جهود املر�أة العربية يف الأمن الغذائي
ت�شكل املر�أة عن�صراً رئي�ساً يف التنمية الزراعية والأمن الغذائي يف الوطن العربي حيث :
 ي�شكل �سكان الريف يف الوطن العربي حوايل  % 44من جملة ال�سكان ،ن�صفهم منالن�ساء  ،تعتمد غالبيتهن على الزراعة وتربية احليوان كن�شاط اقت�صادي.
 تعمل املر�أة العربية الريفية قرابة الثمانية ع�شر (� )18ساعة يوميا ،فهي �أول �أفراد الأ�سرةا�ستيقاظا يف ال�صباح الباكر و�آخر من ي�أوي �إىل الفرا�ش م�سا ًء  ،حيث تقوم ب�إعداد الطعام
للأ�سرة و تفلح الأر�ض وحت�صد الزرع وتغ�سل وتنظف وتطبخ وت�صنع وحتفظ الغذاء
وت�سوق الفائ�ض منه ،وتقوم املر�أة بدور هام ،غري م�أجور عموماً ،يف ميدان توليد الدخل
الأ�سري ،وذلك بتوفري اليد العاملة الالزمة للزرع ،وح�صاد املحا�صيل ودر�سها ،وجتهيز
املنتجات للبيع .وقد تك�سب الن�ساء دخ ًال �صغرياً �أي�ضاً لأنف�سهن عرب بيع اخل�ضر املنتجة
يف احلدائق املنزلية� ،أو املنتجات احلرجية ،فينفقنه على احتياجات الأ�سرة الغذائية
وتعليم الأطفال.
 ت�شكل املر�أة الريفية الدعامة الرئي�سية للقطاعات الزراعية والنظم الغذائية يف العديدمن الدول العربية التي يتفرغ فيها الرجال ملهام البحث عن املرعى �أو الهجرة �إىل املدن
للعمل يف قطاعات االقت�صاد الأكرث �إدرارا للدخل فتتوىل املر�أة العناية بالأ�سرة واحلقل.

امل�شاكل التي تعرت�ض املر�أة العربية العاملة
يف الزراعة والتنمية الريفية :
تعانى املر�أة العربية الريفية العاملة يف قطاع الزراعة من :
 التهمي�ش  ،فهي �آخر امل�ستفيدين من النمو االقت�صاديوعمليات التنمية  ،وغالباً ما يتم �إغفالها يف عمليات
و�ضع اخلطط التنموية وتوزيع احليازات ون�شر املعلومات
والتعليم والتدريب على الطرق الزراعية احلديثة.
 ا�ستنزاف طاقتها وقواها يف �أعباء احلمل والوالدةوالإر�ضاع �إىل جانب �أعباء تن�شئة الأطفال و�إدارة املنزل
والعمل الزراعي وامل�ساهمة يف تربية احليوانات التي
متتلكها الأ�سرة  ،مما يعر�ضها لأمرا�ض نق�ص التغذية
و الإجهاد.
 التمييز الغذائي  ،ففي كثري من املجتمعات العربيةال تتناول املر�أة طعامها �إال مما يتبقى وبعد �أن ي�أكل
الذكور .والن�ساء والبنات واملر�ضى واملعوقون هم ال�ضحايا
الرئي�سيون لهذا «التمييز الغذائي»  ،الذي ينجم عنه
نق�ص التغذية واعتالل ال�صحة املزمنة.
 تغييب املر�أة عن �آلية امل�شاركة يف اتخاذ القرار والتمثيلاملجتمعي على كل امل�ستويات.
 �إغفال قيمة عملها  ،فعلى الرغم من �ضخامة م�ساهمةالن�ساء يف الدخل الأ�سري والإنتاج الزراعي ،ف�إن الرجال
يتحكمون عموماً ببيع املحا�صيل واحليوانات وا�ستخدام
الناجم عن ذلك .وي�ؤدي �إغفال قيمة عمل الن�ساء �إىل
حتويلهن �إىل كيانات ال وجود لها يف املعامالت االقت�صادية
ويف تخ�صي�ص املوارد الأ�سرية واتخاذ القرارات على
امل�ستوى املجتمعي.
 �سوء التغذية  ،حيث يبلغ عدد الن�ساء الالئي يعاننيمن �سوء التغذية �ضعف عدد الرجال الذين يعانون منه،
وتزيد مبقدار ال�ضعف احتماالت موت البنات نتيجة
ل�سوء التغذية مقارنة بالبنني .و�صحة الأم حا�سمة بالن�سبة

 ت�سهم املر�أة العربية بدور رئي�سي وحيوي يف الأمن الغذائي الأ�سري ،ومن ثمالوطني ،وذلك من خالل عملها يف توفري الغذاء ال�صحي الآمن لأفراد الأ�سرة
وح�سن �إدارة الدخل واالقت�صاد يف ا�ستهالك الغذاء.

لبقاء الطفل على قيد احلياة .فالأم التي تعاين من نق�ص
التغذية من الأرجح �أن تلد طف ًال دون الوزن الطبيعي  ،مما
ي�ؤدي �إىل زيادة خطر وفاته.
 توجيه الن�سبة الأكرب من امل�شروعات والربامج التيت�ستهدف املر�أة العربية نحو املجاالت اخلدمية (42.6
 )%مقابل توجيه حوايل  % 18منها نحو القطاع
الزراعي و % 22.2نحو القطاع ال�صناعي  ،مما ي�شري
�إىل تدين االهتمام بامل�شروعات التي تطور قدرات املر�أة و
متكنها من امل�شاركة بفاعلية يف الأن�شطة الإنتاجية
( ال�صناعية والزراعية).
 انخفا�ض الأجر مقارنة بالرجال  ،خا�صة بالن�سبةللعامالت الزراعيات .
 تدنى اخلدمات املقدمة لها مبا يف ذلك �ض�آلة ح�صولهاعلى القرو�ض وذلك لأ�سباب عديدة من �أهمها عدم
امتالكها الأر�ض .فقد �أ�شارت �إحدى الدرا�سات
�إىل �أن الإنتاجية الزراعية يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء
ميكن �أن ترتفع بن�سبة  20يف املائة يف حال متتع الن�ساء
بقدرة مت�ساوية على الو�صول �إىل الأرا�ضي ،والبذور،
والأ�سمدة.
 الفقر والتخلف والعنف . -قلة التعليم �أو انعدامه يف �أغلب احلاالت .

متطلبات النهو�ض باملر�أة الريفية :
 رفع م�ستويات التعليم و�سط الن�ساء الريفيات ،حيثتبني مبا ال يدع جما ًال لل�شك �أن زيادة املعرفة تعني زيادة
الإنتاج .
 خلق تعاونيات زراعية للمر�أة الريفية ،حيث متثلالتعاونيات الزراعية و�سيلة مثلى لتنمية املر�أة يف الريف.
 متكني املر�أة من الو�صول واحل�صول على املوارد مثلالأرا�ضي واملياه والقرو�ض و التقانات الزراعية.

 �إطالق برامج �إر�شادية وتدريبية زراعية خا�صة باملر�أةالريفية العاملة يف احلقل ويف امل�شاتل واحلدائق املنزلية
والعمل على رفع م�ستويات وعيهن الإنتاجي وتطوير
قدراتهن من خالل �إك�سابهن معارف ومهارات زراعية
حديثة .
 �إظهار دور املر�أة يف الإح�صائيات وال�سيا�سات والربامجمن خالل انتهاج طرق التخطيط الت�شاوري والت�شاركي
وحتليل النوع .
 توفري اخلدمات ال�صحية والإر�شادية لهن عن طريقاجلمعيات والوحدات وت�شجيع الن�ساء الريفيات على
االت�صال بتلك اجلمعيات .
 االرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة لهن  ،حيث تعي�شاملر�أة الريفية واقعا �أليما رغم اجلهود التي قامت وتقوم بها
معظم الدول العربية يف هذا املجال .
 بذل املزيد من امل�ساعي يف جمال توعية املر�أة الريفيةحول الغذاء وال�صحة وتنظيم الأ�سرة وتر�شيد اال�ستهالك.
حيث ت�شري الإح�صائيات �إىل وجود نحو مليار �شخ�ص من
ناق�صي التغذية ،و�أن �أكرث من ثالثة ماليني طفل ميوتون
كل �سنة من جراء نق�ص التغذية قبل �أن يكملوا عامهم
اخلام�س.
 �إ�شراك املر�أة يف خطط وبرامج التنمية الزراعية الريفية.ومن الواجب �أن تغطي التنمية احتياجات الن�ساء
وتطلعاتهن طويلة الأجل ،و�سلطتهن يف اتخاذ القرارات،
وقدرتهن على الو�صول �إىل املوارد الهامة والتحكم بها
مثل الأرا�ضي وقوة عملهن الذاتية.
 ايالء املر�أة الريفية اهتماماً دولياً ووطنياً خا�صاً ،ينطلقمن كون املر�أة الريفية هي التي تتحمل معظم �أعباء العمل
يف احلقل ويف املنزل ويف تربية احليوانات ،كما �أنها الأكرث
ت�أثراً بنتائج نق�ص و�سوء التغذية  ،و�إنها ال زالت تعمل يف
كثري من البلدان من دون �أجر باعتبارها زوجة مزارعة
ولي�ست مزارعة �أجرية.

اجلهود العاملية لالرتقاء بو�ضع املر�أة الريفية :
خ�ص�صت الأمم املتحدة ال�سنوات الع�شر ( )1985-1976عقدا للمر�أة  ،كما رعت �سل�سلة من امل�ؤمترات اخلا�صة باملر�أة كان �آخرها م�ؤمترا بكني  1995و 2000م  .و قد
�أدى ذلك �إىل بلورة وعي و ر�أي عام دويل بق�ضايا املر�أة وحقها الإن�ساين يف التنمية.
ويف �سبتمرب من عام  2000م �أ�صدر قادة العامل �إعالن الأمم املتحدة اخلا�ص بالألفية الثالثة الذي ن�ص على خف�ض معدالت الفقر مبقدار الن�صف بحلول عام ، 2015
وعلى �ضرورة �إكمال جميع الأطفال  :ذكورا و�إناثا  ،تعليمهم االبتدائي بحلول عام 2015م ملا ميثله التعليم من �أهمية ق�صوى للنهو�ض بالأمم وال�شعوب ،وعلى
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف التعليم ومتكني املر�أة � ،إ�ضافة �إىل تخفي�ض معدل وفيات الوالدة .
يف غ�ضون ذلك انعقدت العديد من امل�ؤمترات واملنتديات العاملية حول دور املر�أة يف الزراعة والأمن الغذائي  ،وخرجت بالعديد من التو�صيات التي �أ�سهمت يف �إك�ساب ق�ضية
املر�أة العاملة يف جمال التنمية الزراعية اهتماما اقت�صاديا اكرب و�أبرزت دورها الفاعل يف التنمية الريفية على وجه اخل�صو�ص .

اجلهود العربية لالرتقاء ب�أو�ضاع املر�أة :
يف مطلع ال�سبعينيات من القرن املن�صرم �أن�ش�أت جامعة الدول العربية جلنة للمر�أة �ضمن منظومة �أمانتها العامة .ويف عام 1988م اعتمد جمل�س وزراء ال�شئون االجتماعية
العرب الإ�سرتاتيجية العربية للنهو�ض باملر�أة حتى عام 2000م  ،ومن ثم اتبعها باخلطة العربية للنهو�ض باملر�أة حتى عام 2003م  .كما بادرت معظم الدول العربية بالإن�ضمام
�إىل االتفاقيات واملواثيق الدولية اخلا�صة باملر�أة و�أظهرت اهتماما مقدرا بق�ضايا املر�أة فاحتلت مو�ضوعات حت�سني �أو�ضاعها مكانة متقدمة يف �سلم اولويات خططها الوطنية  ،وطور
بع�ضها ا�سرتاتيجيات للنهو�ض باملر�أة وا�ستحدث بع�ضها الآخر �أطرا للعناية بق�ضايا املر�أة و�صلت �إىل حد �إن�شاء وزارات خا�صة بها.
ويف �سبتمرب من عام 2001م وافقت جامعة الدول العربية على �إن�شاء منظمة املر�أة العربية التي بد�أت عملها يف نوفمرب عام 2003م .وهي منظمة تعنى بق�ضايا املر�أة
العربية والدفاع عن حقوقها االجتماعية  ،ال�سيا�سية  ،االقت�صادية والتنموية وتهدف �إىل تنمية الوعي بق�ضايا املر�أة العربية يف جوانبها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والقانونية
والإعالمية ،و�إدماج ق�ضايا املر�أة �ضمن �أولويات خطط و�سيا�سات التنمية ال�شاملة ،وتنمية �إمكانات املر�أة وبناء قدراتها للم�ساهمة بدور فعال يف م�ؤ�س�سات املجتمع وعلى امل�شاركة
يف اتخاذ القرارات� ،إ�ضافة �إىل م�ساعيها للنهو�ض باخلدمات ال�صحية والتعليمية ال�ضرورية للمر�أة .

م�ساعي وجهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية للنهو�ض باملر�أة الريفية :
جما يهدف �إىل تعزيز دور
اعتمد القادة العرب يف قمتهم املنعقدة بالريا�ض عام 2007م �إ�سرتاتيجية التنمية الزراعية العربية امل�ستدامة للعقدين القادمني ،التي ت�ضمنت برنا ً
املر�أة الريفية يف التنمية من خالل حت�سني �أو�ضاع املر�أة الريفية بالوطن العربي وذلك عن طريق النهو�ض بامل�ستوى التعليمي وال�صحي واالجنابى واملهارى للمر�أة ومتكينها من حيازة
و�إدارة موارد الإنتاج والعمل على تعزيز م�شاركتها يف اتخاذ القرار � ،إ�ضافة �إىل دعم املر�أة املعيلة ب�صفة خا�صة عن طريق حتديد الأن�شطة وامل�شروعات ال�صغرية التي ت�ؤدى �إىل
حت�سني �أو�ضاع املر�أة العربية عامة و الريفية خا�صة.

ويف هذا الإطار نفذت املنظمة العربية للتنمية الزراعية العديد من الربامج وامل�رشوعات
الهادفة �إىل االرتقاء ب�أو�ضاع املر�أة يف الريف العربي نذكر منها :
 م�شروع تدعيم دائرة املر�أة الريفية ب�سلطنة عمان. م�شروع تطوير النظم الزراعية ل�صغار املنتجني ودعم املر�أة الريفيةباململكة الأردنية الها�شمية .
 امل�شروع النموذجي لدعم املر�أة الريفية وتنمية الفالحة العائليةبجمهورية تون�س .
 املعر�ض الدائم ملنتجات املر�أة الريفية باململكة الأردنية الها�شمية . دعم �صغار املزارعني وزيادة دخل الأ�سر الريفية بدولة فل�سطني. �إعادة �إحياء تراث احلياكة اليدوية للحرير الطبيعي باجلمهوريةاللبنانية.
 �إجناز مراكز ت�صنيع جنب املاعز باملغرب . تنمية قدرات الأ�سر الريفية النا�شطة يف الفالحة ال�سوقية بنغزةباجلمهورية التون�سية .
 -دعم مدار�س الن�ساء الريفيات لت�سويق املنتجات الزراعية بال�سودان .

برنامج االحتفال بيوم الزراعة العربية لعام : 2010

تدور حماور االحتفال بيوم الزراعة العربية لهذا العام حول مو�ضوع  :املر�أة
والأمن الغذائي العربي  ،حيث �سيتم توجيه كافة برامج و�أن�شطة االحتفال
نحو �إبراز هذا اجلانب والرتكيز عليه وت�سليط ال�ضوء على �أهمية الدور الذي
تقوم به املر�أة يف املجاالت احلياتية املختلفة وفى القطاع الزراعي على
وجه اخل�صو�ص بغر�ض �إعطاء املو�ضوع اهتماما وح�ضوراً �إعالميا وقوميا
و�صو ًال لالرتقاء بق�ضايا املر�أة العاملة يف قطاع الزراعة والأمن الغذائي
�إىل �صدارة اهتمامات القادة ومتخذي القرار ووا�ضعي ال�سيا�سات
وم�صممي الربامج وامل�شروعات.
ت�شتمل �أجندة احتفاالت يوم الزراعة العربية لهذا العام على العديد
من الفعاليات والأن�شطة من �أبرزها:
 عقد ندوات حول الأمن الغذائي و دور املر�أة العربية و�إ�سهاماتهافيه .
 ح�شد جهود و�سائل الإعالم الوطنية والقومية لتخ�صي�ص حيزمنا�سب من براجمها و�صفحاتها لعك�س حالة الأمن الغذائي العربي
مع �إبراز دور املر�أة الريفية يف توفري و�صناعة وت�أمني الغذاء لأ�سرتها
وحميطها .

نـــــــــداء ....
فلنبادر جميع ًا لالحتفال بهذا اليوم  ،ولنمجد خالله املر�أة العربية العاملة يف قطاعات
الزراعة و الأمن الغذائي  ،ونعدد م�آثرها ون�شاركها همومها وم�صاعبها  ،ون�سعى جميع ًا
لتح�سني �أو�ضاعها واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات املقدمة �إليها باعتبارها �صمام الأمان
الغذائي لأ�رسنا وجمتمعاتنا ،والراعية جليلنا احلا�رض واحلا�ضنة جليل امل�ستقبل.
www.aoad.org

