليت تتوفر هلا .كما تعمل املرأة على تربية الدواجن
ً
وأيضا توفري دخل لألسرة ،باإلضافة إىل مسؤليتها يف األمن
والطيور واستخدامها يف توفري الغذاء من اللحوم والبيض
ً
الغذائي األسري مثل :ختزين احلبوب يف وقت احلصاد وتنقيتها من الشوائب وأيضا ختزينها يف األماكن املناسبة
للحفاظ عليها من التلف وضمان التخزين السليم حبيث ال تفقد احلبوب واملأكوالت قيمتها الغذائية واختيار نوع
ً
ً
جيدا
إعدادا
الغذاء.وانتقاء احلبوب والبذور املناسبة للطهي مبا يتناسب واحتياجات كل فرد يف األسرة وإعداده
ً
حمتفظا بعناصره الغذائية.
حبيث يكون الطعام
آليات تأمني احلصول على الغذاء الكايف طوال العام:
أ -اإلنتاج الذاتي:
ً
وفقا لإلمكانات املتاحة لألسرة فإنه من األفضل أن يتكامل اإلنتاج النباتي واحليواني .فاحليوانات يف املزرعة
توفر الطاقة الالزمة لتحضري األرض وغريه من املدخالت إلنتاج احملاصيل مثل السماد الطبيعي كما أن بقايا
احملاصيل ميكن أن توفر التغذية للحيوانات أما على مستوى إعداد الوجبات فإن األغذية من مصادر حيوانية
ً
قبوال وفائدة
تكمل األغذية من املصادر النباتية واخللط بني املصدرين (احليواني والنباتي) جيعل الوجبات أكثر
غذائية للشخص .
احلديقة املنزلية تلعب ً
دورا ً
هاما يف حتسني وإمكانية احلصول على أغذية متنوعة لتغذية األسرة وذلك من خالل
زراعة حماصيل غذائية متنوعة تساعد يف احلصول على وجبات غذائية متوازنة إضافة إىل أن تنوع احملاصيل
يقلل خماطر فقد أو تلف بعض منها بسبب اآلفات واألمراض أو بسبب رداءة الطقس؛ ألن بعض احملاصيل هلا القدرة
على مقاومة األمراض أكثر من غريها كما أن بعض احملاصيل الغذائية مثل الفلفل والثوم هلا خاصية طرد
احلشرات إضافة إىل أن زراعة البقول تساعد على حتسني خصوبة الرتبة .
ً
ممكنا مع ضرورة ريها وخدمتها حسب
من األفضل زراعة أشجار الفاكهة يف احلديقة املنزلية إذا كان ذلك
التوصيات الصادرة من هيئة البحوث الزراعية .
وأشجار الفاكهة تساعد على محاية احملاصيل األخرى من أشعة الشمس والرياح  .ومن األفضل اختيار أشجار
ً
ثـمارا يف املواسم املختلفة من العام كما جيب االتصال بأقرب وحدة لإلرشاد الزراعي.
الفاكهة اليت تعطي
ب -أهمية التصنيع الغذائي:
مبا أن اإلنتاج الزراعي يتسم باملومسية فمن الطبيعي أن يكون هناك فائض إنتاج يتعرض للتلف يف موسم الوفرة
لذلك يعترب التصنيع الغذائي وسيلة لتحقيق األمن الغذائي وذلك بتصنيع الفائض من اإلنتاج ويتم ذلك باآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5

1حتويل احلاصالت الزراعية إىل منتجات غذائية صاحلة لالستخدام يف املدى القصري والطويل ويف
أوقات الندرة ،الكوارث ،الطوارئ (مثل الفيضانات واجملاعات واجلفاف).
2تأمني الغذاء لسكان املناطق النائية واملناطق غري الزراعية .
3املساهمة يف تقليل الفاقد من احملصول .
4املساهمة يف توفري الغذاء لفرتات أطول من العام وبذلك تساعد يف تنويع الوجبة الغذائية.
5نشر الوعي الغذائي واالهتمام بالغذاء والتغذية بشكل عام .
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ج -مجع األغذية الربية :
إضافة إىل اإلنتاج الذاتي والتصنيع الغذائي تقوم املرأة الريفية جبمع اخلضر والفاكهة الربية إذا كانت األسرة
تسكن يف مناطق ريفية بها تلك املصادر .
إن أغذية مثل القنقليز والنبق والاللوب واجلراد واألرانب والطيور الربية وغريها ميكن االستفادة منها لتحسني
الوجبات الغذائية لألسرة .جيب مجع تلك األغذية بطريقة مرشدة.
د -أنشطة لزيادة الدخل :
إذا كانت املرأة الريفية ال متلك اإلمكانيات الالزمة إلنتاج كمية كافية من غذائها ففي هذه احلالة جندها
تقوم بأعمال تساعدها يف زيادة دخل األسرة مثل أعمال اخلياطة والصناعات الريفية وبيع أغذية جاهزة مثل
الطعمية واللقيمات والوجبات اخلفيفة أو بيع أغذية مجعت من الغابة .
ً
ً
إضافيا ميكن األسرة من شراء أغذية إضافية لتحسني كمية ونوعية الوجبات
دخال
هذه األعمال سوف تدر
الغذائية لألسرة ،مثل شراء اللنب أو البقول وميكن لألطفال املساهمة حسب أعمارهم يف بعض األنشطة كجزء
من تعليمهم وإعدادهم للحياة يف املستقبل .
بعد احلصول على املال فإنه من األهمية مبكان شراء األغذية األقل تكلفة اليت تساعد يف احلصول على وجبات
غذائية متوازنة لألسرة مثل اللنب ومستخرجاته والبقول اليت ميكن شراؤها بكميات كبرية ً
بدال من شراء قطعة
ً
مجيعا.
صغرية من اللحم ال تكفي لسد احتياجات أفراد األسرة
كما جيب مراعاة التغيري يف أسعار األغذية املومسية واالستفادة من ذلك يف اختيار األغذية يف مومسها عندما
تكون رخيصة الثمن.
إذا كان من املمكن القيام باإلنتاج الزراعي (خاصة يف موسم األمطار ) والعمل يف أنشطة أخرى لزيادة الدخل
خالل موسم اجلفاف .إذ أنه بهذه الطريقة ميكن حتسني القدرة على توفري األغذية لألسر.
عليه جيب أن تضمن كل هذه األنشطة ضمن برامج مدارس النساء الريفيات ألن هذه املدارس متثل أنسب طريقة
أو نظام إرشادي لتدريب النساء الريفيات إلكسابهن املهارات الكافية ملمارسة أي نشاط منتج مما يساعد على
تغيري االجتاهات السالبة ويدعم االجتاهات االجيابية يف طريق التنمية املرتكزة على الغذاء اآلمن .
نبذة خمتصرة عن بعض البحوث اليت متت يف ليبيا :
فيما خيص مساهمة املرأة يف القطاع الزراعي
أجريت عدة دراسات عن مساهمة املرأة يف العمليات الزراعية املختلفة يف القطاع الزراعي وكان يتم مجع
البيانات عن املرأة ودورها يف األمن الغذائي بإعداد استبيانات خاصة ومجعها من خالل الزيارات امليدانية اليت كنا
نقوم بها كفريق اقتصادي ولقد التقيت بالعديد من ربات البيوت الريفية يف املنطقة الغربية ومن بينها مشروع
وادي احلي الزراعي ومنطقة جبل الغرب باملقابلة والسؤال املباشر وغري املباشر للفالحات مت التوصل إىل العديد من
النتائج واليت بينت أن للمرأة الريفية الليبية الدور الكبري يف الزراعة والصناعات القائمة عليها ولعل من أهمها
الدراسة اليت أجريت باملنطقة الغربية من ليبيا واليت نستخلص منها بعض النتائج :
بلغ حجم العينة املدروسة  50مزرعة بضواحي مدينة طرابلس حيث مت تصميم استبيان خاص بهذه الدراسةوأجرى مسح مزرعي لعينة عشوائية من املزارع الواقعة ضمن نطاق الدراسة وذلك بهدف التعرف على مدى
مساهمة املرأة يف األنشطة الزراعية املختلفة ورصد بعض املؤشرات االقتصادية واالجتماعية عن اجملتمع
الريفي.
وكانت نسبة ربات البيوت األميات تصل إىل ، % 92وإن  % 54من املزارعني األميني ،أما املتعلمات ،% 8عال ،ووجد
وبالنسبة لبنات املزارعني كانت نسبة األميات  % 66 ،% 9تعليمهن متوسط  % 17 ،تعليمهن ٍ
أن  % 34من ربات البيوت يرغنب يف حمو أميتهن .
ولقد كانت متابعة املرأة للربامج الثقافية واالجتماعية والصحية تصل إىل  ، % 60وكان  % 64من العينةمتفرغني للعمل باملزرعة .
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وبالنسبة خلربة املرأة يف اجملال الزراعي :
بلغ احلد األدنى من خربة املرأة يف اجملال الزراعي  20سنة و بنسبة  . % 10واحلد األعلى للخربة حوالي  45سنة
بنسبة  ، % 2وبلغ عدد الساعات اليت تقضيها املرأة يف العمل باملزرعة حوالي  6ساعات يف اليوم  4 ،ساعات
تقضيها يف البيت.وكانت املرأة تقوم بالتعشيب وجين احملصول– ري احملاصيل–احلصاد اليدوي % 94 ،% 92 .
 . % 92، % 86على التوالي وأغلب النساء كن يقمن برعاية احليوانات  ،باإلضافة إىل أعمال أخرى مثل احلياكة
واخلياطة وكانت النسبة  % 10 ، % 66يقمن بالغزل وصناعة السجاد % 10 ،يقمن بعمل منتجات للبيع من
منتجات املزرعة كاستخالص ماء الزهر والعطر وختليل ثـمار الزيتون.
أما فيما خيتص باإليرادات اليت جتنيها املرأة من خالل عملها باملزرعة كانت كالتالي :
ً
سنويا .كحد أعلى حبوالي ()9600
بلغ متوسط الدخل السنوي الذي يعود على بعض األسر حوالي ( )269دينار
ً
سنويا .ومن النتائج تبني أنه تقام للمرأة دورات إرشادية لتعليمها ( )% 42لعدد  21مزرعة عن طريق مراكز
دينار
التنمية الريفية لتعليم وإرشاد املرأة ،وكان نسبة  % 42من التعاون األسري مع مراكز التنمية الريفية .
ومن أهم املشاكل اليت تواجه املرأة الريفية داخل منطقة طرابلس واليت أوضحتها الدراسة هي:
1 .1قلة الدورات اإلرشادية اليت يقوم بها اإلرشاد الزراعي .
2 .2نقص مراكز التنمية الريفية .
3 .3عزوف بنات املزارعني عن احلرف القدمية كغزل الصوف وصناعة البطاطني والبسط .
املعوقات اليت حتد من مشاركة املرأة الريفية يف األنشطة اإلنتاجية واخلدمية :
1 .1وجود قناعة بالدور التقليدي للمرأة أفرزتها ثقافة اجملتمع باعتبار املرأة ال تكون إال ربة بيت .
2 .2عدم دعم وتشجيع الصناعات الرتاثية واحلرفية .
3 .3قلة مشاركة املرأة يف اخلدمات ويرجع الرتفاع نسبة األمية .
4 .4عدم وجود برامج جديدة لتسويق إنتاج األسر الريفية وربات البيوت ومراكز التنمية الريفية .
5 .5تعثر برنامج األسر املنتجة اليت مت تبنيها من عدد من اجلهات .
6 .6ندرة االستثمارات االقتصادية يف جماالت اإلنتاج واليت هلا اعتمادات مالية ملساعدة املرأة يف الريف .
7 .7نقص املتابعة املستمرة والتوجيه للعامالت يف القطاع اخلاص والعام .
8 .8انتشار األمية الثقافية اليت هلا دور يف األمية احلرفية .
9 .9عدم حصول القائمات على اإلنتاج يف برامج خاصة على الدعم الالزم من حيث التسهيالت واملادة اخلام .
 1010االفتقار إىل قاعدة بيانات تهدف لوضع سياسات وخطط سليمة لتنمية القوى البشرية .

التوصيــات:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1تدريب املرأة الريفية على التقنيات احلديثة لزيادة اإلنتاج لرفع املستوى املعيشي.
2توفري فرص التمويل وتسهيل حصول املرأة عليه.
3االهتمام بتمكني األسرة ورفع كفاءتها وفعاليتها كشريك أصيل يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة.
4تدريب املرأة على اخلدمات التسويقية وتطويرها لتنافس يف األسواق احمللية والعاملية.
5تأسيس عوامل استمرارية الربامج من خالل إشراك املرأة يف التخطيط .
6العمل على تعميم مدارس النساء الريفيات لضمان تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
7كان للمرأة الدور األكرب واإلجيابي من الرجال وخاصة باملناطق الريفية احملدودة الدخل بسبب هجرة الرجال
ً
إىل املدن ً
واعتمادا على
حبثا عن املزيد من الدخل املادي بينما تبقى النساء إلدارة األسرة مبا يف ذلك تأمني الغداء
ً
مومسيا وألجل هذا أقيمت املشاريع التنموية الكبرية مدعومة من
نفسها يف توفري ناتج البذور اليت تزرعها
جهات دولية يف تلك املناطق لتشجيع النساء على احملافظة على ما حبوزتهن من مصادر وراثية حملية ( احلفظ
يف املناطق األصلية) .
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مالحظات ختامية:

ً
أوال  :ساهمت املراكز الريفية يف تطوير اجملتمع الريفي يف ليبيا حتى بلغ درجة كبرية من التقدم والتحضر مما
قلل وبشكل كبري وواضح الفارق احلضاري بني اجملتمع يف املدينة واجملتمع يف الريف اللييب  ..والذي يزور ليبيا
يالحظ هذا األمر بشكل واضح وجلي.
ً
ثانيا :اجتهت ليبيا إىل التوسع األفقي يف التعليم بنشر اجلامعات يف كل األحناء واملناطق مما ساهم وبشكل
كبري يف تطوير اجملتمع الريفي.
فأصبحت اجلامعات قريبة من كل مواطن مما تشكله اجلامعات من أهمية كبرية يف تطوير اجملتمع والرقي به
حيت تعترب منارة ومركز إشعاع يستفيد منه اجلميع حضر وريف.
ً
ثالثا :مت الرتكيز يف السنوات األخرية على تنمية املوارد البشرية واحلرص على تعدد موارد اجملتمع ومشل ذلك
اآلتي :
أ-أاجلانب الفين واملهين فتحولت مراكز التنمية الريفية إىل مراكز التكوين املهين حتى تساهم يف رفع القدرات
الفنية متاشي ًا مع احتياجات سوق العمل يف ليبيا .
ب-باالهتمام بالصناعات احمللية والتقليدية وتشجيع املرأة الريفية على احملافظة على احلرف اليت تزيد من دخل
األسرة واملساهمة يف تعدد موارد اجملتمع .
حاليا خطوات أولية إلعادة وإحياء تربية دودة احلرير  ..ومتثل ذلك يف إنشاء مجعية مربي دودة
ًً
ج -بدأت ليبيا
احلرير ،ومتكني بعض املختصني من تلقي دورات خارجية ووفـر مركـز البحـوث الصناعيـة فـي ليبيا كوادر
علمية ومعامل للتدريب على هذه الصناعة .
أ-أوكذلك متت خطوات تنفيذية إلعادة توطني النعام يف ليبيا بإنشاء مزرعة نعام ومفرخ يف مدينة
طرابلس ،وإنشاء جهاز لنشر ذلك يف كل ليبيا.
ً
رابعا :مشلت اخلدمات اإلرشادية اليت تقدمها اجلهات املختصة فــي ليبيا للنهــوض باملرأة الريفية اآلتي:

1 .1خلق الكوادر العلميـة املتخصصة من النساء فـي اإلرشــاد الزراعـي واالقتصاد املنزلي .
2 .2القيام ببعض الدراسات االجتماعية والتقييمية لدور املرأة يف املزرعة.
3 .3تقديم اإلرشاد الالزم للمرأة عرب الوسائل اإلعالمية املتاحة من إذاعة مرئية ومسموعة وجمالت وصحف ليبية.
4 .4القيام بإصدار عدد من املطبوعات اإلرشادية اليت تفيد املرأة.
5 .5تشجيع برنامج األسرة املنتجة يف بعض أحناء ليبيا والذي ساهم يف تطوير اجملتمع الريفي والرقي والرفع من
دخله.
6 .6إقامة معارض لتسويق وإنتاج املرأة من املنتجات الريفية.
7 .7أحياء مراكز التنمية الريفية يف املناطق الزراعية ويف املشروعات القائمة على مياه النهر الصناعي وتقديم
براجمها اإلرشادية والتوعوية والتدريبية وأن تعاد صياغتها لتحسني أداء املرأة للمهن واألعمال اليت تتالءم مع
ً
حتفيزا للمرأة للمشاركة يف
تكوينها النفسي ومع طبيعتها كأنثى وتتماشى مع العادات والتقاليد،وذلك
النشاطات االقتصادية واالجتماعية.
8 .8تكثيف محالت التوعية واإلرشاد عن طريق إقامة الندوات وورش العمل يف األماكن املتاح من خالهلا تواجد
عدد من النساء الريفيات.
ً
9 .9صقل الكوادر العلمية وتأهيلها فنيا وإكسابها اخلربة الكافية إلدارة هذا العمل وتعميمه على مستوى
ليبيا.
ً
ً
دعما للمرأة اقتصاديا سهلت مصارف التنمية حصول املرأة على قروض للتحول لإلنتاج وإقامة مشاريع إنتاجية
1010
صغرية ،كما أنشئت املصارف الريفية إلمداد املزارعني بالتمويل املالي الكايف إلنشاء مشاريع زراعية صغرية
مثل تربية املواشي والدواجن واألرانب وإقامة املزارع املائية.
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1111سهلت اجلمعيات التعاونية الزراعية ومجعيات مربي احليوانات يف ليبيا للمرأة االنتساب هلا ،ومتتعها باخلدمات
اليت تقدمها اجلمعيات واحلصول على مستلزمات اإلنتاج.
1212تبنت ليبيا يف إطار دمج املرأة يف التنمية الريفية مشاريع جديدة يستفيد منها املزارعون وأسرهم مما يساعد
على زيادة دخل األسرة ورفع مستواها االقتصادي عن طريق تشجيع إنشاء املناحل احلديثة وتدريبهم عليها ،
وإنشاء مجعية تعاونية خاصة مبربي النحل من نساء ورجال.
1313على اعتبار أن ليبيا من الدول اليت عانت من أزمة نقص املياه حاولت إجياد حلول هلذه األزمة عن طريق إنشاء
حمطات حتلية مياه البحار ،كما مت إقامة عديد من السدود املائية على الوديان املنتشرة يف أحناء ليبيا ،كما
هناك حمطات للصرف الصحي ،وإجناز مشروع النهر الصناعي والذي مت من خالله جلب املياه من حبريات املياه
اجلوفية من جنوب ليبيا إىل الشمال حيث تقل املياه يف اآلبار اجلوفية وتتداخل مع مياه البحر ،ويهتم املختصون
بتوعية املرأة بشكل عام من خالل مكاتب اخلدمات اإلرشادية واجلمعيات األهلية بأهمية ترشيد استهالك
املياه.

املراجــــع:
1 .1الندوة القومية حول زيادة مشاركة املرأة الريفية يف األنشطة اإلنتاجية التنموية ج.م.ع .
 2 .2الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  -متابعة وتقييم مبادئ توجيهية للتنمية الريفية  -كانون األول 1984م.
 3 .3عبد العظيم مسري عثمان و السيد سامل خلف  -تنمية اجملتمع الريفي  -جامعة املوصل – كلية الزراعة
والغابات قسم األرصاد الزراعي  1989م .
 4 .4حبارات ربيعة وأحالم الشكشوكي و مجيلة يوشع الطري  -مساهمة املرأة يف القطاع الزراعي  1994 -م
مركز البحوث الزراعية.
 5 .5السلينى خدجية  1994م  -دور املرأة يف القطاع الزراعي .
6 .6الصادق مسرية بن سعيد (( مشاركة املرأة الريفية الليبية يف األنشطة التنموية اإلنتاجية )) سنة 1999م .
7 .7السيلينى خدجية خليل  1996-دور اإلرشاد الزراعي يف تطوير املرأة ودجمها يف التنمية الريفية .
8 .8الندوة القومية حول زيادة مشاركة املرأة الريفية يف األنشطة اإلنتاجية التنموية)) ج.م.ع
9 .9أبو حولية عبد السالم وعامر البوعيشي  - 2001دور اإلرشاد الزراعي يف حتقيق التنمية الزراعية .
1010تقارير إدارة اإلرشاد الزراعي والتعاون والتعليم الزراعي 1995م.
 1111اهليئة القومية للبحث العلمي 1996م  -دراسة عن اإلرشاد الزراعي ودوره يف زيادة اإلنتاج الغذائي.
 1212إعالن جنيف عن نساء الريف  1992م.
 1313د .العبيدي آمال املدخل التارخيي ديسمرب  2003-قدمت هذه الورقة كورقة خلفية يف احللقة الدراسية
حول« :احلركات االجتماعية النسوية يف البالد العربية» ضمن تقرير مركز املرأة العربية  ،2003اللجنة
االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) ،بريوت5-2 ،
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بعض من االستبيانات:
1.1البلدية  . 2 .....................التجمع املائي  .3 ....................التجمع السكاني .....................
 . 4اسم رب األسرة.................................................................................................................
 .5اجلنس :ذكر

أنثى

 .6املستوى التعليمي (السنوات).......................

 .7عدد أفراد األسرة ذكور  .............إناث  ...........اإلمجالي ........................
.8عدد األبناء األقل من  10سنوات ذكور  . .................إناث ...............................
 .9خربة الزراعة (السنوات)...................................................................................
.10التفرغ للعمل الزراعي

متفرغ

غري متفرغ

 .11عدد العاملني باملزرعة من أفراد األسرة
 .12عدد العاملني خارج املزرعة من أفراد األسرة

ذكور..........
ذكور..........

.13هل املزارع منتسب إىل مجعية زراعية أو مربي حيوانات . 1نعم

إناث.............
إناث.............
 .2ال

 .14إذا كان نعم فما هي اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية ؟
...................................................................../1
...................................................................../2
...................................................................../3
دور املرأة:
 . 15ما هو دور املرأة يف النشاطات االقتصادية العائلية ؟
.3خارج املزرعة
.2إنتاج حيواني
.1إنتاج احملاصيل

 .4داخل األسرة

 . 16هل متتلك املرأة مهارة كافية إلدارة نشاطات اإلنتاج ؟
 .2ال
1.1نعم
 . 17إذا كانت اإلجابة بال ،هل تعتقد أن املرأة بعد بعض التدريب تستطيع إدارة النشاط االقتصادي ؟
 .2ال
1.1نعم
 .18هل تشارك املرأة يف إنتاج احملاصيل ؟
 .2ال
1.1نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما هو نوع العمل الذي تقوم به ؟.4احلصاد
.3الري
.2العزيق
. 1البذر
اذكرها. ...................... ،........................ ، .......................... .5أخرى
 .19هل تشارك املرأة يف نشاط إنتاج املاشية ؟
 .2ال
1.1نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فما هو نوع العمل الذي تقوم به؟
1.1رعي القطعان

.2تغذية القطعان

.3التنظيف
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.5املعاجلة

.6التسويق

 .7أخرى

اذكرها..................................

 .20هل يسمح للمرأة بالعمل خارج املزرعة ويف املزارع األخرى؟
 .2ال
1.1نعم
إذا كانت اإلجابة بنعم  ،فما هو نوع العمل الذي تقوم به؟
.3أخرى
 .2رعي احليوانات
.1قطف الفواكه
اذكرها. ............................،.....................، ....................... .
.21هل ميكن للمرأة أن تتخذ قرار إنتاج (إنتاج احملاصيل ) ؟
 .2ال
1.1نعم
 .22هل ميكن للمرأة أن تتخذ قرار إنتاج ( اإلنتاج احليواني ) ؟
 .2ال
1.1نعم
. 23هل ميكن للمرأة أن تتخذ قرار بيع (إنتاج احملاصيل ) ؟
 .2ال
1.1نعم
. 24هل ميكن للمرأة أن تتخذ قرار بيع ( اإلنتاج احليواني ) ؟
 .2ال
1.1نعم
اسم جامع البيان ...................... /
التاريخ:

/

/
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إدماج املرأة الريفية
فـي قضايا األمن الغذائي
جبمهورية مصر العربية
دكتورة علية جودة
رئيس اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي

يعرف األمن الغذائي بأنه حصول مجيع الناس يف مجيع األوقات على ما يكفيهم من غذاء مالئم من الناحية التغذوية
وأمن (اجلودة والكمية والتنوع) ملمارسة حياة ملؤها النشاط والصحة .لذا علينا أن نهيئ الظروف اليت ميكن يف
ظلها جلميع الناس ضمان الغذاء الذي حيتاجونه والتمتع بالتغذية اجليدة بطريقة كرمية ومستدامة.
والتنمية الريفية املستدامة تعين أن قطاع الزراعة ال يؤمن األمن الغذائي فقط من خالل زيادة اإلنتاج ،ولكن يساعد
سكان الريف على إرضاء طموحاتهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية ومحاية وصون املوارد الطبيعية لتلبية
احتياجاتهم املستقبلية.
إن املرأة الريفية هي اخللية األوىل يف اجملتمع الريفي مما يلزمنا كإدارة مركزية لإلرشاد الزراعي باالجتاه حنوها
ً
ً
ً
ومنتجا بطريقة علمية ومبسطة تساعدها على اشرتاكها يف منظومة األمن
فعاال
عنصرا
والوقوف جبانبها لتصبح
الغذائي ومتكينها من زيادة الدخل األسري من خالل التعلم والتدريب على عمل مشروعات صغرية.
ً
مركزا للتنمية الريفية موزعة على القرى الرئيسية
لذا قامت اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي بإنشاء عدد 60
يف  16حمافظة جمهزة مبعدات وأدوات التصنيع الغذائي واأللبان واملخبوزات واحلرف اليدوية  ...اخل للمساهمة يف
التنمية الريفية الشاملة واملستدامة وتقوم هذه املراكز بتدريب وتأهيل املرأة الريفية على إقامة مشروعات صغرية
باستغالل اخلامات واملنتجات املتوفرة يف البيئة ،للحد من البطالة وزيادة الدخل ،ورفع الوعي الصحي والبيئي
والسكاني ألهالي الريف.
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ويتوفر يف هذه املراكز :
وحدات للتصنيع الغذائي والزراعي.وحدات لتصنيع األلبان .وحدات خمبوزات أفرجنية مبلحقاتها .وحدات لتصنيع اجللود والرسم عليها .ماكينات خياطة وتريكو .وحدات للتدريب على الكمبيوتر.بعض األجهزة واملعدات مثل( :الثالجات ،الديب فريزر  ،بوتاجازات  ،دواليب حلفظ املنتجات ... ،اخل).أنوال للسجاد والكليم اليدوي.بيـان تفصـيلـي مبراكـز التنميـة الريفيـة واألنشـطـة القائمـة بهـا:
م
1

احملافظة
القاهرة

املركز
اإلداري
القاهرة

العدد
1

مركز التنمية
الريفية
املطرية
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2

حلوان

حلوان

1

عزبة الوالدة

(السجاد ،املخبوزات والعجائن)،
(تصنيع غذائي ،أشغال فنية)

3

 6أكتوبر

البدرشني

1

ميت رهينة

تصنيع غذائي

بنها

3

4

القليوبية

سندنهور  ،ميت
عاصم  ،دملو

(أخشاب  ،عطور  ،تصنيع األلبان
 ،تربية حنل) ــ (تصنيع غذائي ،
جرش الذرة) ــ ( تصنيع غذائي ،
أشغال فنية)

طوخ

1

فرقشندة

5

الغربية

زفتى

7

كفر فرسيس ،
العايشة ،كفر
الديب  ،ميت
املخلص ،تفهنا
العزب  ،حانوت،
سنباط

إبشواي

4

يوسف
الصديق

5

6

الفيوم

أبو كساه  ،أبشواي
 ،اخلواجات
سنرو القبلية

الوادي اجلديد
7

8

اإلمساعيلية

النزلة  ،كحك،
الشواشنة ،قوتة
املشرك قبلي

تصنيع غذائي  ،تربية حرير

(سجاد) ـ (كليم  ،تصنيع ألبان)
ـ (تربية حتل) ـ (عش الغراب) ـ
(خمبوزات وعجائن) ـ (تسمني عجول
وتربية أغنام) ـ ( تسمني عجول
وتربية أغنام)
( سجاد) ـ (إنتاج شتالت) ـ
(أرابيسك) ـ (خمبوزات وعجائن).
(حاسب آلي  ،تصنيع سجاد)( ،حاسب
آلي  ،تصنيع كليم) ( ،إنتاج
شتالت  ،تصنيع تريكو ،حاسب
آلي  ،طحن وغربلة)( ،إنتاج شتالت
زيتون  ،تصنيع زيت الزيتون)،
(طمن وغربلة  ،تصنيع وتعبئة
الشبيسي)

إطسا

2

مطول  ،أبو جندير

(تصنيع كليم  ،خياطة وتفصيل)
(،تسمني عجول  ،تربية أغنام)

سنورس

1

السيلني

اركيت

الفيوم

2

دموتالت

طامية

1

الروضة

خياطة وتفصيل

اخلارجة

1

املنرية

تعبئة وتغليف التمور  ،تصنيع
اجلريد

الداخلة

1

موط

تعبئة وتغليف التمور  ،تصنيع
اجلريد

باريس

1

باريس

تعبئة وتغليف التمور  ،تصنيع
اجلريد

القصاصني

1

احملسمة القدمية

تربية ديدان القز
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منوف

1

سرس الليان

تربية ديدان القز  ،تصنيع األلبان

9

املنوفية

العامرية

1

العامرية

إنتاج شتالت اخلضر والفاكهة

خورشيد

1

خورشيد

أشغال فنية

10

األسكندرية

املعمورة

1

املعمورة

أشغال فنية  ،تصنيع غذائي

بيال

1

بيال

تربية أرانب

كفر الشيخ 1

الطايفة

خمبوزات وعجائن

احلامول

1

احلامول

تصنيع األعالف غري التقليدية

11

كفر الشيخ

دسوق

2

أبو مندور  ،ابطو

تصنيع األعالف غري التقليدية

الفشن

1

الفشن

تصنيع غذائي

بين سويف

1

شريف باشا

تصنيع غذائي  ،جرش الذرة

الواسطى

1

أفوه

تصنيع ألبان

12

بين سويف

ببا

1

بين قاسم

تصنيع ألبان

1

ميت سويد

تصنيع ألبان  ،تصنيع غذائي

13

الدقهلية

دكرنس

قاطيه

حاسب آلي  ،تصنيع زيت الزيتون

14

مشال سيناء

العريش

1

تصنيع غذائي  ،خمبوزات

15

السويس

الرائد

1

الرائد

أبو كبري

1

أبو كبري

خمبوزات وعجائن

16

الشرقية

بلبيس

1

بلبيس

تسمني عجول  ،تربية أغنام.

مشتول
السوق

1

مشتول السوق

كفر الدوار

2

كفر الدوار ،سنهور (خياطة وأشغال فنية) ( ،تصنيع
غذائي).

الدلنجات

1

الدلنجات

خياطة  ،تصنيع غذائي  ،أشغال
فنية.

17

البحرية

كوم محادة

تسمني عجول  ،تربية أغنام

أبو محص

1

أبو محص

تسمني عجول  ،تربية أغنام

أبو املطامري

1

أبو املطامري

تسمني عجول  ،تربية أغنام

إيتاي البارود

تسمني عجول  ،تربية أغنام

شرباخيت

أعالف غري تقليدية

كوم محادة 1

إيتاي البارود 1
شرباخيت
اإلمجالي

1

تصنيع غذائي

60

إطـار العمل التنفيذي لإلدارة املركزية
لإلرشاد الزراعي فـي جمال التنمية الريفية
أنشطة مراكز التنمية الريفية:
مساعدة الريفيات املتعلمات إلقامة مشروعات صغرية الستغالل اخلامات واملنتجات املتوفرة يف البيئة من خالل
التدريب على التصنيع الغذائي وعمليات احلفظ والتجفيف والتعبئة  ...اخل.
التصنيع الغذائـي:
مساعدة الريفيات املتعلمات إلقامة مشروعات صغرية الستغالل اخلامات واملنتجات املتوفرة يف البيئة من خالل
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التدريب على التصنيع الغذائي وعمليات احلفظ والتجفيف والتعبئة  ...اخل.

تصنيع منتجات من فول الصويا

173

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

تصنيع منتجات اللحوم
(الربجر ـ البسطرمة)

تصنيع األمساك
(التونة ـ الساملون ـ الرجنة)
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تصنيع األلبان

إنتاج اجلنب

إنتاج الزبادي
إنتاج اآليس كريم ومنتجاته

تعبئة وتغليف التمور
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العجائن واملخبوزات

تربية عش الغراب

تسمني عجول وتربية أغنام
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تربية حنل

تصنيع األعالف غري التقليدية
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تربية األرانب

األشغال الفنية واخلياطة:
تعليم الريفيات والشباب الريفي حرف يدوية مناسبة لزيادة الدخل ورفع املستوى االقتصادي واملعيشي مثل (تصنيع
السجاد والكليم  ،اخلياطة والتفصيل  ،الزخرفة واألشغال الفنية األخرى  ... ،اخل).
تصنيع السجاد والكليم

اخلياطة والتفصيل
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الكروشيه

أشغال فنية وزخرفة

أشغال فنية وزخرفة
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تصنيع اجلريد

صناعة األرابيسك
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أركيت

الربامـج اإلرشـاديـة:
برنامج لتنمية مهارات املرأة املعيلة واألمية واملطلقة واملعدمة يف الريف واملناطق العشوائية باحلضر ،عن طريق
تدريبها على بعض احلرف البسيطة وإرشادها إىل اجلهات اليت ميكن احلصول منها على قروض بسيطة حتى
تستطيع تنفيذ املشروعات املتناهية الصغر إىل برامج يتم تنفيذها بصفة مستمرة يف مراكز التنمية الريفية
بالعشوائيات والقرى بغرض رفع مستواها االقتصادي واالجتماعي.
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تنفيذ برامج ثقافية صحية للمساهمة يف حل مشكلة االنفجار السكاني:
رفع الوعي الصحي والبيئي والسكاني ألهالي الريف من خالل أنشطة التوعية اليت تقوم بها املراكز مبناطق
عملها.
يتم ذلك من خالل تنفيذ برامج ثقافية وعمل برامج لإلسعافات األولية وذلك للحد من الزيادة املطردة يف النموالسكاني.
 ًأيضا عمل ندوات إرشادية يف كيفية الوقاية من األمراض مثل مرض إنفلونزا الطيور يف املراكز اإلرشادية
التابعة لإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي.
تنفيذ برامج ثقافية حلل مشكلة األميـة:
وضع املرأة الريفية على بداية طريق التعليم من خالل برامج حمو األمية اليت تنظمها املراكز للريفيات يف املناطق
احمليطة بها بالتنسيق مع هيئة تعليم الكبار.
يتم ذلك من خالل تنفيذ برامج ثقافية يف عمل ندوات إرشادية لبيان أهمية التعليم ودورات تدريبية لتعليم
الكبار باملراكز اإلرشادية.
برامج للنهوض باملرأة الريفية يف جمال احملاصيل احلقلية والبستانية:
أ-أتنفيذ برامج إرشادية متطورة مثل تدريبها على اإلرشاد باملشاركة ،ومهارات االتصال ،مفهوم اجلندر ،تدريب
مدربني  -التخطيط املوجه للمشروعات وغريها من التدريبات الفنية املتخصصة للمحاصيل املختلفة .
ب-بتنفيذ منهج إرشادي حقلي للمجموعات املستهدفة ( املرأة الريفية) عن العمليات الزراعية املختلفة للمحاصيل
احلقلية والبستانية من بداية إعداد األرض للزراعة وحتى احلصاد والتسويق وذلك لتغري املمارسات اخلاطئة عن
طريق األساليب اإلرشادية احلديثة (اإلرشاد باملشاركة من خالل اللقاءات احلقلية).
تنفيذ برامج تتعلق حبماية البيئة:
تواجه مصر العديد من التحديات البيئية واملتمثلة يف إدارة املخلفات الصلبة وتدهور نوعية الرتبة وتلوث اهلواء واملاء
 .وترتبط هذه التحديات بطريقة مباشرة بالعديد من العوامل األخرى مثل :
مشكلة اخللل السكاني .انتشار األمية والتسرب من التعليم .عدم احلصول على اخلدمات الصحية املطلوبة .الفقر وعدم احلصول على املوارد .عدم الوعي السكاني بالعالقة بني السلوكيات البيئية السلبية وعملية التنمية .ولذلك فأن انتشار النشاط الذي يتم يف ذلك هو التوعية اإلرشادية والتدريب من خالل الندوات اإلرشادية للحفاظ
على سالمة البيئة  ،كذلك التدريب على تدوير بعض املخلفات خاصة املخلفات الزراعية حملاولة االستفادة منها
مثل حتويل بقايا النباتات خاصة حطب القطن والذرة وقش األرز وغريها إىل أمسده عضوية وأعالف غري تقليدية،
أو استخدامه مباشرة كبيئة للزراعة يف الصوب وغري ذلك من األنشطة األخرى عالوة على هذا تنفيذ بعض الربامج
األخرى التدريبية املخصصة للمرأة كما يلي:
تدريب املرأة على كيفية استخدام خملفات النخيل.تدريب املرأة على زيادة املسطحات اخلضراء يف املنزل.تدريب املرأة على التوعية البيئية لصحة اإلنسان والتصدي لقضايا الصحة والبيئة .تعريف املرأة باملسببات املختلفة واليت تؤدي إىل تدهور و أثر ذلك على صحة اإلنسان .182
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تنفيذ برامـج املشروع القومي لتدريب وتأهيل شباب اخلرجيني

يعترب اهلدف الرئيسي هلذا املشروع هو املساهمة يف القضاء على مشكلة البطالة واليت تعاني منها الدولة منذ منتصف
الثمانينيات واليت نشأت نتيجة تزايد أعداد اخلرجيني من املدارس الفنية واجلامعات منذ هذا التاريخ وبأعداد تزيد على
احتياجات سوق العمل فكان من الضروري إعادة تأهيل هؤالء اخلرجيني ملواجهة سوق العمل الذي من أجله مت إعداد هذا
الربنامج القومي لتدريب وتأهيل شباب اخلرجيني لتوفري فرص عمل عن طريق تنفيذ بعض املشروعات يف اجملال الذي
ً
مركزا يتدرب فيها الشباب
يتم فيه التدريب حيث يتم التدريب يف مراكز خصصت هلذا النشاط بلغت أكثر من 60
ً
ً
ً
ً
ً
وتنمويا.
زراعيا
نشاطا
وإناثا ) على العديد من األنشطة بلغت حوالي 54
ذكورا
(

املشروعات:

مشروع دعم املتضررين العائدين من ليبيا خالل الفرتة من سبتمرب  2011إىل مارس 2012
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قطاع الزراعة قطاع نشط يسهم بدور فعال وواضح يف قضايا األمن الغذائي  ،واإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي
إحدى اإلدارات التابعة لقطاع الزراعة اليت تسهم يف تنمية اجملتمع الريفي واملشاركة يف قضايا األمن الغذائي.
وقد ساهمت وشاركت ونفذت اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي باالشرتاك مع منظمة األغذية والزراعة (مكتب
ممثل املنظمة جبمهورية مصر العربية ـ الفاو) يف اإلسهام لدعم املتضررين العائدين من ليبيا (إمجالي عدد
املستفيدين من املشروع  128منفذ) ،للنهوض مبستوى معيشتهم ومتكينهم من عمل مشروعات صغرية تؤدي
دورها يف منظومة األمن الغذائي وتقليل نسبة البطالة .
بكل من مجعية تنمية اجملتمع ببين
وقد مت تنفيذ هذا املشروع مبحافظة بين سويف مركزي بين سويف والفشن
ٍ
سليمان وبقرية جعفر على النحو التالي :
التدريب:
مت تدريب املتضررين وتوعيتهم وإكسابهم املعارف واملعلومات واملهارات للمشروعات اليت سيقومون بتنفيذها مثل :
زراعة وإنتاج القمح .زراعة وإنتاج البطاطس.صناعة األلبان.تربية املاعز.ً
وقام بعمليات التدريب السادة الباحثني من املعاهد البحثية املتخصصة كال يف جماله ،وحتت إشراف اإلدارة املركزية
لإلرشاد الزراعي ومكتب منظمة األغذية والزراعة مبصر (الفاو).
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زراعة حقول:مت دعم  6منفذين بتقاوي بطاطس وكل األمسدة لزراعة عدد  6حقول.مت دعم عدد  6متضررين آخرين بتقاوي قمح وكل األمسدة لزراعة عدد  6حقول.-متت املتابعة امليدانية على احلقول من اإلرشاد الزراعي على املستوى املركزي واحمللي.

تدعيم املتضررين باملاعز واألعالف والفاكسني:ً
ً
ذكرا) حبيث كان نصيب املتضرر الواحد ( 2أنثى
متضررا بعدد  210ماعز ( 140أنثى 70 +
مت تدعيم عدد 70 1 +ذكر).
كما مت تدعيمهم حبوالي  250،26طن أعالف ماعز  ،باإلضافة إىل األدوية اخلاصة للماعز.-وقد قام األطباء البيطريني بعدد  5زيارات ميدانية لكل املاعز لدى املتضررين .
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فرازات اللنب:
ً
مت تدعيم عدد  34متضررا بفرازة لنب الستخدامها كمشروع صغري  ،ومت تدريبهم على كيفية عملها ومتابعتهم.

ورش عمل:
مت عقد ورشة عمل لكل املتضررين ومت دعمهم بكل األنشطة حبضور السادة الباحثني املتخصصني لتبادل
اخلربات واملعلومات واالستمرار يف التدعيم .

ً
دائما يشارك يف املشاريع اليت تهدف
اإلرشاد الزراعي
إىل رفع مستوى معيشة املزارعني ،لذا شاركت
بفاعلية اإلدارة املركزية لإلرشاد الزراعي وما
ميثلها من اإلرشاد الزراعي احمللي مبحافظيت املنيا
وأسيوط يف حتسني املنتج الزراعي لصغار املزارعني
من خالل مشروع حتسني تسويق املنتجات الزراعية
لصغار املزارعني بصعيد مصر .
األنشطة اليت نفذها املشروع مبحافظة أسيوط:
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حتميل الطماطم  /الذرة الشامية:بقرية الزاوية ـ مركز أسيوط.قرية األنصار ـ مركز القوصية.قرية منشية املعصرة ـ مركز الفتح.حيث مت توفري املدخالت الزراعية واستخدم األمسدة احليوية.
زراعة حقل إرشادي بالطماطم باألراضي اجلديدة:بقرية األنصار ـ مركز القوصية.قرية بين عدي ـ مركز منفلوط.قرية احلمام ـ مركز أبنوب.حيث مت استخدام نظام املكافحة احليوية واألمسدة احليوية.

تصنيع صلصة الطماطم:
مت عمل وحدة لتصنيع صلصة الطماطم باجلمعية الزراعية بقرية ريفا مركز أسيوط ،ومت جتهيزها والتدريب
على عمل صلصة الطماطم ومربات التني واجلزر.

تصنيع املربات:
مت جتهيز وحدة تصنيع املربات والرمان بقرية العقال البحري ـ مركز البداري ،ومت التدريب على التصنيع وبيعه
للمستهلك.
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جتفيف الرحيان:
مت ختصيص مساحة  2فدان ملنشر الرحيان.وكذلك مت جتهيز مساحة واحد فدان لتجفيفالرحيان بطريقة صحية .
األنشطة اليت نفذها املشروع مبحافظة املنيا:
زراعة أسطح املنازل:
مت زراعة السبانخ وخضروات بقرية حسيبة مركزي مطاي.مت زراعة خضروات يف قصاري على أسطح مبنى حمافظة املنيا.زراعة حقول إرشادية باستخدام األمسدة احليوية:
عدد  5حقول إرشادية يف قرى (أبو حسيبة ـ أبو شحاتة) حملصول البطاطس.عدد  4حقول إرشادية مبركز أبو قرقاص حملاصيل البطاطس ـ الثوم ـالبصل.
حقل إرشادي حملصول القمح بقرية الرباجيل مركزي ملوي.عدد  2حقل إرشادي حملصولي البطاطس والبصل يف دجلا.عدد  2حقل إرشادي للقمح ـ الطماطم بالقرية  8املزرعة النموذجية.حقل إرشادي للبطاطس بقرية الربجاية.تقديم أصناف حمسنة:
-مت اختيار  10مزارعني ومت إعطاؤهم أصناف ثوم حمسنة (ستس  ، 40اجياسيد ) بقرية سالقومي مركز العدوه.

مت اختيار عدد  10مزارعني ومت إعطاؤهم أصناف حمسنة للبصل بقرية دجلا مركز ديرمواس.وحـدة تصــنيع
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املرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي
فـي مجهوريـة مصـر العربيـة
إعـداد
أ.د  /عقيلـة صـاحل محـزة
مقدمـة:
متثل املرأة الريفية أكثر من ربع سكان العامل .عالوة على أن ثالثة أرباع الفقراء يف العامل يعيشون يف الريف
ً
وتعترب املرأة الريفية هي األكثر ً
كثريا بالفقر وهي القادرة على حل هذه املشكلة
فقرا  .واملرأة هي اليت تتأثر
حيث تشكل نسبة كبرية من القوى العاملة تقدر بعدد  428مليون امرأة تعمل يف قطاع الزراعة يف مقابل 608
ً
طبقا لتقديرات منظمة العمل الدولية . 2009
مليون رجل وذلك
وتعترب املرأة الريفية يف العامل هي املسئولة عن إنتاج نصف غذاء العامل ولكن يف الدول النامية تعترب منتجة
حلوالي  % 80من الغذاء بالرغم من أنهن ميلكن أقل من  % 15من األراضي الزراعية على مستوى العامل وأقل من
 % 2يف الدول النامية .ويعزى ذلك إىل العديد من التقاليد واللوائح اليت حترم املرأة من التعليم أو متلك األراضي .وقد
قدرت نسبة  7من كل  10أفراد جوعي من النساء والبنات .
تأثري التعليم على قدرات املرأة الريفية يف التنمية:
ً
طبقا لربنامج التنمية لألمم املتحدة ،فإن الثلثني من األطفال األميني هم من البنات وبالنسبة للبالغني فإن  % 75من
ً
مليونا من النساء .ويف دراسة جبمهورية مصر العربية ،وجد أن نسبة النساء األميات
األميني يف العامل وعددهم 87

تبلغ باجلمهورية  % 41وبالنسبة لألطفال من سن  13إىل  15سنة فأن وجد أن  % 54من الفتيات متسربات من
التعليم مقارنة بعدد  % 11للذكور.
ويف دراسة لريف الوجه القبلي األكثر معاناة من انعدام األمن الغذائي:
ً
مقارنة بالتعليم األساسي واملتوسط يف هذه
يتضح من الشكلني ( )1و ( )2اخنفاض نسبة التعليم العالي
احملافظات خاصة تعليم املرأة الذي قد يؤثر يف حالة األمن الغذائي .

شكل رقم ( ) 1
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شكل رقم ( ) 2

كما يتضح من الشكل ( )3الذى يوضح نسبة التقزم بني األطفال ومن املالحظ ارتباط ذلك بنسبة التعليم يف
األربع حمافظات اليت أجريت بها الدراسة .
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شكل رقم ( ) 3

التحديات اليت تواجه مصر من أجل حتقيق األمن الغذائـي:
زيادة معدل النمو السكاني الذي وصل إىل  % 2.4حيث أوضحت آخر بيانات التعداد السكاني أن عددً
تقريبا ومن هنا يتضح أهمية تطوير دور
السكان وصل إىل  91مليون نسمة .وتقدر النساء مبقدار النصف
املرأة يف اإلنتاج لرفع مستوى األمن الغذائي .
ارتفاع نسبة أنيميا نقص احلديد بني األطفال والنساء اليت تصل إىل أكثر من . % 40زيادة نسبة التقزم بني األطفال حيث ارتفعت من  % 25عام  2005إىل  % 29عام . 2008مشاكل نقص املغذيات الدقيقة ( فيتامني أ  ،الزنك ،اليود خبالف نقض احلديد).وقد أوضحت اإلسرتاتيجية الزراعية  2030 – 2020جلمهورية مصر العربية أنه ال يتوافر لدى غالبية نساء الريف
املقومات القانونية أو العقارية اليت متكنهن من القيام بدورهن يف تنمية القطاع الريفي بفاعلية .
اتساع دوائر الفقر بني الريفيات مع اتساع نسبة األمية ومعدالت البطالة .حتمل املرأة املعيلة مسئوليات متعددة يف ظل غياب األزواج أما ألسباب اقتصادية أو اجتماعية األمر الذييتطلب تعزيز قدرتها ومقوماتها لتتمكن من القيام مبسئولياتها وحتسني البيئة االستثمارية للمرأة للعديد
من األنشطة الزراعية وكذلك تطبيق نظم الزراعة التعاقدية .
التدخل لتنمية املرأة الريفية بالربامج التالية :
مساعدة املرأة على إنشاء احلدائق املنزلية يف مساحة صغرية حول منزهلا إلنتاج اخلضر والفاكهة الغنيةبالعناصر الصغرى لتحسني تغذية األسرة .
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تشجيع املرأة الريفية على تربية ورعاية احليوانات الصغرية مثل املاعز واألغنام واألرانب للحصول على األلبانوالربوتني احليواني الستخدامات األسرة وتسويق الفائض لتحسني دخل األسرة .
تدريب املرأة الريفية على تصنيع املنتجات الغذائية مثل تصنيع منتجات األلبان ومنتجات اخلضر والفاكهةبطرق صحية وحتويلها ملنتجات اقتصادية متثل قيمة مضافة مرتفعة.
إشراك املرأة الريفية يف اختاذ القرارات يف جمال املشروعات الصغرية وتدريبها على مهارات إدارة العمل.العمل على رفع نسبة التحاق الفتيات باملدارس وتشجيع مشاركة النساء يف برامج حمو األمية.التوعية التغذوية عن طريق التدخل بالربامج املختلفة للتوعية بالصحة العامة والغذاء الصحي وطرق جتهيزهعن طريق الربامج اإلذاعية والتليفزيونية واملرشدات الزراعيات واستخدام اللوحات اإلرشادية واملطبوعات.
وفيما يلي مناذج للتدخل :

192

املنظمة العربية للتنمية الزراعية

اللقـاء القومـي حـول املـرأة الريفيـة واألمـن الغذائـي

مركز مبسط لتصنيع األلبان بطريقة صحية تديره وتنفذه املرأة الريفية يف العديد من القرى املصرية .توزيع املاعز واألغنام على بعض األسر الريفية مع تدريبهم على الرعاية والتغذية السليمة .-مراكز الستخدام خملفات املزرعة يف إنتاج غذاء لإلنسان من عش الغراب ويف نفس الوقت إنتاج علف للحيوان.

املرأة الريفية والتغذية:
تعترب املرأة الريفية هي املسئولة عن اختيار وإعداد الغذاء لألسرة ولذلك فيجب العمل على توعيتها بأسس
التغذية السليمة واحتياجات كل فرد من أفراد األسرة ( األطفال – كبار السن – البالغني – املرأة يف فرتات احلمل
واملرضعات) كما جيب توعيتها بأهمية القيمة الغذائية لكل نوع من األطعمة املتاحة حتى ال يقيم الطعام
بسعره فقط وكيفية إعداد وجبات متوازنة اقتصادية يف حدود اإلمكانيات االقتصادية لألسرة.
وقد اتضح أن أقدر شخصية ميكن أن تستمع إليه وتثق بها املرأة الريفية هي املرشدة الزراعية املقيمة بنفس
القرية واملتحدثة بنفس اللغة .
ويوجد جبمهورية مصر العربية حوالي ألف مرشدة حاصلة على بكالوريوس الزراعة ومنتشرات جبميع أحناء
اجلمهورية .وروعي تدريب هؤالء املرشدات على أسس التغذية السليمة واملشاركة يف املسوحات التغذوية
وقياسات منو األطفال ،وقد مت إجراء دورات تدريبية هلن يف جمال التغذية ،حيث مت تدريب  162مرشدة زراعية يف
خمتلف احملافظات.
وقد بدأت املرشدات القيام مبهمة التوعية الغذائية داخل القرى باستخدام الوسائل املختلفة من مناذج ولوحات
ومطبوعات وكذلك الزيارات املنزلية كما مت تدريب املرشدات على تنفيذ املسوحات الغذائية باستخدام نظام
ُ
املسح السريع حتت إشراف أخصائيات التغذية  .كما أنشئت بعض املطابخ التعليمية يف بعض القرى لتدريب
املرأة الريفية على أسس جتهيز وطهي الطعام بطرق صحية دون فقد للقيمة الغذائية وكيفية إعداد وجبات
رخيصة الثمن .
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جتربة اململكة املغربية
يف جمال املرأة الريفية
و األمن الغذائي
السيدة خدجية الدوباللي
مهندسة بقسم اإلرشاد الفالحي

معطيات عامة عن املغرب:

املساحة  71:مليون هكتار.عدد السكان  :أكثر من 30مليون نسمة.ً
مشاال :البحر األبيض املتوسط.
 احلدود: ًغربا  :احمليط األطلسي.
 ًشرقا  :اجلزائر.
ً
جنوبا  :احلدود املوريتانية.
العملة  :الدرهم.-يتميز بتنوع وغنى موقعه اجلغرايف واملناخي  :مناطق جبلية وأخرى سهلية،مناطق سقوية ،وأخرى بورية.

جتربة اململكة املغربية يف جمال املرأة القروية و األمن الغذائي:
بادرت احلكومات املتعاقبة منذ استقالل املغرب على النهوض واالهتمام بالقطاع الفالحي باعتباره قاطرة
ً
نظرا لدوره اهلام يف توفري املواد الغذائية األساسية وخلق فرص الشغل وحتريك عجلة االقتصاد الوطين.
للتنمية،
وقد عملت هذه احلكومات على جتسيد هذا التوجه عرب وضع خمططات وبرامج قطاعية بتشاور مع املهنيني تروم
باألساس الرفع من اإلنتاج وتثمينه يف شروط تقنية واقتصادية مالئمة.
وتهم هذه اإلجراءات كذلك ميادين التحسني الوراثي ومكننة اإلنتاج والتمويل وأنظمة التأمني وتشجيع
االستثمار والبحث والتكوين والتأطري واإلرشاد ،باإلضافة إىل اجلوانب التنظيمية اهلادفة إىل تشجيع النسيج
اجلماعي والتعاوني يف هذا القطاع.
لقد استطاع املغرب صياغة رؤى مندجمة ومتكاملة من خالل إطالق إسرتاتيجيات وخمططات كربى قابلة
للتنفيذ الفوري .ويكفي أن نستحضر هنا خمطط املغرب األخضر الذي جاء لعصرنة وتطوير الفالحة املغربية
عرب ضخ استثمارات مهمة لتنمية خمتلف السالسل اإلنتاجية ،باإلضافة إىل اعتماد مقاربة الفالحة التضامنية
ملكافحة الفقر بالعامل القروي،واعتماد منظومة التجميع كمقاربة ناجعة للنهوض بالفالحة املعاشية باملغرب.
وللتذكري فقط  ،ويف جمال األمن الغذائي بذلت اململكة املغربية جمهودات جبارة لضمان أمن غذاء ساكنتها،إذ
ارتكزت كل تدخالت الدولة املغربية يف هذا اجملال على ضرورة االستجابة ألهداف التنمية الفالحية والقروية
وخاصة ما يتعلق باألمن الغذائي وإدماج االقتصاد الفالحي يف حميطه الوطين والدولي،دون إغفال احملافظة على
املوارد الطبيعية.
وحتى تكون هذه التدخالت فعالة ،فقد حظيت املرأة القروية ضمن هذه اإلسرتاتيجية مبكانة خاصة وجندت
مجيع القطاعات احلكومية وغري احلكومية إلدماج هذه الفئة يف مسلسل التنمية عرب برامج تتمحور حول
تكوينها وحتسني ظروف عيشها.
مساهمة املرأة القروية يف جمال األمن الغذائي ودور املرأة القروية يف احلياة االقتصادية واالجتماعية بالعامل
ً
نظرا لتعدد أدوارها
القروي وتعد املرأة القروية باملغرب أكرب جمسد للتضامن والتالحم داخل األسرة واجملتمع.
ومهامها التنموية ،واالجتماعية واالقتصادية:
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دور املرأة الريفية يف إعداد و تهيئة املواد الغذائية لألسرة:

دور املرأة القروية املغربية يف احلياة االقتصادية واالجتماعية بالعامل القروي:
تربية املواشي والدواجن:
ً
تفضل املرأة القروية عموما العمل يف قطاع تربية املواشي فهي تهتم باالعتناء وتغذية املاشية،حلب األبقار وتربية
الدواجن و األرانب والنحل.
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دور النساء يف جين وتصنيع النباتات العطرية والطبية:
اجلين :بينت بعض الدراسات أن  % 70من الساكنة القروية متارس عملية جين النباتات العطرية والطبيةوأغلبها من النساء.
تصنيع النباتات العطرية والطبية اجملففة :تشارك النساء القرويات يف جتفيف وتنظيف وحتويل وتلفيف هذهالنباتات.
ً
ً
-استخالص الزيوت :جند حضورا مهما للنساء القرويات يف هذا اجملال.

دور النساء القرويات يف إنتاج وتصنيع املواد الفالحية:
تشارك النساء القرويات بشكل فعال يف إنتاج وتصنيع العديد من املواد الفالحية ،فالنشاط النسوي أكثر
ً
طلبا يف حماربة األعشاب الضارة ،التنظيف ،نشر البذور ،التسميد....كما أن هؤالء النساء يشاركن يف خمتلف
األشغال املرتبطة بالزراعات الصناعية كالشمندر السكري وقصب السكر والقطن والزراعات الزيتية وصنع
اجلنب.

ً
أيضا تساهم املرأة الريفية يف عدة أعمال حرفية  ،صناعة تقليدية،أعمال يدوية ...اخل.
رغم مساهمتها احليوية ومشاركتها القوية يف احلياة االقتصادية واالجتماعية بالريف وبالتالي دورها الفعال
يف عملية التنمية  ،ال تزال املرأة القروية تعاني من عدة إكراهات اقتصادية ،اجتماعية ،ثقافية ،وتكنولوجية،
حتول دون االستفادة من كل كفاءاتها وعطاءاتها ،وبالتالي حتد من طموحاتها وجتعلها طاقة غري فعالة بالكامل.
العراقيل السوسيواقتصادية والثقافية املرتبطة باملرأة القروية:
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ارتفاع نسبة األمية إىل حوالي .% 67ضعف التفكري التعاوني.قلة متثيلية النساء القرويات يف التنظيمات املهنية واجلمعاوية ويف مراكز القرار.صعوبة احلصول على القروض النعدام الضمانات.املشاكل السوسيو ثقافية واليت حتد من حترك النساء القرويات وبالتالي حتد من عمليــة تسويق اإلنتاج.مساهمة املرأة القروية يف جمال األمن الغذائي:
برنامج التنمية السوسيو اقتصادية للمرأة القروية:
ً
ً
وقد وضعت وزارة الفالحة والصيد البحري برناجما سوسيو اقتصاديا لفائدة املرأة القروية ابتدا ًء من عام 2002
يتضمن:
حتسني دخل املرأة واألسرة القروية عرب خلق ومتويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة النساء القرويات.املساهمة يف إدماج املرأة القروية يف العمل املنتج بتشجيع تكوينها بالرفع من قدراتها عن طريق التكوينالتقين التطبيقي وحمو األمية الوظيفي.
 تشجيع التنظيمات املهنية الفالحية ،النسوية (التعاونيات ،اجلمعيات.)...تأطري النساء القرويات ألجل إكسابهن املهارات الالزمة لتحسني أوضاعها االقتصادية واالجتماعية عرباستيعاب التكنولوجية اجلديدة يف امليدان الفالحي (األيام اإلخبارية ،الزيارات امليدانية ،تنظيم مباريات
ألحسن منتجة ،احلقول التوضيحية.)...
مساهمة املرأة القروية يف جمال األمن الغذائي:
ً
ويف إطار اإلسرتاتيجية اجلديدة لإلرشاد الفالحي اليت مت إطالقها ِمؤخرا ،يف إطار خمطط املغرب األخضر ،الذي اعترب
املرأة القروية ركيزة أساسية يف جل الربامج التنموية ،قد أولت الوزارة عناية كبرية بانشغاالت املرأة القروية عرب
دعم الربنامج السوسيو اقتصادي املوجه هلا والذي يهم باألساس النهوض بأوضاع هذه الشرحية االجتماعية ،من خالل
إدراج عمليات التأطري املقرب ودعم املشاريع املدرة للدخل اليت تهدف باألساس إىل تثمني اإلنتاج احمللي،واملساهمة
يف حتقيق التنمية الزراعية املتكاملة ،وبالتالي حتقيق األمن الغذائي واالستقرار للساكنة القروية.
جتربة املشاريع املدرة للربح باملغرب - :واقع و حتديات :
تعريف املشروع املدر للدخل لفائدة النساء القرويات :
املشروع املدر للدخل هو عمل تعاوني مشرتك. يرتكز على التجربة و املعرفة احملليتني. يتميز بطابع بسيط. ال حيتاج لرأمسال مرتفع. وسيلة للحصول على دخل،وخلق فرص للشغل. يتطلب تطوير الوسائل التنظيمية: التكوين -التأطري– التنظيم– اإلنتاج والتسويق.حتديد ومعرفة املشروع :
ً
بطريقة تشاركية مع الساكنة تنشأ فكرة املشروع انطالقا من تشخيص اإلكراهات واملؤهالت فيما خيص
ً
انطالقا من احلاجيات احلقيقية للفئات
مالءمة املشروع للمنطقة وإمكانية حتقيقه.ويتم حتديد املشروع
املستهدفة باملشروع.
حماور دراسة املشروع املدر للدخل:
لضمان فرص جناح املشروع املدر للدخل لفائدة النساء القرويات يتعني القيام بدراسة شاملة تأخذ بعني االعتبار
ً
وأيضا املؤهالت
 الدراسة التقنية :حتديد موقع املشروع،اآلالت و املعدات وكل األدوات واملواد األولية الالزمة،التقنية املطلوبة ،مع األخذ بعني االعتبار دراسة إمكانية تسويق املنتوج.
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 التدبري :تنظيم املستفيدات يف إطار مجعيات حملية أو تعاونيات. الدراسة املالية :تكلفة املشروع ،مردوديته ومصادر التمويل ،املبادرة الوطنية للتنمية البشرية،مؤسسة حممداخلامس ،القروض الصغرى،املنظمات الدولية ،بعض الوزارات اليت تهتم مبجال املشاريع املدرة للدخل ونذكر
منها على سبيل املثال ،وزارة الفالحة والصيد البحري .
تتبع خمتلف مراحل املشروع وتقييم نتائجه املنجزة ،خباصة على مستوى النتائج احملصل عليها وعلى مستوىاألهداف.
حصة تطبيقية لفائدة املرشدات الزراعيات حول تربية النحل:
التأكيد على مواكبة املشاريع املدرة للدخل بالتدريبات التقنية الضرورية للنساء القرويات وللمرشدات
الزراعيات مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي.

دورة تدريبية حول تربية األرانب:
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مناذج ملشاريع مدرة للدخل لفائدة النساء القرويات باملغرب:

حصيلة املنجزات للربنامج السوسيو اقتصادي للمرأة القروية:
ميكن إمجال حصيلة املنجزات خالل العشر سنوات األخرية ،بكونها إجيابية بصفة عامة حبيث مت متويل أكثر
من  700مشروع مدر للدخل يهم تربية الدواجن والنحل ،تربية األغنام واملاعز واجلمال ،وعدة ميادين أخرى كرتبية
األرانب وصناعة األجبان واستخالص زيت الزيتون واألركان .ويصل عدد النساء املستفيدات من هذه املشاريع إىل
أكثر من 14000امرأة مستفيدة.
كما خنص بالذكر أن ثـمانية مشاريع مدرة للدخل هي يف طور اإلجناز يف جمال تربية النحل بتمويل من طرف
املنظمة العربية للتنمية الزراعية وذلك لفائدة مائة امرأة قروية خالل موسم .2012
تسويق منتوجات التعاونيات النسائية احمللية:
 املشاريع املدرة للدخل:تتم عملية تسويق منتوج مشاريع النساء القرويات بطرق خمتلفة نذكر منها على سبيل املثال:
الفضاءات التجارية الكربى.املعارض اجلهوية،الوطنية،وحتى الدولية.ختصيص حمالت لبيع منتوجات التعاونيات النسائية باملطارات. -ختصيص نقط قارة لبيع منتوجات التعاونيات النسائية باملناطق السياحية.
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إجيابيات الربنامج السوسيو اقتصادي للمرأة القروية:
أما فيما خيص إجيابيات الربنامج السوسيو اقتصادي للمرأة القروية فنخص بالذكر:
النتائج اإلجيابية لتجربة املشاريع املدرة للربح وذلك يف جمال حتسني الدخل العائلي والتغذية والتمدرس.الزيادة امللحوظة يف طلبات النساء القرويات لالستفادة من املشاريع املدرة للدخل وكذلك من خمتلف عملياتاإلرشاد والتأطري.
التجاوب التام للمرأة القروية مع خمتلف الربامج واملشاريع يف حالة توفر شروط املشاركة واحلوار يف خمتلفاملراحل.
 تزايد مستمر يف عدد اجلمعيات والتعاونيات النسوية اهلادفة خللق مشاريع مدرة للدخل .خلق مقاوالت صغرى.اآلفاق املستقبلية:
ولتعزيز دور املرأة القروية يف التنمية الفالحية ،ركزت اإلسرتاتيجية اجلديدة لإلرشاد الفالحي منذ سنة 2011
باخلصوص على :
تعزيز اهلياكل اجلهوية واإلقليمية واحمللية املكلفة بتأطري النساء القرويات ومدها باإلمكانيات البشريةالضرورية عرب التوظيف السنوي .
وضع وإجناز برنامج عمل سنوي مندمج يتضمن العمل امليداني والدراسات والبحث والتكوين املستمر سواءبالنسبة للفتيات أو النساء القرويات.
دعم القدرات التقنية وكفاءات املوارد البشرية املشرفة على تأطري النساء القرويات ،بتدريبات تعتمد باخلصوصعلى اجلانب التطبيقي ،حول التقنيات الفالحية،مقاربة النوع حول تسيري املشاريع املدرة للدخل،خاصة يف
جماالت حتديدها،متويلها و تسويق منتوجها  ،مع منحهم كل التجهيزات الضرورية للتمكن من أداء عملهم
يف ظروف جيدة و بكل احرتافية .
تفعيل دور املرأة القروية كشريك رئيسي يف التنمية ال كمتلقي فقط لإلرشاد الفالحي.تشجيع التنظيمات املهنية الفالحية ،النسوية (التعاونيات ،اجلمعيات )...يف جمال املشاريع املدرة للدخل.حماولة تقليص الصعوبات اليت حتد من إبراز عطاءات املرأة القروية ،وذلك عرب التعرف املوضوعي على حاجياتهاوخصوصياتها عن طريق مقاربات البحث التشاركي املستمر ،مع دعم املشاريع اليت تتجاوب مع متطلبات
الساكنة.
تشجيع الشراكة مع املنظمات غري احلكومية.مواكبة املشاريع الصغرى بربامج حمو األمية الوظيفية.تأمني التتبع املستمر هلذه املشاريع للحفاظ على مكتسباتها.تكثيف التنسيق والتعاون مع خمتلف الشركاء العاملني لفائدة املرأة القروية .املساهمة يف تثمني التجارب الناجحة.كما أن اجملهودات تبقى متواصلة قصداستثمار و دميومة هذه املشاريع عرب تقوية التأطري املهين .التتبع و تثمنيو تسويق املنتوج الفالحي احمللي.
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دور املرأة الريفية وبعض التجارب
الناجحة إلدماجها فـي قضايا
األمن الغذائي فـي اليمن
إعــداد:
املهندسة /أفراح سعد احملفدي
مدير عام تنمية املرأة الريفية

املقدمــة:
تعترب املرأة الريفية املنتجة الرئيسية لألغذية يف العامل حيث أنها تشارك بكافة مراحل إنتاج األغذية حيث يقدر
معدل عمل املرأة الريفية يف اليوم الواحد مبا يزيد على  16ساعة  ،فباإلضافة إىل األنشطة املتصلة بإنتاج األغذية
تقوم املرأة بدورها األساسي يف تغذية األبناء والعناية بهم ورعاية شئون املنزل ،يضاف إىل ذلك أن تدهور االقتصاد
ً
حبثا عن أجور وفرص عمل أفضل خارج
قد أدى إىل زيادة نصيب األعباء امللقاة على املرأة بسبب هجرة الرجال
القرية ،وهناك عدة عوامل تعوق اجلهود اليت تبذهلا املرأة الريفية بزيادة حجم أنشطتها املدرة للدخل واليت حتول
ً
ً
رئيسيا وتساعد على تفشي
عائقا
دون وصوهلا للحصول على اخلدمات وأهم تلك العوامل األمية حيث تشكل
الفقر حيث تصل نسبة األمية بني اإلناث يف الريف إىل أكثر من .% 85
اهتم اإلسالم بوضع األسس والضوابط اليت تكفل محاية البيئة وصيانتها من خالل القرآن الكريم وأحاديث
الرسول الكريم (صلى اهلل عليه وسلم) والقواعد الفقهية اإلسالمية اليت اجتهد فيها املسلمون حيث جند الكثري
من التوجيهات اليت تدعو إىل احملافظة على مكونات البيئة الطبيعية وحسن استغالهلا وحتدد يف نفس الوقت من
استنزافها وتدمريها وهذا ما يتفق مع اهلدف اإلسرتاتيجي للقرار البيئي.
ً
متاما على ما تعانيه املرأة الريفية يف بالدنا فربغم من
إن ما جاء يف تقرير منظمة العمل الدولية 2006م ينطبق
مشاركتها ومساهمتها يف عملية التنمية االقتصادية بنسبة أكرب من الرجل إال أنه ال حيسب أجرها وال توفر
ظروف احلماية و األمان هلا حيث أشارت عدة دراسات إىل أن فئات واسعة من اجملتمع اليمين ال تزال حبيسة النظرة
التقليدية للمرأة اليت تستند إىل عدم املساواة على أساس النوع االجتماعي ،رغم تكريم اإلسالم هلا ،إال أن الفهم
متدن.
اخلاطئ واملمارسات االجتماعية والثقافية قد أوصلت املرأة إىل موقع
ٍ
واملرأة يف اليمن مثلها مثل غريها من النساء يف الدول العربية و اإلسالمية و األوروبية هلا معاناتها ومشاكلها
اخلاصة اليت متيزها عن الرجل بكثري من احلقوق و الفرص و املساواة سواء على مستوى األسرة أو العمل أو اجملتمع.
وهذا يرجع إىل أن العديد من األشخاص ميارسون العنف ضد نسائهم على أنه حق هلم معطى من القرآن
الكريم واحلديث الشريف ،حبيث يقوموا بأخذ األقوال اخلاصة يف هذا املوضوع بشكل منقوص
ويقوموا بنشرها حتى أنها أصبحت قناعة لدى الكثريين  ،لكننا إذا نظرنا إىل عدد كبري من اآليات
واألحاديث الشريفة سنجد ما يدل على عكس ذلك فعن الرسول (صلى اهلل عليه وسلم) أنه قال:
ً
أيضا (( ما ضرب رسول اهلل
( أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ) وعن الرسول
ً
ً
شيئا إال أن جياهد يف سبيل اهلل)).
خادما وال ضرب
(صلى اهلل عليه وسلم) بيده امرأة قط وال

أو ًال  :دور املرأة الريفية يف التنمية الشاملة:

 - 1دور املرأة الريفية يف الزراعة واالقتصاد:
يعمل يف قطاع الزراعة حوالي  % 67و يرتكز  % 76من السكان يف املناطق الريفية تقطن  % 80منهم يف
جتمعات سكانية ال تزيد على  500نسمة باإلضافة إىل ذلك فإن  % 75من فقراء اليمن يعيشون يف املناطق
الريفية .
 % 88من النساء هلن نشاط اقتصادي يف اإلنتاج الزراعي مقابل  % 44من الرجال الذين هلم نشاط اقتصادي إال أن
نسبة  % 83منهن يعملن بدون أجر وال حيتسب هلن ساعات خدمة.
ولتحليل وضع املرأة الريفية جيب على املرء أن يدرك االختالفات اإلقليمية يف أدوار املرأة ووظائفها عالوة على
ظروفها العامة مبا يف ذلك الظروف السياسية و االقتصادية واالجتماعية.
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جدول ()1
يوضح تطورات وتوقعات السكان يف اليمن خالل الفرتة من 1988م – 2025م :
التوقعات معدل النمو ( )3.7القائمة

عدد السكان باأللف نسمة
1988م

1990م

1994م

2000م

2010م

2025م

12.042

12.782

15.800

17.750

23.450

36.939

املصدر  :املنظمة العربية للتنمية الزراعية  ،دراسات السياسات العامة الستخدام موارد املياه يف الزراعة العربية .

صوره ( )1توضح بعض األدوار اليت تقوم بها املرأة الريفية

إن تقسيم العمل يف القطاع الزراعي حيول دون مشاركة املرأة يف إنتاج حماصيل الغذاء الرئيسية لالستهالك
الغذائي لتلك احملاصيل اليت تزرع يف األراضي املعتمدة على األمطار  .نالحظ أن الرجل مسئول عن إنتاج احملاصيل
السلعية النقدية بينما تقع على عاتق املرأة الريفية املسؤولية الكاملة لرتبية املواشي و الدواجن و كذلك واجبات
التدبري املعيشي للحيوانات غري املقصورة على التعليف و الرعي  ،حيث أشارت الدراسات إىل أن املرأة الريفية تقضي
ً
ً
يدويا و كذلك تشمل تسمني العجول و حلب األبقار
يوميا يف تغذية البقر
مابني ساعتني إىل مخس ساعات
و االنهماك يف كافة األعباء املتعلقة يف إنتاج اللنب ومشتقاته و جلب املاء و احلطب و صنع الذبل و خض اللنب
لصناعة الزبدة وكذا درس و تنخيل احلنطة والقمح و التعشيب و احلصاد و التصنيع الغذائي و الذي يف األخري
يأخذ الكثري من وقتها و جهدها دون أن تستخدم األدوات و التقنيات احلديثة و إضافة إىل هذه األعباء اليت تتحملها
فإنها تقوم باألعمال املنزلية املعروفة برعاية الزوج و الطفل و األسرة.
 - 2دور املرأة الريفية يف قطاع املياه:
تقدر األراضي املعتمدة على الري حبوالي  % 54مقابل  % 35من األراضي تروى باآلبار و  % 2مبياه الينابيع و% 9
مبياه الفيضانات والسيول (الوديان ) ويتعرض حوض املياه اجلوفية ملخاطر اجلفاف يف معظم مناطق اليمن حيث
ً
سنويا على 150م 3يقابله 1250م 3كمعدل متوسط للفرد يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا
يربو نصيب الفرد
و7500م 3كمعدل عاملي ونالحظ أنه خالل القرن العشرين تتجلى مظاهر تدهور املمارسة غري الرشيدة ملوارد
املياه اليت تعاني من استنزاف وضخ جائر للمياه اجلوفية .
جدول رقم ()2
يوضح الطلب على املياه وتوقعاتها يف اليمن خالل الفرتة من 1980م 2010 -م
السنة

كمية ونوع الطلب على املاء (مليون م)3
للشرب

للزراعة

إمجالي الطلب

1998م

98

1600

1698

1990م

216

2500

2716

2000م

360

3250

3610

2010م

640

4000

4572
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يعترب املاء عصب احلياة وجند أن هناك مناطق ال تتوفر لديها مياه نقية أو عذبة كما أن زيادة استخدام املبيدات
الزراعية واألمسدة الكيماوية تعمل على زيادة تلوث البيئة واملياه اجلوفية والسطحية حيث أصبحت املناطق
الريفية تعاني من حمدودية مصادر املياه نتيجة لتلوثها واستنزافها  .كما أن بعد مصادر املياه النقية عن املنزل يف
مناطق وعدم توفرها يف مناطق أخرى يؤدي إىل زيادة األعباء على املرأة حيث أنها املسؤولة عن نقل املياه وتعرض
أفراد األسرة إىل اإلصابة باألمراض .

صوره ( )2توضح معاناة املرأة الريفية يف قطاع املياه
 - 3دور املرأة الريفية يف مشروعات التنمية الريفية:
ً
أيضا أن بسبب انتشار الفقر بني األسر الريفية اتسعت احلاجة للمرأة الريفية ألنظمة القروض
ومن املالحظ
لتحسني العمليات الزراعية وتربية املواشي و الدواجن كما أن انتشار البنوك يف بعض احملافظات شجع األسر
الريفية يف تقديم الطلب لإلقراض إال أن شروط القروض سبب الكثري من العوائق اليت متنع املرأة الريفية من
اإلقراض على سبيل املثال الضمانات اإلضافية املطلوبة وقلة انتشار املؤسسات اإلقراضية وفروعها على مستوى
القرى ،كما أن عدم استالم املرأة الريفية لعائدات بيع املنتوج و احلصول على األجر قلل من عدم قدرتها لإلقراض
ً
نظرا لعدم ضمان تسديد املبلغ بشكل منتظم لألسباب املذكورة ً
ً
مقارنة مع شريكها الرجل .
آنفا
ينتج الغاز الطبيعي من عملية ختمري ال هوائي للمواد العضوية يف املخلفات ويتكون الغاز احليوي من غاز امليثان
وثاني أكسيد الكربون وغريها .
ويف اليمن ال زال استخدام الغاز احليوي يف مرحلة البحث والتطوير والتجريب رغم أن نسبة إجيابياتها أكثر من
سلبياتها  ،ألنها تعمل على حتسني الظروف الصحية والبيئية واملعيشية وتلبية االحتياج من الطاقة لعملية الطهي
واإلنارة كما ترفع من املستوى الصحي لألسرة عامة وللمرأة بشكل خاص ،ويعترب وسيلة سهلة ورخيصة وموفرة
ً
ً
نظيفا لالستهالك املنزلي وختفف األعباء الكثرية امللقاة على عاتقها من مجع
وقودا
للوقت حيث تؤمن للمرأة
ً
ونقل احلطب واملخلفات وبالتالي يعطي للمرأة متسعا لرعاية أطفاهلا بشكل أفضل واالستفادة من الوقت يف
إنتاج احلرف اليدوية والتوعية جبميع جوانبها خاصة اجلانب الصحي الذي يزيد من فعاليته نتيجة لقلة الروث الذي
تعيش عليه احلشرات الناقلة لألمراض كما أن استخدام السماد العضوي املتحلل يزيد من املستوى االقتصادي
لألسرة وهذا ما يؤكد أن إدخال الغاز احليوي سيؤدي إىل رفع املستوى الصحي واالقتصادي لسكان الريف ،
وتكمن الصعوبة يف تشغيل هذه التكنولوجيا.
 - 4دور املرأة الريفية يف التسويق:
بالنسبة لعملية التسويق فمن املعروف أن الرجل هو الذي حيتكر عملية التسويق مع وجود بعض االستثناءات
البسيطة لبعض احملافظات و ذلك لتقسيم العمل بني الرجل و املرأة حيث تستبعد املرأة عن جمرى االقتصاد التجاري
كما مينعها من اكتساب املهارات الفنية املرتبطة بالتجارة مثل وضع املوازنة و املساومة و كذا التوفري .
ويتضح ً
جليا يف احملصلة النهائية ضرورة تركيز االهتمام على االحتياجات اإلنتاجية للمرأة كمزارعة من أجل
حتقيق الزيادة يف اإلنتاج وحتسينه ورفع مستوى األمن الغذائي يف اليمن.
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 - 5وضع املرأة الريفية يف التعاون الريفي:
مع تدهور اخلدمات احلكومية من حيث الفعالية بدأت اجملتمعات الريفية يف التوجه حنو اللجوء إىل العمل التعاوني
الذاتي بتفعيل التقاليد املوروثة من العمل التعاوني وتداوله بشكل دقيق من املزارعني يف اليمن بإجياد إدارة
مشرتكة لألراضي املشرتكة وألنظمة موارد املياه ولقد تطور هذا التقليد إىل إنشاء وإجياد اجلمعيات التعاونية
احمللية ،وخالل السنوات األخرية عمل تدهور اخلدمات العامة على تشجيع تطورات جديدة يف إقامة اجلمعيات
احمللية ذات املصاحل املشرتكة باجلمعيات الزراعية ومبوجب هذا القانون مت تسجيل عدد  270مجعية تتفاوت
أهدافها ومساتها بشكل واسع وكبري ،وألهمية املشاركة للمرأة يف التنمية املستدامة فقد بدأت بتشكيل
مجعيات نسائية تقوم املرأة عامة بأنشطة تعمل على محاية البيئة ونشر الوعي البيئي ،من خالل املنظمات
النسائية األهلية اليت تعمل على تنسيق اجلهود النسائية يف جمال محاية وإنفاذ البيئة النظم والتشريعات البيئية
ويف تكوين رأي عام نسائي مهتم بالبيئة ،يعمل على توحيد الفكر وتغيري املفاهيم والسلوك وذلك من خالل
خمتلف وسائل اإلعالم والتوعية  .ومن أمثلة بعض أنشطة اجلمعيات غري احلكومية واملراكز اليت تعنى باملرأة
ما يلي :
1.1القيام بتنفيذ مشروع تدرييب للنساء يف جمال احلرف اليدوية واستخدام النفايات املنزلية يف إنتاج مواد زينة
وحتف املنزل وتنظيم األسرة وصحة األم والطفل واإلرشاد والتعليم.
2.2عمل حلقات توعية يف جماالت الصحة واإلسعافات األولية.
3.3توعية املرأة بأهمية احملافظة على املياه وعدم استنزافها وتوعية املرأة بأخطار االنفجار السكاني وتنحية اجلهل
والفقر وغريها.
4.4إنشاء مراكز حمو أمية للنساء.

صوره ( )3توضح بعض منتجات املرأة الريفية يف إحدى اجلمعيات

ثانيًا:دور اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفية:

اجلدير ذكره أن اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفية قد أنشئت عام 2000م لغرض مساعدة و دعم جمال تنمية
املرأة الريفية يف عموم حمافظات اجلمهورية و النهوض بأوضاعها االجتماعية واالقتصادية و إدماجها ضمن سياسة
و إسرتاتيجية احلكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري.
مهام اإلدارة الرئيسي:
وضع السياسات واخلطط اخلاصة بتنمية املرأة الريفية و إدماجها ضمن اخلطط و إسرتاتيجية الوزارة .
املهام العامة:
البحث وإجياد املشاريع املدرة للدخل مع اجلهات املمولة احمللية واخلارجية يف جمال التصنيع الغذائي – احلدائقً
اقتصاديا.
املنزلية – التصنيع احلريف – اإلنتاج الزراعي – تربية احليوانات و تقدميها لألسر الريفية لتمكينها
رفع قدرات و مهارات النساء الريفيات و ذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية مكثفة.الرتويج و التسويق ملنتجات املرأة الريفية عن طريق إقامة املعارض احمللية و املشاركة يف أي معارض خاصةحملية و دولية .
عمل الدراسات و املسوحات امليدانية يف جمال التسويق وتقنية ما بعد احلصاد  ...اخل.-تقديم الربامج التوعوية و اإلرشادية و اإلعالمية املسموعة و املرئية.
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ثالثًا :الصعوبات اليت تواجهها املرأة الريفية ومقرتحات احللول:
الصعوبات:
ً
إن هنالك عددا من العوامل وراء قبول املرأة احلياة مع شخص يهينها ويعنفها .ومن هذه العوامل خلفية املرأة
ً
االجتماعية ،حيث يلعب هذا اجلانب ً
كبريا يف تقبلها للعنف الواقع عليها ،فاملرأة ذات اخللفية االجتماعية
دورا
الداعمة لسيطرة الرجل على املرأة من خالل استخدام العنف تلعب ً
ً
سلبيا يف متكني املرأة من اختاذ قرارها
دورا
والدفاع عنه.
أما العامل الثالث وهو من العوامل اهلامة اليت تؤثر يف قرار املرأة اخلوف من العار أو صدمة الطالق ،فنظرية وصمة العار
من الطالق هذه هلا األثر األكرب على النساء وخاصة وأن هذا العار لن يطاهلا وحدها وإمنا سيطال العائلة بأكملها،
ً
سببا يف جلب العار ألهلها حتى ولو كان هذا على حساب حياتها
وتفضل املرأة يف جمتمعنا املوت على أن تكون
وحياة أطفاهلا ،األمر الثاني أن ختوف العائلة من وجود ابنة مطلقة يف العائلة قد حيدد مصري أخواتها العازبات
ويعتقد عدد من النساء بأنهن سيجلنب احلظ السيئ للعائلة وأنهن سيكن حجر عثرة يف طريق أخواتهن العازبات
ً
منتشرا بكثرة يف الريف بسبب العادات والتقاليد القدمية.
وهذا نراه
ً
أما العامل االقتصادي فهو أيضا من أهم العوامل اليت جتعل املرأة تتخذ قرار العودة إىل الزوج فهي يف أحوال كثرية غري
عاملة و ال يوجد لديها أي مصدر من مصادر الدخل الذي تستطيع من خالله تأمني حاجياتها وأطفاهلا وأنها باختاذها
قرار االنفصال عن الزوج ستضطر لتحميل أهلها األعباء املادية اخلاصة بها وبأطفاهلا هذا يف حال كانت العائلة
ً
داخليا ويف
قادرة على حتمل هذا العبء اجلديد مما يدفعهم إىل الطلب منها إىل ترك أطفاهلا ،األمر الذي ترفضه
حال قبلته تكون موافقتها عليه آنية ومرتبطة بلحظة هي غري قادرة على اختاذ قرار صائب فيها ،مما يضطرها
إىل العودة كي تبقى مع أطفاهلا  ،هذا باإلضافة إىل ما قد يسببه وجود امرأة أخرى من خوف على حياة أطفاهلا
فهي ال تستطيع حتمل فكرة أن تقوم امرأة أخرى برتبية أطفاهلا  ،مبا أن النظرة إىل زوجة األب يف اجملتمع توازي
مفهوم القسوة وسوء معاملة أطفال الزوج ،فاملرأة الريفية هي أكثر عرضة ملثل هذه احلاالت كونها تعمل من غري
أن حيتسب عملها باألجر مثل املرأة العاملة يف املدينة.
ومن جانب آخر يالحظ قلة الوعي بالتعامل األمثل مع البيئة لدى املرأة الريفية لعدة أسباب أهمها اخنفاض املستوى
التعليمي للريفيات بوجه خاص ووجود العادات والتقاليد اليت متنع املرأة الريفية من معرفة إحداث العامل باإلضافة
إىل قلة وجود أطر مؤسسية فعالة على املستوى احمللي لتنظيم مشاركة املرأة يف احلياة اجملتمعية وهذه األمور
ً
غالبا ما جتعل املرأة الريفية أضعف مكونات املشاركة الشعبية يف التنمية املستدامة برغم أهمية األدوار اليت
ً
ً
واقتصاديا.
اجتماعيا
ميكن أن تقوم بها
ً
إن األمية واجلهل يف اجملتمع وتدني احرتام القوانني والظروف االقتصادية الصعبة للمجتمع متثل أسبابا رئيسية
تفرز بيئة خصبة لزيادة معاناة املرأة اليمنية من العنف.
 مقرتحات احللول: 1.1يعترب اإلعالم من أهم الوسائل اليت من خالهلا يتم تغيري وتعديل العديد من املوروث االجتماعي إذا مت توجيه
ً
مقصورا على فئة حمددة من اجملتمع كما كان يف السابق  ،فال خيلو
بالشكل الصحيح  ،فلم يعد اإلعالم
بيت من تلفاز  ،راديو  ،أو صحف يومية وأسبوعية فقد أصبحت هذه الوسائل يف متناول اجلميع  ،وكما يقال
عن وسائل اإلعالم فهي سالح ذو حدين ميكن أن يكون خلري اجملتمع ولضمان استقراره وميكن أن يعمل
على تدمريه وإفقاده قيمه اجلميلة مثل احلب واخلري والصدق .لذلك فإن اإلعالم من أهم الوسائل اليت ميكن
لنا أن حنارب من خالله العنف الواقع على املرأة ،فمن خالل تكاتف وسائل اإلعالم املختلفة املكتوبة واملرئية
واملسموعة ميكن تأسيس بداية جيدة حملاربة العنف الواقع على املرأة وال ميكن هلذا أن حيدث إال من خالل
ً
أحيانا وتنساها يف أحايني أخرى .
سياسة إعالمية جادة وليس من خالل مقاالت من هنا وهناك تتنبه للقضية
 2.2ال بد من إجراء املزيد من التقييم ومن التدخالت ذات النتائج الواعدة لتعزيز فرص النساء والبنات يف االستفادة
من التعليم والنجاح يف احلياة وحتسني ثقتهن يف أنفسهن.
3.3التمكني املؤسسي :
دمج أنشطة و برامج التنمية للمرأة الريفية ضمن إسرتاتيجية و خطط وزارة الزراعة و الري.تقوية البنية األساسية للمنظمات واهليئات اليت تعمل يف جمال النهوض باملرأة.تفعيل دور اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفية وفروعها يف احملافظات.205
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أن تصبح اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفية املرجع األساسي للدراسات العلمية عن املرأة العصرية.بناء القدرات للقوى البشرية العاملة يف جمال النهوض باملرأة.خلق آلية وشبكة اتصال بني واضعي السياسات اخلاصة باملرأة واملسئولني عن التخطيط يف القطاعاتاملختلفة (إنشاء مكاتب اتصال /وحدات للمرأة يف الوزارات املختلفة ).
 4.4إدماج املرأة الريفية يف اجلمعيات التعاونية الزراعية والنسوية واملشاريع املدرة للدخل والصحة والسكان
والبيئة ،التعليم والتدريب ،الشئون االجتماعية ،العمل ،املرأة الريفية ،اإلعالم ،التشريع ،املشاركة السياسية.
 5.5أهم اآلليات العملية للتخفيف من التجاهل لدور املرأة الريفية:
تفعيل الربامج والسياسات اهلادفة إىل تدريب وتأهيل املرأة الريفية ( مشاريع صغرية مدرة للدخل).توعية اجملتمع احمللي حبقوق املرأة الريفية ( االقتصادية ،االجتماعية....،اخل ).توعية اجملتمع بالدور الفعال والذي تضطلع به املرأة يف التنمية الزراعية الريفية  ،وتفعيل دور املرأة الريفيةيف اليمن بصفة عامة والتنمية الزراعية بصورة خاصة من خالل تأهيل املرأة الريفية وإكسابها اخلربات
والتقانيات اليت متكنها من تطوير قدراتها اإلنتاجية وحتقيق الدخل الكايف لتحسني وضعها االقتصادي
واالجتماعي والقيام بدورها التنموي على الوجه املطلوب.

رابعًا :بعض التجارب الناجحة لتفعيل دور املرأة الريفية:

سيتم االستفاضة يف شرحها عند عرض ورقة العمل.

1 .1مشروع احلدائق املنزلية:
اهلدف العام :رفع وحتسني التغذية لألسرة الريفية.األهداف الفرعية:•االستفادة من املساحات جبانب املنزل.
•إدخال أصناف حديده وخضروات.
•رفع توعية وقدرات املرأة الريفية يف جمال التغذية.
2 .2مشروع تربية األغنام:
اهلدف العام  :التخفيف من نسبة الفقر بني األسر.األهداف الفرعية :•املساهمة يف زيادة الثروة احليوانية و احملافظة عليها.
•االستفادة من منتجات الثروة احليوانية ( ألبان – حلوم – جلود – صوف ).
3 .3مشروع تربية النحل وإنتاج العسل:
اهلدف العام  :رفع املستوى املعيشي لألسر الفقرية.األهداف الفرعية :•رفع مستوى الوعي بأهمية تربية النحل.
•إشراك األسر الريفية يف عملية محاية املوارد اإلنتاجية.
•حتسني دخل األسرة.
•إجياد فرص عمل للمرأة الريفية.
•إدخال الطرق احلديثة يف تربية النحل.
4 .4مشروع حصاد مياه األمطار من سطوح املنازل (السقايات):
اهلدف العام  :حتسني األمن الغذائي من خالل دعم صغار املزارعني و اإلسهام يف النمو االقتصادي و رفع املستوىاملعيشي لسكان الريف من خالل النشاط الزراعي .
األهداف الفرعية :•االستفادة من مياه األمطار لالستخدام اآلدمي و سقي احليوانات.
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•توفري وقت و جهد املرأة يف جلب املاء لالستفادة من الوقت يف التعليم و أشياء أخرى.
•تشجيع زراعة احلدائق املنزلية من املياه اليت مت حصادها.
5 .5مشروع إجياد قنوات تسويقية للمرأة الريفية:
اهلدف العام  :حتسني األوضاع االقتصادية و االجتماعية لألسرة الريفية.األهداف الفرعية :•متكني املرأة الريفية اقتصادياً.
•حتسني و توسيع قنوات تسويق منتجات املرأة الريفية.
•االستفادة من خامات البيئة و احلفاظ على املوروث الشعيب.

خامسًا :اخلامتة :
خالصة القول أن الفقر و اجلهل هما أهم عاملني يقفا حجر عثرة عند تنفيذ أي عمل .
إن حماربة الفقر كظاهرة اجتماعية هي مسؤولية مجاعية جيب التكاتف من أجلها ،من خالل التعديل يف
األنظمة التشريعية واستحداث أنظمة احلماية القانونية وتغيري الثقافة االجتماعية ،إضافة إىل توعية املرأة
حبقوقها وعلى النخب الفكرية والسياسية والدينية دور كبري يف إثارة الوعي وختفيف األعباء الثقيلة على
ً
فرصا أكرب للتعليم و تنمية املهارات و االهتمام باجلوانب احلياتية األخرى ،خباصة إذا
املرأة الريفية إلعطائها
ً
أيضا توفري املاء و الكهرباء و بدائل احلطب كالغاز الطبيعي – الطاقة
مت مساعدتها يف توفري أدوات حديثة و
الشمسية.
ويف اخلتام البد من التأكد أنه بالرغم مما مت ذكره يف هذه الورقة إال أن هناك العديد من اإلجنازات والنجاحات
اليت حتققت يف الوطن العربي واليت مثلت قاعدة أمل ،ولعل ما سيدور يف هذه اللقاء اخلاص «باملرأة الريفية واألمن
الغذائي» من حوارات صرحية ومسئولة متثل وقفة هامة ملراجعة كافة أوضاع البيئة بغرض حتديد األخطاء
ً
وضوحا وإمكانية للتطبيق والتنفيذ وتساعد على تصحيح املسار وتوفري
وتصحيحها واخلروج بتوصيات أكثر
بيئة أفضل للمجتمع الريفي ليس يف هذا الزمان فحسب بل للمستقبل واألجيال القادمة.

سادسا ً -املراجـــع:

املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،دراسات السياسات العامة الستخدام موارد املياه يف الزراعة العربية.م /أفراح سعد احملفدي  ،م /إميان طاهر – العنف ضد املرأة الريفية2009 -م.م/أفراح سعد احملفدي– دور املرأة الريفية يف محاية البيئة وحتسينها 2001م.دراسات وأحباث شركاء الشبكة اليمنية ملناهضة العنف ضـد املرأة ( شيما ) 2006-2003م.التقرير العاملي للعنف ضد املرأة العربية – 2007م.تقرير صحفي ملنظمة العمل الدولية مبناسبة يوم املرأة العاملي . سياسة اجلندر يف الزراعة واألمن الغذائي 99م  -اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفية – وزارة الزراعة والريكتاب اإلحصاء من 2008-2000م -وزارة التخطيط.اخلطة اخلمسية األوىل للتنمية االقتصادية واالجتماعية  – 2004-2000وزارة التخطيط والتنمية.كثري من األدبيات والدراسات واألرقام واإلحصائيات مت أخذها من مكتبة اإلدارة العامة لتنمية املرأة الريفيةأو من خالل تصفح املواقع اإللكرتونية املعنية باملرأة والعنف ضد املرأة على املستوى العاملي وعلى املستوى
العربي وخباصة مواقع املؤسسات املعنية حبقوق املرأة الريفية.
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