


امل�شاكل التي تعرت�ض املراأة العربية العاملة 
يف الزراعة والتنمية الريفية :

تعانى املراأة العربية الريفية العاملة يف قطاع الزراعة من : 
- التهمي�ش ،  فهي اآخر امل�صتفيدين من النمو االقت�صادي 
اإغفالها  يف   عمليات   ما يتم  ،  وغالباً  التنمية  وعمليات 
املعلومات  ون�صر  احليازات  وتوزيع  التنموية  اخلطط  و�صع 

والتعليم والتدريب على الطرق الزراعية احلديثة. 
والوالدة  احلمل  اأعباء  يف  وقواها   طاقتها  ا�صتنزاف   -
املنزل  واإدارة  االأطفال  تن�صئة  اأعباء  اإىل جانب  واالإر�صاع 
التي  احليوانات  تربية  يف  وامل�صاهمة  الزراعي  والعمل 

متتلكها االأ�صرة ، مما يعر�صها الأمرا�ش نق�ش التغذية 
و االإجهاد. 

العربية  املجتمعات  من  كثري  ففي   ، الغذائي   التمييز   -
ياأكل  اأن  وبعد  يتبقى  مما  اإال  طعامها  املراأة  تتناول  ال 
الذكور. والن�صاء والبنات واملر�صى واملعوقون هم ال�صحايا 
عنه  ينجم  الذي   ، الغذائي«    »التمييز  لهذا  الرئي�صيون 

نق�ش التغذية واعتالل ال�صحة املزمنة. 
- تغييب املراأة عن اآلية امل�صاركة يف اتخاذ القرار والتمثيل 

املجتمعي على كل امل�صتويات.
اإغفال قيمة عملها ، فعلى الرغم من �صخامة م�صاهمة   -
الن�صاء يف الدخل االأ�صري واالإنتاج الزراعي، فاإن الرجال 
وا�صتخدام  واحليوانات  املحا�صيل  ببيع  عموماً  يتحكمون 
اإىل  الن�صاء  عمل  قيمة  اإغفال  ويوؤدي  ذلك.  عن  الناجم 
حتويلهن اإىل كيانات ال وجود لها يف املعامالت االقت�صادية 
على  القرارات  واتخاذ  االأ�صرية  املوارد  تخ�صي�ش  ويف 

امل�صتوى املجتمعي. 
-   �صوء التغذية ، حيث يبلغ عدد الن�صاء الالئي يعانني 
من �صوء التغذية �صعف عدد الرجال الذين يعانون منه، 
نتيجة  البنات  موت  احتماالت  ال�صعف  مبقدار  وتزيد 
ل�صوء التغذية مقارنة بالبنني. و�صحة االأم حا�صمة بالن�صبة 

لبقاء الطفل على قيد احلياة. فاالأم التي تعاين من نق�ش 
التغذية من االأرجح اأن تلد طفاًل  دون الوزن الطبيعي ، مما 

يوؤدي اإىل زيادة خطر وفاته.
التي  والربامج  امل�صروعات  من   االأكرب  الن�صبة  توجيه   -
ت�صتهدف املراأة  العربية نحو املجاالت اخلدمية )42.6 
القطاع  نحو  % منها   18 حوايل  توجيه  مقابل    )%
ي�صري  مما    ، ال�صناعي  القطاع  % نحو  الزراعي و22.2 
اإىل تدين االهتمام بامل�صروعات التي تطور قدرات املراأة و 

متكنها من امل�صاركة بفاعلية يف االأن�صطة االإنتاجية 
) ال�صناعية والزراعية(. 

بالن�صبة  خا�صة   ، بالرجال  مقارنة  االأجر  انخفا�ش    -
للعامالت الزراعيات .

- تدنى اخلدمات  املقدمة لها مبا يف ذلك �صاآلة ح�صولها 
عدم  اأهمها  من  عديدة  الأ�صباب  وذلك  القرو�ش  على  
الدرا�صات  اإحدى  اأ�صارت  فقد  االأر�ش.  امتالكها 
ال�صحراء  جنوب  اأفريقيا  يف  الزراعية  االإنتاجية  اأن  اإىل 
الن�صاء  متتع  املائة يف حال  20 يف  بن�صبة  ترتفع  اأن  ميكن 
والبذور،  االأرا�صي،  اإىل  الو�صول  على  مت�صاوية  بقدرة 

واالأ�صمدة.
-  الفقر والتخلف والعنف .

- قلة التعليم اأو انعدامه يف اأغلب احلاالت . 

متطلبات النهو�ض باملراأة الريفية :

- رفع م�صتويات التعليم و�صط الن�صاء  الريفيات،  حيث 
تبني مبا ال يدع جمااًل لل�صك اأن زيادة املعرفة تعني زيادة 

االإنتاج . 
متثل  حيث  الريفية،  للمراأة  زراعية  تعاونيات  خلق   -

التعاونيات الزراعية  و�صيلة مثلى لتنمية املراأة يف الريف.
مثل  املوارد   على  واحل�صول  الو�صول  من  املراأة  متكني   -

االأرا�صي واملياه والقرو�ش و التقانات الزراعية. 

باملراأة  زراعية خا�صة  وتدريبية  اإر�صادية  برامج  اإطالق     -
املنزلية  واحلدائق  امل�صاتل  ويف  احلقل  يف  العاملة  الريفية 
وتطوير  االإنتاجي  وعيهن  م�صتويات  رفع  على  والعمل 
زراعية  ومهارات  معارف  اإك�صابهن  خالل  من  قدراتهن 

حديثة .
- اإظهار دور املراأة يف االإح�صائيات  وال�صيا�صات والربامج 
والت�صاركي  الت�صاوري  التخطيط  طرق  انتهاج  من خالل 

وحتليل النوع .  
طريق  عن  لهن  واالإر�صادية  ال�صحية  اخلدمات  توفري   -
على  الريفيات  الن�صاء  وت�صجيع  والوحدات  اجلمعيات 

االت�صال بتلك اجلمعيات .
- االرتقاء مب�صتوى اخلدمات املقدمة لهن ، حيث تعي�ش 
املراأة الريفية واقعا األيما رغم اجلهود التي  قامت وتقوم بها 

معظم الدول العربية يف   هذا املجال .
الريفية  املراأة  توعية  امل�صاعي يف جمال  من  املزيد  بذل   -
حول الغذاء وال�صحة وتنظيم االأ�صرة وتر�صيد اال�صتهالك. 
حيث ت�صري االإح�صائيات اإىل  وجود نحو مليار �صخ�ش من 
ميوتون  ثالثة ماليني طفل  اأكرث من  واأن  التغذية،  ناق�صي 
اأن يكملوا عامهم  التغذية قبل  كل �صنة من جراء نق�ش 

اخلام�ش. 
- اإ�صراك املراأة يف خطط وبرامج التنمية الزراعية الريفية. 
الن�صاء  احتياجات  التنمية  تغطي  اأن  الواجب  ومن 
القرارات،  اتخاذ  وتطلعاتهن طويلة االأجل، و�صلطتهن يف 
بها  والتحكم  الهامة  املوارد  اإىل  الو�صول  على  وقدرتهن 

مثل االأرا�صي وقوة عملهن الذاتية.
-   ايالء املراأة الريفية اهتماماً دولياً ووطنياً خا�صاً، ينطلق 
من كون املراأة الريفية هي التي تتحمل معظم اأعباء العمل 
يف احلقل ويف املنزل ويف تربية احليوانات، كما اأنها االأكرث 
تاأثراً بنتائج نق�ش و�صوء التغذية ، واإنها ال زالت تعمل يف 
مزارعة  زوجة  باعتبارها   اأجر  دون  من  البلدان  من  كثري 

ولي�صت مزارعة اأجرية.

جهود املراأة العربية يف الأمن الغذائي 

ت�صكل املراأة عن�صراً رئي�صاً يف التنمية الزراعية واالأمن الغذائي يف الوطن العربي حيث :
-  ي�صكل �صكان الريف يف الوطن العربي حوايل 44 % من جملة ال�صكان، ن�صفهم من 

الن�صاء ، تعتمد غالبيتهن على الزراعة وتربية احليوان كن�صاط اقت�صادي.
- تعمل املراأة العربية الريفية قرابة  الثمانية ع�صر  )18( �صاعة يوميا، فهي اأول اأفراد االأ�صرة 
ا�صتيقاظا يف ال�صباح الباكر واآخر من ياأوي اإىل الفرا�ش م�صاًء ، حيث تقوم باإعداد الطعام 
الغذاء  الزرع  وتغ�صل وتنظف وتطبخ  وت�صنع  وحتفظ  تفلح االأر�ش وحت�صد  لالأ�صرة و 
وت�صوق الفائ�ش منه،  وتقوم املراأة بدور هام، غري ماأجور عموماً، يف ميدان توليد الدخل 
االأ�صري، وذلك بتوفري  اليد العاملة الالزمة للزرع، وح�صاد املحا�صيل ودر�صها، وجتهيز 
املنتجات للبيع. وقد تك�صب الن�صاء دخاًلً �صغرياً اأي�صاً الأنف�صهن عرب بيع اخل�صر املنتجة 
الغذائية  االأ�صرة  احتياجات  على  فينفقنه  احلرجية،  املنتجات  اأو  املنزلية،  احلدائق  يف 

وتعليم االأطفال.
العديد  يف  الغذائية  والنظم  الزراعية  للقطاعات  الرئي�صية  الدعامة  الريفية  املراأة  ت�صكل   -
من الدول العربية التي يتفرغ فيها الرجال ملهام البحث عن املرعى اأو الهجرة اإىل املدن 
للعمل يف قطاعات االقت�صاد االأكرث اإدرارا للدخل فتتوىل املراأة العناية باالأ�صرة واحلقل. 

-  ت�صهم املراأة العربية بدور رئي�صي  وحيوي يف  االأمن  الغذائي االأ�صري، ومن ثم 
الوطني، وذلك من خالل عملها يف توفري الغذاء ال�صحي  االآمن الأفراد االأ�صرة 

وح�صن اإدارة الدخل واالقت�صاد يف ا�صتهالك الغذاء.



- م�صروع تدعيم دائرة املراأة الريفية ب�صلطنة عمان. 
الريفية  املراأة  ودعم  املنتجني  ل�صغار  الزراعية  النظم  تطوير  م�صروع   -

باململكة االأردنية الها�صمية .
العائلية  الفالحة  وتنمية  الريفية  املراأة  لدعم  النموذجي  امل�صروع   -

بجمهورية تون�ش . 
- املعر�ش الدائم ملنتجات املراأة الريفية باململكة االأردنية الها�صمية . 

- دعم �صغار املزارعني وزيادة دخل االأ�صر الريفية بدولة فل�صطني. 
باجلمهورية  الطبيعي  للحرير  اليدوية  احلياكة  تراث  اإحياء  اإعادة   -

اللبنانية. 
- اإجناز مراكز ت�صنيع جنب املاعز باملغرب . 

بنغزة  ال�صوقية  الفالحة  يف  النا�صطة  الريفية  االأ�صر  قدرات  تنمية   -
باجلمهورية التون�صية . 

- دعم مدار�ش الن�صاء الريفيات لت�صويق املنتجات الزراعية بال�صودان . 

اجلهود العاملية لالرتقاء بو�شع املراأة الريفية :

خ�ص�صت االأمم املتحدة ال�صنوات الع�صر )1976-1985( عقدا للمراأة ، كما  رعت �صل�صلة من املوؤمترات اخلا�صة باملراأة كان اآخرها موؤمترا بكني 1995 و2000 م . و قد 
اأدى ذلك اإىل بلورة وعي و راأي عام دويل بق�صايا املراأة وحقها االإن�صاين يف التنمية.  

ويف  �صبتمرب من عام 2000 م اأ�صدر  قادة العامل  اإعالن االأمم املتحدة  اخلا�ش باالألفية الثالثة الذي ن�ش على  خف�ش معدالت الفقر مبقدار الن�صف بحلول عام 2015 ، 
وعلى  وال�صعوب،   باالأمم   للنهو�ش  ق�صوى  اأهمية   من  التعليم  ميثله  ملا  2015م   عام  بحلول  االبتدائي  تعليمهم    ، واإناثا  ذكورا    : االأطفال  جميع  اإكمال  �صرورة  وعلى  

امل�صاواة بني الرجل واملراأة يف التعليم ومتكني املراأة ،  اإ�صافة اإىل تخفي�ش معدل وفيات الوالدة . 
يف غ�صون ذلك انعقدت العديد من املوؤمترات واملنتديات العاملية حول دور املراأة يف الزراعة واالأمن الغذائي ، وخرجت بالعديد من التو�صيات التي اأ�صهمت يف اإك�صاب ق�صية 

املراأة العاملة يف جمال التنمية الزراعية اهتماما اقت�صاديا اكرب واأبرزت دورها الفاعل يف التنمية الريفية على وجه اخل�صو�ش . 

اجلهود العربية لالرتقاء باأو�شاع املراأة :

يف مطلع ال�صبعينيات من القرن املن�صرم اأن�صاأت جامعة الدول العربية  جلنة للمراأة �صمن منظومة اأمانتها العامة. ويف عام 1988م اعتمد جمل�ش  وزراء ال�صئون االجتماعية 
العرب االإ�صرتاتيجية العربية للنهو�ش باملراأة حتى عام 2000م ، ومن ثم اتبعها باخلطة العربية للنهو�ش باملراأة حتى عام 2003م . كما  بادرت معظم الدول العربية باالإن�صمام 
اإىل االتفاقيات واملواثيق الدولية اخلا�صة باملراأة واأظهرت اهتماما مقدرا بق�صايا املراأة فاحتلت مو�صوعات حت�صني اأو�صاعها مكانة متقدمة يف �صلم اولويات خططها الوطنية ،  وطور 

بع�صها ا�صرتاتيجيات للنهو�ش باملراأة وا�صتحدث بع�صها االآخر اأطرا للعناية بق�صايا املراأة و�صلت اإىل حد اإن�صاء وزارات خا�صة بها.
املراأة  بق�صايا  تعنى  2003م. وهي منظمة  عام  نوفمرب  بداأت عملها يف  التي  العربية  املراأة  منظمة  اإن�صاء  العربية على  الدول  وافقت جامعة  2001م   عام  �صبتمرب من  ويف 
العربية والدفاع عن حقوقها االجتماعية ، ال�صيا�صية ، االقت�صادية والتنموية وتهدف اإىل تنمية الوعي بق�صايا املراأة العربية يف جوانبها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والقانونية 
واالإعالمية، واإدماج ق�صايا املراأة �صمن اأولويات خطط و�صيا�صات التنمية ال�صاملة، وتنمية اإمكانات املراأة وبناء قدراتها للم�صاهمة بدور فعال يف موؤ�ص�صات املجتمع وعلى امل�صاركة 

يف اتخاذ القرارات، اإ�صافة اإىل م�صاعيها للنهو�ش باخلدمات ال�صحية والتعليمية ال�صرورية للمراأة .

م�شاعي وجهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية للنهو�ض باملراأة الريفية :

اعتمد القادة العرب يف قمتهم املنعقدة بالريا�ش عام 2007م  اإ�صرتاتيجية التنمية الزراعية العربية امل�صتدامة للعقدين القادمني، التي ت�صمنت برناجًما يهدف اإىل تعزيز دور 
املراأة الريفية يف التنمية من خالل حت�صني اأو�صاع املراأة الريفية بالوطن العربي وذلك عن طريق النهو�ش بامل�صتوى التعليمي وال�صحي واالجنابى واملهارى للمراأة ومتكينها من حيازة 
واإدارة موارد االإنتاج والعمل على تعزيز م�صاركتها يف اتخاذ القرار ، اإ�صافة اإىل دعم  املراأة املعيلة  ب�صفة خا�صة عن طريق حتديد االأن�صطة وامل�صروعات ال�صغرية التي توؤدى اإىل 

حت�صني اأو�صاع املراأة العربية عامة و الريفية خا�صة.

ويف هذا الإطار  نفذت  املنظمة العربية للتنمية الزراعية العديد من الربامج وامل�رشوعات 
الهادفة اإىل الرتقاء باأو�شاع املراأة يف  الريف العربي  نذكر منها  :



برنامج الحتفال بيوم الزراعة العربية لعام 2010 :

املراأة    : مو�صوع  العام حول  لهذا  العربية  الزراعة  بيوم  االحتفال  تدور حماور 
واالأمن الغذائي العربي ، حيث �صيتم  توجيه كافة برامج واأن�صطة االحتفال 

نحو اإبراز هذا اجلانب والرتكيز عليه وت�صليط ال�صوء على اأهمية الدور الذي 
تقوم به املراأة يف املجاالت احلياتية  املختلفة وفى القطاع الزراعي على 

وجه اخل�صو�ش بغر�ش اإعطاء املو�صوع اهتماما وح�صوراً اإعالميا وقوميا 
و�صواًل لالرتقاء بق�صايا املراأة العاملة يف قطاع الزراعة واالأمن الغذائي 
ال�صيا�صات  ووا�صعي  القرار  ومتخذي  القادة  اهتمامات  اإىل �صدارة 

وم�صممي الربامج وامل�صروعات. 

ت�صتمل  اأجندة احتفاالت يوم الزراعة العربية لهذا العام على العديد 
من الفعاليات  واالأن�صطة من اأبرزها:

-  عقد  ندوات  حول  االأمن الغذائي  و دور املراأة العربية واإ�صهاماتها 
فيه . 

حيز  لتخ�صي�ش   والقومية  الوطنية  االإعالم  و�صائل  جهود  ح�صد   -
منا�صب من براجمها و�صفحاتها لعك�ش  حالة االأمن الغذائي العربي 
مع اإبراز دور املراأة الريفية يف توفري و�صناعة وتاأمني الغذاء الأ�صرتها 

وحميطها .

فلنبادر جميعًا لالحتفال بهذا اليوم ، ولنمجد خالله املراأة العربية العاملة يف قطاعات 
الزراعة و الأمن الغذائي ، ونعدد ماآثرها ون�ساركها همومها وم�ساعبها ، ون�سعى جميعًا 
الأمان  �سمام  باعتبارها  اإليها  املقدمة  اخلدمات  مب�ستوى  والرتقاء  اأو�ساعها  لتح�سني 

الغذائي لأ�رضنا وجمتمعاتنا،  والراعية جليلنا احلا�رض واحلا�سنة جليل امل�ستقبل.

نـــــــــداء ....

www.aoad.org




