
الطبعة األولى
2013 



عنوان الكتيب:
المرأة الريفية في مصر

احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية

لوحة الغالف: عمل فنى من أعمال الفنان بيكار

الطبعة األولى: 2013

15 ش محمد حافظ متفرع من شارع الثورة - المهندسين - الجيزة.
ت: 37603529-37603581 

ف: 37603508
E-mail: ncw@ncwegypt.com
Website: www.ncwegypt.com



المحتويـــــــــــات

5 ■  رسالــة إلى القــارئ  

6 ■  مقدمة 

9 ■   الفصــــــــل األول : واقع المرأة الريفية...  حقائق وأرقام 

15 ■  الفصــــــــل الثاني :  المرأة الريفية...  بين دورها ومشكالتها واحتياجاتها 

■ الفصــــــــل الثالث :   دور المجلس القومي للمرأة في دعم 
21                        وتنمية قدرات المرأة الريفية 

26 ■ التوصيات   

27 ■ الخاتمة 





5

احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية

رسالة إلى القارئ

استجابًة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة باعتبار يوم اخلامس عشر من أكتوبر 
يوماً عاملياً للمرأة الريفية... ويف إطار الربنامج الثقايف ملكتبة اجمللس القومي للمرأة... 
املرأة  تواجه  اليت  املشكالت  أهم  الستعراض  املناسبة،  هبذه  احتفاليًة  اجمللس  نّظم 

الريفية يف مصر.

وملا كانت خطة اجمللس تعتمد أساساً على النهوض باملرأة املصرية ودعم قدراهتا يف 
اجملاالت املختلفة، فإن املرأة الريفية ُتشكل قوًة منتجًة فعلياً داخل اجملتمع، باإلضافة 

إىل أهنا تشكل ثروًة بشريًة ضروريًة لبناء مستقبل أفضل لألجيال القادمة.

ومن مث كانت رؤية اجمللس لتكليف األستاذ الدكتور / حممد سيد أمحد بالتنسيق مع 
املختصني باجمللس، لدراسة واقع املرأة الريفية من خالل احلقائق واألرقام اليت توضح 
مدى تدهور حالتها االقتصادية للتعرف على احتياجاهتا، ودعمها وتنميتها، بتوفري 

مشروعات اقتصادية، تنعكس بشكٍل كبري على حياة أسرهتا.

السفيرة / مرفت تالوي
رئيس المجلس القومي للمرأة
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المرأة الريفية فـي مصر

لقد حددت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مبوجب قرارها رقم )136/62( لعام 2007 
يوم اخلامس عشر من أكتوبر يوماً عاملياً للمرأة الريفية، وذلك تسليماً منها مبا تضطلع 

به النساء الريفيات.

واستجابًة هلذا القرار قام اجمللس القومي للمرأة، ومببادرة من السفرية / مرفت تالوي 
الربنامج  إطار  العام، يف  الريفية هذا  للمرأة  العاملي  باليوم  باالحتفال  اجمللس،  رئيس 
الثقايف ملكتبة اجمللس بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكربى بالزمالك، لعقد ندوة ملناقشة 

املشكالت اليت تواجه املرأة الريفية يف مصر.

واملرأة الريفية احتلت هذا العام مساحًة كبريًة من جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة، حيث كانت احملور الرئيسي الجتماعاهتا خالل دور انعقادها، ويرجع ذلك 

إىل :
1- أن املرأة الريفية متثل غالبية النساء يف الدول النامية.

2-  أنه على الرغم من أهنا متثل قوة عمٍل هامٍة يف اجملتمع، إال أن حقوقها مهضومٌة 
وغري معرتٍف هبا 000 مثال ذلك :

 أن املرأة الريفية تعمل أكثر من ستة عشر ساعة يومياً، ما بني احلقل واملنزل 	 
دون أجر.

 وتساعد أسرهتا بكل حٍب وإخالص وبكل ما أوتيت من قوٍة.	 
 املرأة الريفية تطعم اجملتمع رغم جوعها، وهي طاقٌة منتجٌة جيب استثمارها 	 

بشكل حقيقي ودعمها ومتكينها من حقوقها اإلنسانية باعتبارها شريكاً 

مقدمة
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احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية

يف عمليًة التنمية، وال ميكن تعطيل قدراهتا يف جمتمٍع يسعى لبناء القدرات 
البشرية والتقدم للحاق بركب النهضة يف البلدان األكثر تقدماً.

 لذا فإن حمور معاجلة احتياجات املرأة الريفية، يعترب من احملاور اهلامة عند 	 
رسم اخلطط املستقبلية أو وضع الربامج االقتصادية يف الدولة.

ومن هذا املنطلق تناولت الندوة جمموعًة من احملاور الرئيسية، ودار النقاش حوهلا وقد 
متثلت يف :

1- واقع املرأة الريفية يف مصر من خالل اإلحصاءات واألرقام.
2- دورها ومشكالهتا واحتياجاهتا األساسية.

3-  دور اجمللس يف دعم وتنمية قدرات املرأة الريفية يف مصر، خاصًة وأن املرأة 
الريفية يف مصر ُتشكل قوًة منتجًة فعلياً داخل اجملتمع، وتشكل ثروًة بشريًة 

ضروريًة لبناء مستقبٍل أفضٍل  لألجيال القادمة.





واقع المرأة الريفية 
حقائق وأرقام

الفصل األول
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في بداية الندوة تقدمت السفيرة / مرفت تالوي رئيس المجلس بصورٍة حيٍة لواقع 
المرأة الريفية المصرية باألرقام، لتوضيح مدى تدهور أحوالها االقتصادية وتدني 

مستويات تعليمها وفي هذا اإلطار ذكرت ما يلي :
1- 60% من الفقراء يف مصر يعيشون يف املناطق الريفية ومتثل املرأة نصفهم.
2- 3.4 مليون امرأًة هي قوة عمل النساء يف الريف املصري يف عام 2010.

3- 42.8% من النساء يف مصر يعملن يف القطاع الزراعي.
4-   62.6% من النساء يف الريف املصري يعملن يف العمل األسري غري مدفوع 

األجر.
5-   22% من الفتيات يف املناطق الريفية يف العامل، يلتحقن باملدارس االبتدائية 

مقابل 72% يف احلضر.
6-  37% من النساء الريفيات يف العامل ال يستمرن يف التعليم أكثر من 5 سنوات.

ويؤكد هذا الطرح ويدعمه التقارير واإلحصاءات ذات العالقة والتي تشير 
إلى ما يلي:

1-  نسبة النساء رؤساء األسر األميني إلمجايل رؤساء األسر من النساء %81.6 
يف الريف مقابل 57.6% يف احلضر وفقاً لتعداد 2006.

2-  أغلبية النساء رؤساء األسر األميات يف حمافظات الصعيد الريفية "األقصر – 
سوهاج – املنيا – أسيوط – قنا".

3- متثل األجور 31% من دخل األسر اليت تعوهلا النساء.
4-  متثل األجور 22% من دخل األسر، اليت تعوهلا النساء يف الريف ويأيت الدخل 

من األنشطة الزراعية.
5- بلغ عدد األسر اليت تعيلها امرأة 5 ماليني أسرًة.

6-  ترتاوح نسب هذه األسر بني 19 – 25% من إمجايل عدد األسر والذي 
يبلغ    17.2 مليون أسرة.

احتفالية اليوم العالمي للمرأة الريفية
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المرأة الريفية فـي مصر

7- متوسط حجم األسرة اليت تعوهلا النساء 5.4 فرداً.
8-  تزداد معدالت الفقر بصورٍة كبريٍة يف الوجه القبلي واملناطق الريفية عن باقي 

اجلمهورية.

العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  به  قام  الذي  العاملة  القوى  ويقدم بحث 
يتعلق  فيما  الريفية  المرأة  لوضعية  قاتمًة  صورًة   2009 لعام  واإلحصاء 

بالبطالة حيث أوضح ما يلي :
إمجايل  إىل 17.8% من  العمل تصل  العاطلة عن  الريفية  املرأة  نسبة  1-  أن 

النساء الريفيات.
2-  تشكل نسبة بطالة املرأة الريفية يف ريف الوجه البحري 19.6% من إمجايل 

النساء.
3-  تشكل نسبة بطالة املرأة الريفية يف ريف الوجه القبلي 14.5% من إمجايل 

النساء.
من  احلدودية %27  احملافظات  الريفية يف ريف  املرأة  بطالة  نسبة  4-  تشكل 

إمجايل النساء.
5-  ارتفاع نسبة بطالة املرأة الريفية مقارنًة بالرجل 17.8% مقابل 3.4% من 

الذكور على مستوى الريف املصري بأكمله.
6-  تأيت بطالة املرأة الريفية يف ريف احملافظات احلدودية األعلى بني نظرياهتا 

على اإلطالق.
7-  على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة بني املرأة الريفية 17.8%، إال أهنا تقل 
يف  النساء  إمجايل  من   %29.2 تشكل  واليت  احلضرية  نظريهتا  عن  كثرياً 

احلضر.
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وتشير مسوح العمالة بالعينة لعام 2001 والتي قام بها الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة واإلحصاء، أن وضعية المرأة الريفية في مجال العمل متدنيًة 

للغاية حيث أوضح ما يلي :
1-   تشكل نسبة النساء العامالت بأجر يف ريف الوجه البحري 19% مقابل 

81% للرجال.
القبلي 14% مقابل  الوجه  العامالت بأجر يف ريف  النساء  2-   تشكل نسبة 

86% للرجال.
3-  تشكل نسبة النساء الاليت يعمّلن حلساهبن وال يستخّدمن أحداً يف ريف 

الوجه البحري 28% مقابل 72% للرجال.
4-  تشكل نسبة النساء الاليت يعمّلن حلساهبن وال يستخّدمن أحداً يف ريف 

الوجه القبلي 17% مقابل 83% للرجال.
الوجه  العمل ويستخّدمن عمااًل يف ريف  النساء صاحبات  نسبة  5-  تشكل 

البحري 4% مقابل 96% للرجال.
الوجه  العمل ويستخّدمن عمااًل يف ريف  النساء صاحبات  نسبة  6-  تشكل 

القبلي 5% مقابل 95% للرجال.
7-  تشكل نسبة النساء الاليت يعمّلن لدى األسرة بدون أجر يف ريف الوجه 

البحري 34% مقابل 66% للرجال.
8-  تشكل نسبة النساء الاليت يعمّلن لدى األسرة بدون أجر يف ريف الوجه 

القبلي 32% مقابل 68% للرجال.
وتكشف هذه النسب تدين نصيب املرأة النسيب يف فئة أصحاب األعمال.	 
األنشطة 	  يف كافة  أجر  بدون  العمل  فئة  يف  النسيب  املرأة  نصيب   وارتفاع 

االقتصادية.
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يتضح من العرض السابق ونؤكد على أن واقع املرأة الريفية املصرية، واقعاً يعاين من 
مشكالٍت حقيقيٍة سواًء على املستوى التعليمي أو االقتصادي أو االجتماعي، هذا 
إىل جانب االستغالل والقهر والظلم الواقع عليها، بفعل العادات والتقاليد املوروثة فهي 
تعمل لساعاٍت طويلٍة داخل املنزل وخارجه دون أن حتصل على حقوقها املادية حىت 
على التقدير املعنوي سواًء من األسرة أو من اجملتمع، وهذه الصورة اليت رمستها األرقام 
هي ما دفعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة لالهتمام هبا وحماولة حتسني أوضاعها، 
وبالتايل جاءت استجابة اجمللس القومي للمرأة يف يوم احتفاهلا ليؤكد على استمرار 
العامة  السياسات  اليت متهد إلعادة تشكيل  يناير  ثورة 25  بعد  دعمه هلا، خاصًة 
للدولة، وبالتايل البد أن تكون قضايا املرأة عامًة واملرأة الريفية خاصًة يف مقدمة القضايا 

اليت جيب أن تلتفت إليها الدولة يف إطار رسم اإلسرتاتيجيات العامة اجلديدة.



المرأة الريفية بين 
أدوارها ومشكالتها 

واحتياجاتها

الفصل الثاني
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لقد قدمت لنا اإلحصاءات واألرقام صورًة مجردًة لواقع المرأة الريفية ومعاناتها، 
ويمكن أن تكتمل الصورة من خالل التحليالت الكيفية والتي ترصد األدوار 

والمشكالت واالحتياجات، وبذلك تتعمق معارفنا أكثر بواقع المرأة الريفية.

أواًل : ممارسة المرأة لدورها 
ويف هذا اإلطار أكد الدكتور / حممد األنصاري نائب املمثل القطري ملنظمة األغذية 
والزراعة )الفاو( "أن املرأة تقوم بدوٍر حموري يف الريف املصري، فهي مسئولٌة بشكٍل 
كبري عن إطعام األفواه اجلائعة واألطفال فضاًل عن إطعام أنفسهن، فاملرأة نشأت 
على مجع وإعداد الوجبات العائلية وجلب املياه للمنازل، وعندما حيصل الفقراء يف 
الريف على ما يكفي من الطعام يكون ذلك يف أغلب األحيان وإىل حٍد كبري، من 
خالل جهود ومهارات ومعارف األمهات والزوجات واخلاالت والعمات والبنات، 
التدريب  واملشاركة يف  الوصول،  األقل يف  النساء هن  الرغم من كون هؤالء  على 

واملوارد املالية والقروض".
وأشار الدكتور / إبراهيم رحيان رئيس جهاز بناء وتنمية القرية املصرية إىل أننا ال جيب 

أن نغفل دور املرأة الريفية والبد أن نتذكر أهنا :
1- العنصر الرئيسي يف التنمية الزراعية.

2- صمام األمن الغذائي يف معظم األسر يف الدول النامية.
3- العنصر األساسي يف تنمية اقتصاديات األسر.

4- تعاين يف املنزل واملزرعة على مستوى الدول النامية.
5- تعاين كغريها من النساء بصورة متعددة من أشكال التمييز.

وهلذا تنادي كافة املواثيق الدولية باحلفاظ على كرامتها وإنسانيتها.
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ثانياً : مشاكل المرأة  
وفيما يتعلق بأهم مشكالت املرأة الريفية، أشارت السفرية رئيس اجمللس إىل ما يلي :

1. األمية :
الريفيات يف مصر بني 63% إىل 80% ومن أهم  النساء  ترتاوح نسبة األمية بني 

عوامل انتشار األمية ما يلي :
احلالة االقتصادية املتدنية لألسرة الريفية.	 
املوروثات الثقافية اليت تقف حائاًل دون تعليم الفتاة.	 

2. الصحة :
تتدىن اخلدمات الصحية للمرأة يف الريف، وهو ما أدى إىل تدهوٍر عام يف صحة 

املرأة على النحو التايل :
تفشي األمراض وحتوهلا من أمراٍض عارضة إىل أمراٍض مزمنة.	 
ارتفاع معدالت الوفيات خاصًة بني الرضع واألمهات.	 
معظم حمافظات الصعيد تفتقر لوجود مستشفيات مؤهلة، الستقبال وتقدمي 	 

خدمات لرعاية مريضات سرطان الثدي وسرطان الرحم.

3. الفقر :
ارتفعت نسبة الفقر إىل 43.7% يف عام 2009/2008 وأغلب الفقراء من النساء.

4. العادات والتقاليد والموروثات الثقافية المناهضة للمرأة والتي تتمثل 
في :

الزواج املبكر.	 
اخلتان.	 
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حرمان املرأة من حقها يف املرياث.	 
حرمان البنات من التعليم وإعطاء األولوية للذكور.	 

ويسعى اجمللس القومي للمرأة إىل تغيري تلك املوروثات البالية، اليت حتول دون تقدم 
املرأة وحرماهنا من حقوقها املشروعة.

5. تدني خدمات البنية األساسية :
وهي ما تتضرر منها النساء بشكل أكرب، فهي املسئولة عن إحضار املياه وتنظيف 

املنزل يف ظل غياب الصرف الصحي والكهرباء.

ثالثاً : احتياجات المرأة 
ومن خالل املناقشات داخل الندوة تبلورت عدة حماور، تشكل بعض احتياجات 

املرأة الريفية على النحو التايل :
1-  احتياجات تعليمية، وتثقيفية، وتأهيلية )مواصلة الدراسة – مراكز حمو أمية 

– دعم مادي لألسر الفقرية لتعليم بناهتا(.
2-  احتياجات ترتبط بالصحة العامة، خاصًة الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة 

)إرشاد وتثقيف صحي – توفري وسائل تنظيم األسرة(.
3- احتياجات اقتصادية )اإلقراض – فرص العمل – حتسني دخل األسرة(.

4- احتياجات مؤسسية )دعم القطاعات البحثية والتعاونية والزراعية(.
5- احتياجات املساندة القانونية والسياسية.

6- دعم اجملتمع حلقوق املرأة.
ومن هنا جيب أن نشري إىل أنه عندما نعمل على تنمية الرجل، فإننا نعمل على تنمية 
50% فقط من اجملتمع بينما إذا وجهت الربامج إىل تنمية املرأة، فإننا نعمل بذلك 

على تنمية اجملتمع ككل.
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ويف إطار مناقشة كيفية تلبية احتياجات املرأة الريفية، أشار الدكتور / إبراهيم رحيان 
القرية والريف، وهي جهوٌد  العديد من اجلهود يف جمال تنمية  أنه تبذل حالياً  إىل 
شاملٌة جلميع نواحي احلياة والبنية األساسية، مما سينعكس مستقباًل على معيشة املرأة 
الريفية وأسرهتا، مشرياً إىل دراسة أجريت يف الفرتة املاضية يف إحدى دول أمريكا 

الالتينية وناقشت :
1-  إذا كان الدخل الـُمكتَسب مبعرفة املرأة أفيد لألسرة، من الدخل الـُمكتَسب 

مبعرفة الرجل أم ال ؟
2-  وكشفت نتائج الدراسة عن أن الدخل الـُمكتسب مبعرفة املرأة، ذو تأثرٍي 
جوهرٍي على حياة األسرة، وله نفٌع أكيٌد – وخباصٍة على األسرة الريفية – 

على الرغم من قلة ما يوجه إىل احتياجات األبناء واحلياة اليومية لألسرة.
3-  وأن الدخل الـُمكتَسب مبعرفة الرجل ذو قيمٍة ماديٍة أعلى، وحيصل على 
فرتات زمنية أطول، وغالباً ما يوجه لشراء أرض أو عقار أو للزواج من امرأة 

أخرى.

الخالصة 
أكد احلضور على :

مشروعاٍت  توفري  خالل  من  ودعمها  الريفية  املرأة  لتنمية  السعي  1-  أمهية 
اقتصادية، مؤكدة للدخل، مما ينعكس بشكٍل كبرٍي على حياة األسرة.

ويف  األسرة،  ورعاية  األرض  زراعة  يف  حموري  بدور  تقوم  الريفية  املرأة  2-  أن 
نفس الوقت تعاين من مشكالٍت عدة على املستوى التعليمي والصحي 

والعادات والتقاليد السلبية وعدم توافر اخلدمات األساسية.
واالستغالل  املختلفة  بأشكاله  ضدها  الـُمماَرس  العنف  من  املرأة  3-  معاناة 

والتمييز.
 



دور المجلس القومي للمرأة 
في دعم وتنمية قدرات 

المرأة الريفية

الفصل الثالث
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لقد أكدت السفيرة / مرفت تالوي رئيس المجلس أثناء كلمتها في الندوة، أن 
المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه يسعى لخدمة ومساعدة المرأة الريفية عن 
طريق العديد من المشروعات، التي تهدف إلى تنمية قدراتها للمساهمة في 
التغلب على مشكالتها التي يفرضها عليها المجتمع الذكوري بعاداته وتقاليده 
الموروثة، والتي تستغل المرأة جسدياً واقتصادياً واجتماعياً وفي إطار استعراض 
جهود المجلس في دعم مشروعات المرأة الريفية، أشارت إلى المشروعات التالية :

1. برنامج استخراج بطاقات الرقم القومي :
 مت استخراج ما يقرب من 2.700.000 بطاقة رقم قومي حىت 31 يناير 	 

.2012
االجتماعي 	  التأمني  أو  القروض  على  للحصول  السيدات  يؤهل  ما   وهو 

عليها، واستخدام اخلدمات الصحية.

2. مشروع المرأة المعيلة :
 نفذ املشروع يف 73 قريًة على مستوى 21 حمافظًة منهم )46 قريًة يف الوجه 	 

القبلي و10 قرى يف الوجه البحري، و14 قريًة يف احملافظات احلدودية، و2 
قرية يف احملافظات احلضرية(.

 وقد قام األستاذ / عوض بدوي سكرتري عام مجعية أم القرى للخدمات 	 
اإلنسانية والتنمية االجتماعية مبحافظة البحرية، بعرٍض ملشروع املرأة املعيلة 
الدوار  مركز كفر  سرية  قرية  يف  واملنفذ  للمرأة،  القومي  للمجلس  التابع 

مبحافظة البحرية والذي أوضح اآليت :
- إن الفئات املستهدفة للمشروع هي املرأة الريفية.

- يهدف املشروع إىل حتسني نوعية احلياة للمرأة الريفية.
- قيمة التمويل : مليون و800 ألف جنيًها.

-  شركاء التمويل )اجمللس القومي للمرأة – الصندوق االجتماعي للتنمية – 
القرى مبحافظة  أم  ميزانية مجعية   – االجتماعية  والشئون  التأمينات  وزارة 

البحرية(.
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واسرتد 	  املشروع  يستمر يف  مل  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  أن   وأضاف 
أمواله من اجلمعية ألهنا كانت قرضاً، بعكس اجمللس القومي للمرأة الذي 
املشروع  ومازال  جنيه،  ألف   180 بقيمة  تسرتد  ال  منحًة  أمواله  كانت 

مستمراً حيث يقوم بتطبيق الربامج التالية:
- برنامج ثقايف لتوعية املرأة الريفية.

- برنامج للتمكني االقتصادي للمرأة الريفية.
للمرأة  الصحية  احلالة  لتحسني  اإلجنابية  الصحة  خدمات  دعم  -  برنامج 

الريفية.
- برنامج الرعاية االجتماعية ودعم املشاركة اجملتمعية السياسية للمرأة الريفية.

-   برنامج تنمية املرأة الريفية وتنشيط عضويتها يف اجلمعيات األهلية واجملالس 
احمللية.

3. مشروع المنح الصغيرة :
نفذ املشروع يف حمافظات )الفيوم – اجليزة – املنيا – القليوبية( وذلك من 	 

خالل 6 مجعيات أهلية ولعدد 10 قرًى.
السيدات 	  بتوزيعها على  بدورها  لتقوم  األهلية،  للجمعيات  القروض   متنح 

يف الريف.

4. مشروع محو األمية :
 مت تنفيذ جتربة استطالعية يف 3 قرى مبحافظة الفيوم )دمشقني – الروبيان 	 

– عزبة عبد العظيم(.
مت فتح 84 فصالً حضر فيه حنو 1500 دارساً منهم 1000 دارسة.	 
 مت تسليم شهادات حمو األمية لعدد 1120 دارساً منهم 750 دارسة.	 
 مت إعداد قاعدة بيانات بأمساء األميني وتوزيعهم السنوي والعمري، واملتسربني 	 

من التعليم وأمساء السيدات املعيالت مبحافظة الفيوم حلوايل 350 ألف أسرة.
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5. مشروع التنمية متعدد األهداف بمحافظة المنيا :
 خدم املشروع قرى حمافظة املنيا، من أجل دعم املرأة اقتصادياً واجتماعياً 	 

وسياسياً من خالل العمل على إنشاء قرى منوذجية مثل "قرية أبو عزيز يف 
املنيا" وهي القرية اليت كانت هناك حماوالت إلرسال قوافل طبية هبا إلجراء 
عمليات ختان الفتيات، لذا فقط حرص اجمللس على مساعدة تلك القرية 
وقف  على  اجمللس  ساعدوا  القرية  سكان  أن  خاصًة  أوضاعها،  وحتسني 

احلمالت اليت كانت هتدف إىل ختان الفتيات بالقرية والتصدي هلا.

6. مشروع القرية النموذجية في محافظة قنا :
 مت تطبيقه على قرية حاجر الدهسة.	 
 متت املساعدة يف إدخال مياه وكهرباء وغاز.	 
 يسعى اجمللس إىل إدخال اإلنارة بالطاقة الشمسية للقرية.	 
 استخدام الغاز احليوي Bio Gas املستخرج من روث احليوانات، مما قد 	 

يساهم يف حلوٍل ملشكلة أنابيب البوتاجاز.
 إنشاء جممع خدمات متكاملة يف هذه القرية.	 
 مت تنفيذ هذه األفكار من قبل يف اليمن من خالل منظمة األمم املتحدة، 	 

ونأمل يف تطبيقها يف مصر.

7. برنامج المرأة الريفية :
اجلمعيات 	  جمالس   – الريفيات  )الرائدات  من  لكل  تدريبية  دورات   عقد 

األهلية – مجعيات تنمية اجملتمع احمللي(.
 133 دورًة تدريبيًة على مستوى مجيع حمافظات اجلمهورية، من أجل طرح 	 

املشكالت اليت تواجه املرأة الريفية.

8. مشروع تنمية مهارات المرأة :
 تقدمي كافة االستشارات واالستفسارات، إلقامة مشروعات صغرية ومتناهية 	 

الصغر.
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 املساعدة يف تسويق املنتجات حملياً ودولياً.	 
 طرح مشروعات بديلة وأفكار جديدة.	 
 مت إعداد ما يقرب من 150 دراسة جدوى، خاصة باملشروعات املتاحة 	 

باحملافظات املختلفة.
 مت افتتاح مركزاً لتدريب السيدات على كيفية البدء يف مشروٍع صغري، مبقار 	 

فروع اجمللس ببعض احملافظات وجاري استكمال باقي املراكز.

9. دعم دور النساء كحافظات ومشتغالت بالحرف التراثية :
 مت تدريب عدد 800 فتاة بواقع 200 فتاة يف كل من حمافظات )أسيوط 	 

– سوهاج – مشال سيناء – مرسى مطروح(.
سوهاج 	  حمافظيت  من  يف كل  التللي  غرزة  على  "التدريب   : ذلك   مثال 

والقطبة  سيوه،  بواحة  للتطريز  املميزة  التقليدية  غرز  والست  وأسيوط، 
السيناوية يف مشال سيناء، كما مت تدريب عدد 16 متدرباً لكل حمافظة".

10. دور المجلس في تمكين المرأة تشريعياً :
 سوف تستفيد املرأة الريفية من دور اجمللس القومي للمرأة، يف تعديل بعض 	 

القوانني غري املنصفة للمرأة مثل :
- قانون أبناء املرأة املصرية املتزوجة من غري املصري.

- قوانني األحوال الشخصية.
- قانون الضرائب.

- معاش املرأة.

الريفية  املرأة  للمرأة يف دعم قضايا  القومي  السابق دور اجمللس  العرض  يتضح من 
بعض  على  التغلب  يف  الريفية  املرأة  يساعد  قد  هام  وذلك جهد  قدراهتا،  وتنمية 
مشكالهتا، لكن هذا ال ميكن أن يؤيت مثاره إال إذا تضافرت فيه مجيع جهود الوزارات 
ومؤسسات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، لكي نتمكن من النهوض بأوضاع املرأة 

الريفية املتدنية على كافة مستوياهتا كما سبق وأن أشرنا.
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التوصيات 
أسفرت الندوة عن التوصيات التالية :

1.  االهتمام بالتعاون مع املؤسسات البحثية، لعمل عدة دراسات حول واقع املرأة 
املصرية يف املرحلة القائمة، ألن اجملتمع يعيد صياغة مصر حالياً يف خمتلف 
اجملاالت... البد أن نعلم أن املرأة املصرية هي املنتجة احلقيقية يف اجملتمع، ليس 
فقط على املستوى االقتصادي، ولكن هي املنتجة للبشر، فجميع العلماء 
واملفكرين واملتفوقني يفخرون بأصوهلم الريفية، فيجب أال ينتخب الشعب أي 

حزب ال يضع املرأة ضمن أجندته احلزبية.
2.  االهتمام بالربامج اإلعالمية املوجهة للريف بشكٍل عام، وللمرأة الريفية بشكٍل 

خاص، حىت ميكن تقدمي الربامج الثقافية هلن يف كافة اجملاالت.
3.  االهتمام بربامج حمو األمية للمرأة الريفية، ووضع أجندًة ومقرتحاً زمنياً لتلك 

الربامج.
4.  االهتمام مبشروع القرية البديلة، وهو مشروٌع ينبغي تبنيه من ِقبل اجلهات املعنية 
باجملتمعات الريفية يف مصر. فالبيوت ضاقت على أصحاهبا، واألماكن الزراعية 

ضاقت على األيدي العاملة هبا، لذا ينبغي اخلروج هبم إىل جمتمٍع مواٍز.
5.  ميكن للرائدات الريفيات حث أبناؤهن وأبناء القرية، وتوعيتهن، بأمهية االنتقال 

إىل قرٍى موازيٍة وبدء حياٍة بديلة.
6.  مطلوب مزيد من االهتمام بالرائدات الريفيات... حيث أن مرتباهتن ضعيفة 
جداً، كما ليس لديهن أية حقوق خاصة بالتوظيف أو احلوافز أو التأمينات 

االجتماعية أو التأمني الصحي.
7.  التأكيد على أمهية اإلعالم يف توعية املرأة الريفية، للعمل على التنمية البشرية 
للمجتمع، وأمهية إنتاج مسلسالت تليفزيونية تعمل على توعية املرأة بأمهية 

التعليم وحتثها عليه.
8.  أمهية أن يتبىن اجمللس القومي للمرأة مشروعاً لتنمية املرأة الريفية املعاقة، ثقافياً 
وحضارياً وتعليمياً، حيث ميثل املعاقون ما يقرب من 10 – 12% من اجملتمع 

املصري.
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الزراعيات يف  واملرشدات  اإلرشادي  اهليكل  أن  السابقة  الفرتات  يف  9.  لوحظ 
تناقص مستمر، ومن هنا يربز دور الرائدات الريفيات للمساعدة يف العمل، 
فالتشبيك بني كل اجلهات املعنية والوزارات واجملتمع املدين واجمللس القومي 

للمرأة، أصبح ضرورًة قصوى.
10.  أمهية االستفادة من جتربة التنمية الريفية يف اهلند، اليت مت تنفيذها من خالل 
املنظمة األفروآسيوية، وتبحث كيفية االستفادة من القروض اليت تقدم للمرأة 

الريفية.
11.  أمهية وجود قناًة تليفزيونيًة حتت مسمى "مصر الزراعية" لبث ونقل جتارب 
الرائدات الريفيات، ومناذج السيدات والفتيات املتفوقات يف اجملتمع، باإلضافة 

إىل التجارب الناجحة يف جمايل املشروعات والقروض املتناهية الصغر.
12.  ضرورة توحيد وتفعيل اجلهود بني خمتلف اجلهات املعنية، ألن قضية تنمية 
املرأة الريفية قضيًة كبريًة وهامًة للغاية، وال تستطيع جهًة واحدًة القيام باملهمة 
اإلدارات واجلمعيات  من  الوزارات تضم عدداً  وحدها... فكل وزارة من 
والنوادي ومراكز التدريب اخلاصة باملرأة الريفية، ومجيعها تقوم بأداء نفس 
العمل وبنفس اآللية، مما يتسبب يف تكرار اجلهود وعدم جناحها يف أغلب 

األحيان إال بنسٍب ضئيلٍة.

الخاتمة 
ويف النهاية نأمل أن يكون حصاد هذه الندوة اليت عقدها اجمللس القومي للمرأة، 
االجتماعية  السياسات  لصناع  ومنبهاً  حمفزاً  الريفية  للمرأة  العاملي  باليوم  احتفااًل 
واملخططني والباحثني، واثراءاً لوعيهم وفق قرائن علميًة وموضوعيًة ملزيد من االهتمام 
ركائز  أحد  باعتبارها  مصر،  يف  الريفية  املرأة  أوضاع  واملتكامل، إلصالح  الشامل 
التنمية.. وأن يؤخذ يف االعتبار التجارب الناجحة يف العديد من الدول، لالستفادة 
منها إلجناح التجربة املصرية يف ضوء الظروف واملتغريات اليت تواجه املرأة الريفية وما 

تواجهه من مشكالت، تتطلب حلواًل سريعًة.  
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