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دعم املرأة يف األرياف يف الدول النامية

متهيد

للمشــروعات الزراعيــة أثــار إجتماعيــة وإقتصاديــة ليــس مــن الســهل قياســها مادي ـاً،
وغالبيــة الســكان فـــي الــدول الناميــة تعتمــد علــى القطــاع الزراعــي كمصــدر رزق رئيســي ،وتشــكل
نســبة ســكان األريــاف مــا بــن  % 80 - 60مــن إجمالــي الســكان فـــي البلــدان التــي يســاهم
الصنــدوق الكويتــي فـــي متويــل مشــاريع زراعيــة فـــيها ،وتغطــي هــذه املشــاريع مــا بــن %16 -14
مــن إجمالــي نشــاط الصنــدوق اإلقراضــي .وحســب تقاريــر الصنــدوق الفنيــة املتعلقــة بتقييــم
املشــاريع الزراعيــة فــإن البيانــات األساســية فـــيها تشــير إلــى أن معــدالت مســاهمة القطــاع
الزراعــي فـــي النــاجت احمللــي اإلجمالــي تقــدر مــا بــن  ،% 59-6وأن القطــاع يشــكل نســبة قدرهــا
مــا بــن  ،% 90-20مــن توزيــع التوظــف علــى األنشــطة االقتصاديــة فـــي هــذه البلــدان.

املقدمة

لــن يتطــرق هــذا البحــث عــن دور املــرأة األم والزوجــة واألخــت ،إذ تعجــز الكلمــات
عــن دورهــا فـــي تنظيــم احليــاة وتنميــة املجتمعــات .وســيتم التركيــز علــى دورهــا فـــي املجتمعــات
الريفـــية التــي يقــوم الصنــدوق فـــي متويــل مشــاريع زراعيــة فـــيها ،وذلــك إعتمــاداً علــى التقاريــر
والبيانــات املتوفــرة ،خاصــة إن للمــرأة الريفـــية دور كبيــر فـــي النشــاطات الزراعيــة املختلفــة منهــا
حراثــة األرض وزراعتهــا وحصادهــا ،وجمــع احملاصيــل وتســويقها ،والعنايــة باحليوانــات الرعويــة
والداجنــة ،وجمــع حطــب الوقــود وجلــب املياه،كمــا تقــوم بأعمــال حرفـــية كاملصنوعــات اليدويــة
ذات أهميــة إقتصاديــة ،إضافــة إلــى مســئوليات إدارة األســرة والتربيــة التــي حتملهــا علــى عاتقهــا.
تشــير بعــض إحصائيــات األمم املتحــدة أن ثلــث العاملــن فـــي العالــم مــن النســاء ،وإن
مســاهمة املــرأة فـــي النشــاط اإلقتصــادي العاملــي تبلــغ مــا بــن  % 60-10حســب املناطــق
واألقاليــم ،كمــا أن النســاء الريفـــيات هــن ربــع ســكان العالــم وتعمــل فـــي الزراعــة وأعمــال حرفـــية
أخــرى  .وتقــدر نســبة العامــات فـــي القطــاع الزراعــي ونشــاطاته املختلفــة بحوالــي  ،% 44وتصــل
فـــي بعــض الــدول إلــى  % 80فـــي املناطــق التــي تعتمــد إقتصادياتهــا علــى املــوارد الزراعيــة.
ويوضح اجلدول ( )1توزيع مشاركة املرأة فـي الزراعة فـي الدول النامية.
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جدول ( )1مشاركة الـمرأة فـي القوى العاملة فـي القطاع الزراعي

الدول

مشاركة املرأة فـي القطاع الزراعي ()%

 -دول جنوب أسيا

35-24

 -دول شرق وجنوب شرق أسيا

35-50

 -دول أفريقيا/جنوب الصحراء الكبرى

60-50

 -دول جنوب أفريقيا

40

 -دول شرق أفريقيا

52

 -دول شمال أفريقيا والشرق األوسط

40 -15

 -دول أمريكا الالتينية والكاريبية

45 - 22

العالم

43

هنــاك إهتمــام دولــي بــدور املــرأة فـــي التنميــة ،إذ تعقــد ســنوياً سلســلة مــن النــدوات واملؤمتــرات
تعنــي فـــي شــئون املــرأة ومســتقبلها .كمــا أن العديــد مــن اجلهــات التمويليــة املانحــة تشــمل فـــي
برامجهــا مشــاريع تنمويــة تهــدف إلــى تعزيــز قــدرات املــرأة الريفـــية ومتكينهــا لتشــارك فـــي
العمليــات التنمويــة فـــي املجتمعــات املختلفــة  .وذلــك نتيجــة للعديــد مــن الظــروف التــي متــر
فـــي كثيــر مــن الــدول كاجلفــاف والتصحــر ،والفـــيضانات ،واحلــروب األهليــة ،ممــا تســبب فـــي
هجــرة الرجــال إلــى املــدن وخــارج البــاد ،وأثــر ذلــك علــى حتمــل املــرأة الريفـــية عبئـاً ثقيـ ً
ا فـــي
معيشــتها اليوميــة ،حيــث تشــكل املــرأة فـــي األريــاف مــا بــن  %60-24مــن القــوى العاملــة فـــي
الزراعــة إعتمــاداً علــى الزراعــة التقليديــة والكفــاف  .كمــا أن املــرأة تشــارك فـــي نشــاط التجــارة
احلدوديــة بــن البلــدان املجــاورة ،حيــث تقــوم ببيــع املــواد الغذائيــة واملنتجــات احملليــة ،وتعتبــر
املناطــق احلدوديــة مراكــز تســويقية جيــدة وتنتشــر فـــيها القــرى الفقيــرة.
معوقات تواجه املرأة الريفـية

تواجــه املــرأة الريفـــية حتديــات كثيــرة والتــي تعتبــر معوقــات فـــي مســيرتها املعيشــية،
وميكــن التطــرق إلــى أهمهــا:
تفشــي األميــة فـــي املجتمعــات الريفـــية :كثيــر مــن النســاء األميــات يعشــن فـــي املناطــق
الريفـــية وميثلــن أكثــر مــن ثلثــي أميــات العالــم ،وتتــراوح نســب األميــة بــن النســاء
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الريفـــيات مــا بــن .% 80-10
عــدم املســاواه بــن املــرأة والرجــل فـــي حقــوق إمتــاك األراضــي  :معظــم األراضــي
تكــون مســجلة بأســماء الذكــور ،ممــا يقلــل مــن حقــوق املــرأة فـــي األراضــى ومواردهــا،
ومتثــل املــرأة مــا بــن  %15-5فقــط مــن إجمالــي حائــزي األراضــي واحليــازات
الزراعيــة فـــي كثيــر مــن الــدول الناميــة.
التفــاوت فـــي األجــور :تفتقــر النســاء إلــى املســاواة فـــي احلصــول علــى األجــور لصالــح
الذكــور ،بســبب األعــراف واحلواجــز االجتماعيــة التمييزيــة فـــي كثيــر مــن املجتمعــات
الريفـــية ،حيــث تكــون فجــوة الدخــل بــن املــرأة والرجــل أوســع مــن تلــك فـــي املناطــق
احلضريــة.
ضعــف اإلئتمانــات الزراعيــة  :ال تفضــل البنــوك التجاريــة بشــكل عــام اإلســتثمار فـــي
املناطــق الريفـــية ،وفرصــة املــرأة الريفـــية تقــل فـــي احلصــول علــى القــروض مــن البنــوك
ألن أغلبيــة األراضــي ليســت مســجلة باســم املــرأة .ولــذا فإنهــا تعانــى مــن النقــص الشــديد
فـــي خدمــات توفـــير القــروض اإلئتمانيــة ،مــا يصعــب عليهــا شــراء املدخــات الزراعيــة
األساســية لغــرض اإلنتــاج.
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ضعــف اإلدارة الفنيــة فـــي إدارة املــوارد  :تفتقــر املــرأة الريفـــية إلــى التدريــب واإلرشــاد
الكافـــي واملناســب فـــي املجال اإلدارى والفني ملواردها الزراعية.
ضعــف تســويق املنتجــات  :يرجــع الســبب الرئيســي لهــذه املشــكلة إلــى ضعــف البنــي
التحتيــة فـــي اإلريــاف ،وباألخــص الطــرق الزراعيــة ووســائل املواصــات والنقــل ،ممــا
يســتهلك وقتـاً طويـ ً
ا للوصــول إلــى مراكــز تخزيــن وتســويق املنتجــات.
محدوديــة متثيــل املــرأة فـــي جمعيــات املنتجــن ومســتخدمي امليــاه  :علــى الرغــم مــن
نشــاط املرأة الريفـــية فـــي اإلنتاج فإن مشــاركاتها فـــي التنظيمات الزراعية اإلنتاجية
ضعيفة .
الصراعــات الداخليــة واحلــروب األهليــة  :كثيــر مــا حتصــل مناوشــات قبليــة فـــي
املناطــق الريفـــية واحلدوديــة ،ممــا تســبب فـــي نشــوب صراعات وحــروب داخلية جتبر
علــى هجــرة الرجــال إلــى املــدن أو خــارج احلــدود ،وهــذا يصعــب علــى حيــاة املــرأة
وزيــادة أعبــاء املســئوليات علــى عاتقهــا فـــي إدارة األرض واألســرة.
أهداف مشاريع الصندوق الزراعية والريفية

يدعم الصندوق سياســته فـــي إختيار املشــاريع الزراعية معتمداً على االثار االجتماعية
اإليجابيــة لتنميــة العنصــر البشــري الــذي يعتبــر أهــم العناصــر الداخلــة فـــي املشــاريع التنمويــة،
هنــاك العديــد مــن األهــداف التــي تشــترك فـــيها مشــاريع الصنــدوق التنمويــة وممكــن التطــرق إلــى
أهمهــا واملتعلقــة فـــي املشــاريع الزراعيــة والريفـــية:
دعــم التنميــة اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة وحتســن املســتوى املعيشــي
للمستفـــيدين.
املساهمة فـي زيادة اإلنتاج الزراعي لتحقيق األمن الغذائي.
توفـير املواد األولية الداخلة فـي كثير من الصناعات التحويلية.
تخفـيض الواردات من بعض السلع الغذائية واحملافظة على األسعار.
اإلستغالل األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية املتوفرة.
توفـــير اخلدمــات األساســية لألســر الزراعيــة وباألخــص املــرأة لتمكينهــا
مــن االســتقرار واإلســتمرارية فـــي اإلنتــاج.
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املشاريع الزراعية ودعم املرأة فـي األرياف
يقــدر عــدد املشــاريع الزراعيــة التــي ســاهم الصنــدوق فـــي متويلهــا منــذ إنشــائه بأكثــر
مــن  140مشــروع ،ممــا يشــكل نحــو  %14مــن إجمالــي املشــاريع  .كمــا يقــدر إجمالــي عــدد
املستفـــيدين مــن هــذه املشــاريع بأكثــر مــن  15مليــون نســمة يشــكلون نحــو  2مليــون أســرة ريفـــية،
وتبلــغ نســبة النســاء املستفـــيدات مــن هــذه املشــاريع مــا بــن  %60-50مــن إجمالــي الســكان
املنتفعــن مــن املشــاريع مباشــرة.
ســيتم التطــرق بإيجــاز إلــى بعــض املشــاريع الزراعيــة والريفـــية التــي ســاهم الصنــدوق فـــي
متويلهــا خــال ســنوات نشــاطه ومــا يــزال ،ومــدى إســتفادة املــرأة الريفـــية منهــا.
مشروع األمن الغذائي – أفغانستان

يقــع املشــروع ضمــن منحــة الصنــدوق لبرنامــج إعــادة إعمــار أفغانســتان ،ويتلخــص فـــي
متويــل نشــاطات تتعلــق باألمــن الغذائــي ،حتــت إشــراف وزارة الزراعــة ،واملستفـــيد األكبــر مــن هــذه
املنحــة النســاء العامــات فـــي اإلنتــاج الزراعــي وتربيــة احليوانــات .وســاهم املشــروع فـــي تدريــب
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أكثــر مــن  3600مــن ربــات البيــوت فـــي عــدة محافظــات موزعــة فـــي مناطــق مختلفــة مــن البــاد.
ويشــمل التدريــب علــى أعمــال التجهيــزات الغذائيــة وجتفـــيفها (فواكــه وخضــروات) ،وأعمــال
البســتنة املنزليــة ،وتربيــة احليوانــات كالدواجــن واملاعــز.
مشروع برنامج عمليات الصندوق الوطني للتمويل الشامل  -توغو:

يهــدف املشــروع إلــى احلــد مــن البطالــة وزيــادة الدخــل وحتســن املســتوي املعيشــي لصغــار
املزارعــن واملنتجــن مــن املواطنــن ذوي الدخــل احملــدود يعملــون فـــي نشــاطات بيــع التجزئــة
الصغيــرة ،وذلــك للمســاهمة فـــي زيــادة فــرص العمــل وتنويــع اإلنتــاج احمللــى  .ويستفـــيد مــن
املشــروع نحــو  95ألــف شــخص ،وحوالــي  %50مــن املستفـــيدين هــم مــن النســاء.
مشروع التطوير الزراعي – جمهورية الكونغو

يعتمــد أكثــر مــن  %80مــن ســكان البــاد علــى القطــاع الزراعــي فـــي معيشــتهم اليوميــة .
ويهــدف املشــروع إلــى دعــم التنميــة فـــي عــدة مناطــق ريفـــيه ،وذلــك مــن خــال إعــادة تأهيــل البنيــه
األساســية الزراعيــة لتحســن وســائل اإلنتــاج الزراعــي واحليوانــي والســمكي وتطويرهــا ،ودعــم
املستفـــيدين وإيجــاد قنــوات ومراكــز التســويق  .ويقــدر عــدد األســر املستفـــيده بحوالي  600أســرة
ريفـــية يشــكلون أكثــر مــن  4500شــخص وميثــل العنصــر النســائي نحــو  %70مــن العاملــن فـــي
النشــاطات الزراعيــة املختلفــة.
مشروع تطوير البنية األساسية للري فـي مقاطعة هاى – هو /فـيتنام

يهــدف املشــروع إلــى حتســن املســتوي املعيشــي فـــي العديــد مــن القــرى عــن طريــق توفـــير
خدمــات البنيــه التحتيــة للزراعــة املرويــة ،ومــن ثــم اإلســهام فـــي زيــادة وإســتدامة اإلنتــاج الزراعــي،
ويستفـــيد مــن املشــروع مباشــرة أكثــر مــن  100ألــف نســمة وحوالــى  %52منهــم تشــكل العنصــر
النسائي.
مشروع إعادة تأهيل منطقة بورا للري والتوطني – كينيا
يقــدر عــدد ســكان منطقــة املشــروع بأكثــر مــن  40ألــف نســمة يعملــون فـــي النشــاط الزراعــي
والرعــي ،وتشــكل النســاء أكثــر مــن  %70مــن القــوى العاملــة  .ويهــدف املشــروع إلــى رفــع املســتوي
املعيشــي للســكان وإعــادة توطــن بعــض األســر الزراعيــة ،وذلــك عــن طريــق بنــاء وإعــادة تأهيــل
أنظمــة ومنشــأت الــري والبنيــة األساســية ملناطــق زراعيــة.
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مشروع إصالح منشأة الري والصرف  -البانيا

يهــدف املشــروع إلــى املســاهمة فـــي زيــادة اإلنتــاج الزراعــي وحتقيــق اإلكتفــاء الذاتــي فـــي
البــاد ،ورفــع املســتوي املعيشــي لألســر الزراعيــة ،مــن خــال إعــادة تأهيــل وحتســن شــبكات الري
وإصــاح الســدود الصغيــرة وهنــاك حوالــي  400ألــف أســرة تستفـــيد مــن املشــروع فـــي جميــع
أنحــاء البــاد ،ويقــدر العنصــر النســائي بأكثــر مــن  %40مــن إجمالــي العاملــن واملستفـــيدين ،كما
ســاهم املشــروع بزيــادة دخــول األســر بأكثــر مــن .%50
مشروع الري فـي حوض نهر أنزي – كوت ديفوار

ينــدرج املشــروع ضمــن برنامــج الدولــة فـــي إطــار التنميــة الريفـــية املتكاملــة ،ويســاهم
فـــي تطويــر األراضــي الزراعيــة لتأمــن األكتفــاء الذاتــي مــن الغــذاء  .ومينــح ســكان األريــاف
املستفـــيدين مــن املشــروع حــق اإلنتفــاع باألراضــي مبوجــب عقــود إيجــار طويلــة األجــل ،كمــا متنــح
نســبة مــن األراضــي للنســاء العامــات .ويقــدر عــدد املستفـــيدين مــن املشــروع أكثــر مــن  13ألــف
نســمة و  %60منهــم نســاء.
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مشروع جالو جاجنا للتنمية  /سريالنكا

يعتبــر املشــروع جــزءاً مــن برنامــج تطويــر حــوض نهــر مهاويلــي وتقــدر مســاحات األراضــي
املستفـــيدة مــن البرنامــج الــذي يســاهم الصنــدوق فـــي متويلــه منــذ فتــرة طويلــه ،بأكثــر مــن  15ألــف
كــم ،2أي  %23مــن مســاحة البــاد ويعيــش فـــيها أكثــر مــن  1.5مليــون نســمة ومنهــم نحــو  %55نســاء
يعملــن فـــي النشــاط الزراعــي.
مشروع تطوير نظام الري فـي نابونغ خوكسا/الو

يقــدر عــدد االســر الفالحيــة املستفـــيدة مــن املشــروع بأكثــر مــن  2100أســرة تشــكل نحــو
 12ألــف نســمة ،يعملــون بالنشــاطات الزراعيــة املختلفــة  .وتشــكل املــرأة أكثــر مــن  %50مــن
العاملــن فـــي القطــاع الزراعــي ،ويهــدف املشــروع إلــى دعــم التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فـــي
العديــد مــن القــرى الفقيــرة ،وذلــك عــن طريــق زيــادة وحتســن اإلنتــاج ودخــل األســر.
مشروع الطرق الريفـية الزراعية  /سانت فنسنت والغردينادينز

يهــدف املشــروع إلــى حتقيــق تكامــل شــبكة طــرق القــرى واملــزارع مــع الطــرق الرئيســية،
وذلــك لتســهيل نقــل وتســويق احملاصيــل الزراعيــة فـــي البــاد ،ووصــول الســكان ملراكــز اخلدمــات
االجتماعيــة  .ويعيــش اكثــر مــن  %50مــن ســكان البــاد فـــي املناطــق الريفـــية املجــاورة ،وأكثــر
مــن  %49منهــم نســاء .
مشروع التطوير الزراعي وخدماته – بنني

تشــكل النســاء فـــي منطقــة املشــروع  %63مــن إجمالــي عــدد الســكان املستفـــيدين والبالــغ
عددهــم نحــو  120ألــف نســمة .ويهــدف املشــروع إلــى تطويــر مســاحات مــن األراضــي الزراعيــة
وحتســن اإلنتــاج ،ودعــم املستفـــيدين وتوفـــير اخلدمــات األساســية لألســر الزراعيــة.
مشروع تطوير أنظمة الري  /جمهورية النيبال

يهــدف املشــروع إلــى دعــم التنميــة االقتصاديــة واإلجتماعيــة فـــي إقليمــن فـــي شــرق ووســط
البــاد ،ويبلــغ عــدد األســر املستفـــيدة مباشــرة مــن املشــروع نحــو  13ألــف أســرة يشــكلون أكثــر
مــن  70ألــف نســمه يعملــون فـــي النشــاطات الزراعيــة بشــقيها النباتــي واحليوانــي  .ويقطــن أكثــر
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مــن  %80مــن الســكان فـــي األريــاف وتشــكل النســاء فـــيها نحــو . %52
مشروع سد سمنديني للتنمية الزراعية – بوركينا فاسو

يعــد املشــروع جــزء مــن اخلطــة الوطنيــة للتنميــة الزراعيــة ،إذ يســاهم فـــي توزيــع األراضــي

حســب شــروط وحقــوق اإلنتفــاع التــي تتلخــص فـــي األولويــة لســكان األريــاف ،وحجــم األســرة ،كمــا
أن لألســر املهاجــرة حقــوق اإلنتفــاع  .ويستفـــيد مــن املشــروع مباشــرة نحــو  3أالف أســرة مــن
صغــار املزارعــن ويشــكلون نحــو  27ألــف نســمة و  %65منهــم نســاء.

مشروع السدود الصغيرة فـي منطقة نياي  /السنغال

يقــدر عــدد ســكان منطقــة املشــروع بأكثــر مــن  5600شــخص يعمــل  %80منهــم فـــي

النشــاطات الزراعيــة ومنهــا الرعــي  .ويعانــي ســكان املنطقــة مــن ارتفــاع مســتوى األميــة ،وحوالــي
 %60مــن االســر تعيــش دون احلــد األدنــى مــن الكفــاف ،وتشــكل النســاء أكثــر مــن %55مــن

إجمالــي الســكان املستفـــيدين مــن املشــروع .

مشروع إعادة تأهيل إنتاج السكر فـي شينافان – املوزمبيق

مــن منافــع املشــروع إنــه يســاهم فـــي تشــغيل أكثــر مــن  4500أســرة فقيــرة ،وتوفـــير

اخلدمــات الصحيــة والتعليميــة للعاملــن فـــي املشــروع وأســرهم ،وهــم مــن صغــار املزارعــن،

وتشــكل النســاء نحــو  %65مــن إجمالــي املنتفعــن .
مشروع الزراعة األسرية  /غينيا بيساو

يهــدف املشــروع إلــى حتســن وضــع األســر الزراعيــة الفقيــرة ،عــن طريــق التنــوع احملصولــى،

وتوفـــير خدمــات حتســن إنتاجيــة األراضــي ،وتوفـــير خدمــات التدريب واإلرشــاد الزراعي والوعي
الغذائــي  .كذلــك حتســن خدمــات الطــرق الريفـــيه ومراكــز التســويق والتخزيــن ،ودعــم التعاونيــات

الزراعيــة وتشــكيل جمعيــات املنتجــن ومســتخدمي امليــاه  .ويبلــغ عــدد املستفـــيدين مباشــرة مــن
املشــروع نحــو  26ألــف أســرة تشــكل حوالــي  290ألــف نســمة و  %80منهــم نســاء وشــباب.
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مشروع ري الروصيرص والدندر والرهد  /السودان

يقــدر عــدد ســكان املناطــق املستفـــيدة مــن املشــروع بحوالــي  170ألــف أســره يعمــل أكثــر
مــن  %90منهــم فـــي الزراعــة والرعــي ،يعانــون مــن تدنــي الدخــل األســري وانتشــار الفقــر
وإرتفــاع نســبة األميــة حيــث تصــل إلــى  %80بــن النســاء ،وتشــكل هــذه األســر نحــو  1.2مليــون
شــخص متثــل املــرأة  %15مــن إجمالــي القــوى العاملــة فـــي هــذه املناطــق  .ويهــدف املشــروع
إلــى املســاهمه فـــي دعــم التنميــة االقتصاديــة واإلجتماعيــة وحتقيــق االمــن الغذائــي ،مــن خــال
إســتصالح األراضــي الزراعيــة وجتهيزهــا مبنظومــات الــري وكافــة املنشــأت الالزمــة .
مشروع ري اخلابور  /سوريا

يبلــغ عــدد ســكان منطقــة املشــروع  20ألــف أســرة ريفـــية يشــكلون نحــو  50ألــف
نســمة يعملــون فـــي النشــاط الزراعــي ،ومنهــم حوالــي  %40مــن النســاء  .ومــن أهــداف املشــروع
التخفـــيف مــن حــدة الهجــرة إلــى املــدن ،واملســاهمة فـــي حتقيــق اإلكتفــاء الذاتــي مــن املنتجــات
الزراعيــة وحتســن الظــروف املعيشــية لســكان املنطقــة.
مشروع سد سيدي سعيد  /املغرب

يبلــغ إجمالــي عــدد الســكان فـــي املناطــق املستفـــيدة مــن املشــروع حوالــي مليــون نســمة،
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ومنهــم  %96يســكنون القــرى واألريــاف والتــي تعانــي مــن تدنــي مســتوى األوضــاع االقتصاديــة،
وتشــكل املــرأة نحــو  %45مــن القــوى العاملــة فـــي الزراعــة ونشــاطاتها املختلفــة ،ويهــدف املشــروع
إلــى توفـــير امليــاه الالزمــة لألراضــي الزراعيــة ،واحلمايــة من الفـــيضانات ،وتوفـــير الكهربــاء ومياه
الشــرب وفــرص العمــل.

مشروع دعم النمو الريفـي فـي محافظتي إب و رمية  -اليمن

يعتبــر املشــروع جــزء مــن برنامــج التنميــة الريفـــية الــذي ميثــل أحــد أهــم االســتجابات

لالحتياجــات فـــي الظــروف الراهنــة .ويتمثــل الهــدف الرئيســي فـــي حتســن األمــن الغذائــي

وتقليــص الفجــوة الغذائيــة وتخفـــيض حــدة الفقــر  .ويقــدر عــدد املستفـــيدين حوالــي 560
ألــف نســمة يشــكلون نحــوه  90ألــف أســرة فقيــرة ،ويســتهدف املشــروع فقــراء األريــاف وصغــار
املزارعــن ومربــي احليوانــات ،وتشــكل املــرأة أكثــر مــن  %60مــن املستفـــيدين.

مشروع ننغشيا للتنمية الريفـية املتكاملة – الصني

هنــاك عــدة أهــداف للمشــروع ومنهــا تطويــر األراضــي الزراعيــة إلعــادة توطــن 650

ألــف نســمة مــن الفقــراء ،وذلــك لتحســن مســتواهم املعيشــي عــن طريــق توفـــير جميــع اخلدمــات

األساســية وزيــادة اإلنتــاج الزراعــي بشــقية النباتــي واحليوانــي ،ويقــدر أعــداد النســاء املستفـــيدات

مــن املشــروع مباشــرة أكثــر مــن  %50مــن إجمالــي املستفـــيدين.
مشروع إستصالح  400ألف فدان  /مصر

للمشــروع العديــد مــن األهــداف التنمويــة ومنهــا إســتصالح وزراعــة مســاحة قدرهــا

 400ألــف فــدان فـــي شــمال ســيناء ،وخلــق مجتمعــات ســكانية جديــدة ومــا حتتاجهــا مــن جميــع
اخلدمــات الالزمــة ،وذلــك ألجــل التوطــن وفــرص العمــل  .ويستفـــيد مــن املشــروع مباشــرة نحــو

 40ألــف أســرة تعمــل فـــي النشــاط الزراعــي وتشــكل نحــو  200ألــف نســمة ،وأكثــر مــن %35

منهــم نســاء  .ويشــمل املشــروع دورات تدريبيــة وثقافـــية خاصــة باملــرأة ،والصناعــات احلرفـــية

واملشــروعات الصغيــرة .
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معظــم املشــاريع الزراعيــة تســتهدف النســاء قاطنــات األريــاف والقــرى املهمشــة ،مــن
خــال ورش العمــل والتدريــب واإلرشــاد ونشــر الوعــي العــام بــن الســكان ،وأثبتــت املــرأة الريفـــية
خــال هــذه املشــاريع دورهــا فـــي إدارة املشــاريع الصغيــرة واإلعتمــاد علــى اجلهــود الذاتيــة فـــي
إنشــاء مشــاريع خاصــة بهــا وهنــاك العديــد مــن التعهــدات يلتــزم بهــا املقتــرض بتوصيــات مــن
الصنــدوق الكويتــي أثنــاء التقييــم ومنهــا مــا يلــي:
تنفـــيذ برامــج تدريبيــة للمزارعــن ومنهــم النســاء فـــي املناطــق املستفـــيدة فـــي
مجــاالت إدارة احليــازات الزراعيــة ،وتقنــن إســتغالل امليــاه ،وتخزيــن وتســويق
احملاصيــل.
توفـير جميع مستلزمات اإلرشاد والوعي الزراعي الالزمة ملناطق املشروع.
إتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتســهيل احلصــول علــى تراخيــص وملكيــة األراضي
الزراعيــة وعقــود اإليجــار ،حســبما يكــون الزمـاً.
اإللتــزام بتوفـــير اخلدمــات الصحيــة الوقائيــة للحــد مــن إنتشــار األمــراض
التــي قــد تنتــج عــن امليــاه الراكــدة فـــي املناطــق املستفـــيدة .
تشــجيع إنشــاء وتأســيس جمعيــات مســتخدمي امليــاه والتعاونيــات الزراعيــة
ذات نشــاطات مختلفــة ،وإنخــراط املــرأة فـــي عضويتهــا وذلــك لتســهيل
حصولهــا علــى اإلحتياجــات مــن املدخــات الزراعيــة وغيرهــا مــن اخلدمــات
واحلفــاظ علــى حقوقهــا ،وتســهيل احلصــول علــى اإلقــراض الزراعــي اليســير
بالقــدر الكافـــي.
توفـــير اإلئتمــان الزراعــي للمزارعــن بســعر فائــدة مقبــول لتمكينهــم مــن متويل
مســتلزماتهم مــن املدخــات الزراعية.
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