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موجز سياسات

جعل العاملة الزراعية للمرأة املرصية واضحة
وتحسني وصولها إىل األصول اإلنتاجية
دينا نجار ،1بيباشة بروح ،2وأمان الجرحي

3

 1اختصاصية يف الجنسانية ،مجموعة البحوث االجتامعية واالقتصادية و السياسية ،املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة (إيكاردا) ،الرباط ،املغرب
 2أستاذ ورئيس أبحاث يف كندا عن القضايا العاملية للمرأة ،قسم دراسات املرأة واألبحاث النسائية ،جامعة أونتاريو الغربية ،لندن ،كندا
 3رئيس بحوث معهد بحوث اإلرشاد الزراعي و التنمية الريفية ،مركز البحوث الزراعية والتنمية الريفية ( ،)AERDRIمركز البحوث الزراعية ( ،)ARCالقاهرة ،مرص

يف املناطق الريفية يف مرص ،تؤطر األعراف االجتامعية النساء “كمساعدات” ألرسهن وأزواجهن بدالً من كونهن عامالت بحد ذاتهن .يُفرتض
بالنساء عدم املساهمة يف الزراعة أو املشاركة يف الري .ومع ذلك ،فقد تحدثت سلسلة من الدراسات الحديثة التي أجرتها إيكاردا قصة مختلفة
متاماً .تلعب النساء أدوا ًرا رئيسية يف اإلنتاج الزراعي واألمن الغذايئ يف ريف مرص ،حتى أن مساهامتهن تُعترب أقل من قيمتها الحقيقية،
وتواجهن صعوبات يف الحصول عىل أجور الئقة وأصول مرتاكمة.
فقط  ٪18.5من النساء يشاركن يف القوى العاملة يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ( ،)MENAوهو أدىن مستوى يف العامل .يف
مرص ،تشكل النساء  ٪25من القوى العاملة ،وتعكس هذه النسبة
املنخفضة تركيزا ً هائالً عىل العمل يف القطاع الرسمي يف إحصائيات
العمل الرسمية ،و يتم تجاهل مساهامت النساء يف العمل غري الرسمي.
متيل النساء يف مرص للعمل بأعداد كبرية يف القطاع غري الرسمي ويف
العمل من املنزل .غال ًبا ما يكون العمل يف املناطق الريفية موسم ًيا
ومفصولً حسب الجنس ،مام يجعل عمل املرأة أقل وضو ًحا أيضً ا.
يف أماكن عديدة من العامل النامي ،مبا يف ذلك مرص ،متيل سياسات
العمل إىل أن تكون مصممة للقوى العاملة الرسمية ويتم تطبيقها ،إن
وجدت ،يف املناطق الحرضية يف الغالب .ولذلك ،فإن تطوير وتطبيق
سياسات وأنظمة العمل التي متثل كالًّ من العمل الريفي والعمل غري
الرسمي ميثل أولوية هامة .وهذا من شأنه أن يجعل مساهامت النساء
يف العمل ،وال سيام يف املناطق الريفية ،أكرث وضوحاً .عالوة عىل ذلك،
فإن الرجال والنساء يف كل من املناطق الحرضية والريفية يف مرص
يحصلون عىل سبل العيش من خالل املشاركة يف فئات العمل املنفصلة
واملتداخلة .عىل سبيل املثال ،من املمكن أن يكون الفرد نفسه عامالً
مأجورا ً ،ورجل أعامل ،وعامل مساهم يف األرسة ،لكن عىل أطر
السياسات التمييز بينهم واالستجابة بالتدخالت املناسبة لفئات العمل
املنفصلة ،والتي قد تتطلب من الناحية العملية تدخالت مشرتكة

تكميلية .كام اختربت الحالة املرصية الريفية العديد من التغيريات يف
العقود القليلة املاضية والتي ينبغي أن تسهم فيها سياسات العمل.
تغي املناخ ،الهجرة املحلية والدولية،
تشمل هذه آثار العوملة ،التحرضّ ،
والهجرة العائدة ،ونتائج وعواقب ثورة يناير.2011

البحوث يف األرايض القدمية والجديدة
أجريت ثالثة مشاريع بحث يف منطقتني من مرص :األرايض القدمية
ممثلة يف مجتمع كفر الشيخ ،واألرايض املستصلحة ممثلة يف مجتمع
النوبارية .يوجد يف هاتني املنطقتني روابط اجتامعية وثقافية وتاريخية
واقتصادية مشرتكة ،لكنهام تختلفان بشكل كبري مبسألة ملكية النساء
لألرايض ومشاركتهن يف الحياة العامة.
األرايض املستصلحة هي أرايض صحراوية التي تم استصالحها وزراعتها
منذ ثورة  1952يف مرص السفىل وبناء سد أسوان العايل .تم أستصالح
منطقة النوبارية يف األرايض املستصلحة يف التسعينيات فقط من قبل
خطة مبارك بإعادة التوطني ( )MRSالتي نفذتها وزارة الزراعة
واستصالح األرايض .يعتمد الري يف األرايض املستصلحة يف املقام األول
عىل أنظمة الري بالتنقيط والرش .من ناحية أخرى ،كانت األرايض
القدمية تُروى بفعل الفيضان الطبيعي لنهر النيل وبقيت كذلك آلالف
السنني قبل بناء سد أسوان العايل .الري بفيضان النهر ال يزال مستمرا ً

موجز سياسات
كإسلوبًا شائ ًعا للري يف األرايض القدمية ،عىل الرغم من أن بعض القرى
يف كفر الشيخ لديها أيضً ا نظام ري يدعى تطوير ( ،)tatweerوالذي
يتيح توزيع املياه عىل األرايض الزراعية عرب شبكة من القنوات الخطية،
مام يقلل من فقدان املياه ويضمن توزي ًعا أكرث إنصافًا من املاء
للمزارعني.
يف األرايض القدمية ،متلك النساء ما بني  2و  6يف املائة فقط من األرض.
تق ّدم منطقة النوبارية تباي ًنا مث ًريا لالهتامم ،حيث أن برنامج الغذاء
العاملي قدم مساعدات غذائية ألهل املنطقة رشيطة أن تحصل النساء
عىل  ٪20من حقوق ملكية األرايض املوزعة .أُعطي املواطنون الذين
حصلوا عىل درجة جامعية أو دبلوم قطع أكرب من األرض .كام أرص
الربنامج عىل إدراج النساء يف املناصب القيادية يف اللجان الرسمية مثل

جمعيات مستخدمي املياه ( )WUAsوالتعاونيات الزراعية املحلية
( .)LACsتعد جمعيات مستخدمي املياه مسؤولة عن جدولة استخدام
املياه ،وحل النزاعات حول استخدام املياه ،وتوفري التدريب عىل الري.
تُعترب التعاونيات الزراعية املحلية ( )LACsمسؤولة عن توزيع املدخالت
مثل األسمدة واالئتامنات الصغرية ،وفرض تدوير املحاصيل ،وتوفري
التدريب الزراعي .وفر الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج
التدريب حسب نظام مبارك إلعادة التوطني  MRSتدريباً رسمياً عىل
القيادة لكل من املواطنني الخريجني من الذكور واإلناث يف أوائل
التسعينات .خلقت هذه التدخالت ،مجتمعةً ،أدوا ًرا مهمة و واضحة
للنساء يف الزراعة يف األرايض املستصلحة .وهذا يختلف متا ًما عن
األرايض القدمية ،حيث تقل كثريا ً إحتاملية حضور النساء للتدريب أو
املشاركة يف الحياة العامة حتى عندما ميتلكن أو يديرن األرض.

تشكل النساء  ٪25فقط من القوى العاملة يف التوظيف
الرسمي يف مرص  -لكن بنسبة أكرب بكثري وغري محسوبة يف
العاملة الغري رسمية
 %24من الرجال
 %43من النساء
موظفني يف الزراعة
املجيبون عىل البحث عن األصول والري:
 202امرأة شملهن اإلستطالع |  200رجل شملهم اإلستطالع |  120مقابلة شبه منظمة
املجيبون عىل البحث عن العمل الالئق:
 85مقابلة |  12مجموعة مركزة | املجموع  127من املجيبني
املواقع:
األرايض القدمية (كفر الشيخ) ٪6-2 :من األرايض مملوكة من قبل النساء
األرايض املستصلحة (النوبارية) %20 :من األرايض مملوكة من قبل النساء
 ٪78من األرس تكلمت عن
مشاركة املرأة يف أنشطة الري

موجز سياسات
وفيام ييل النتائج الرئيسية من الدراسات الثالث التي أجريت يف
األرايض القدمية والجديدة ملرص.

 nباإلضافة إىل متكني املرأة من الوصول إىل األرايض ومتلكها ،من املهم
تعزيز أدوار املرأة يف الزراعة ورشعنتها .هذا أمر بالغ األهمية ألن
النساء غالباً ما يرون أنفسهن ،كام يراهم اآلخرون أيضا ًيف املجتمع
عىل أنهن مساعدات ولسن مزارعات.

	nقام باحثون من إيكاردا بإستطالع شمل  202امرأة و  200رجل،
استكملت ب  120مقابلة شبه منظمة لتحديد أمناط وفرص وقيود
ملكية األرايض وأصول أخرى (املنازل والرثوة الحيوانية والدواجن
والذهب).
	nتعترب النساء الذهب يف األرايض القدمية عىل أنه أهم رصيد لها ،يف حني
تعترب النساء األرايض يف منطقة األرايض املستصلحة األكرث أهمية .وميكن أن
يُعزى هذا إىل معرفة النساء مبلكية األرايض يف األرايض املستصلحة .ونظرا ً
لوجود عدد قليل جدا ً من النساء اللوايت ميتلكن أرضاً يف األرايض القدمية،
فإنهن أقل إحتامالً مبعرفة فوائد ملكية األرض للنساء ،واألكرث إحتامالً
بتحديد األصول التي يعرفونها النساء تقليدياً ويقدرن قيمتها كالذهب.
	nيعترب الرجال أن الذهب هو أهم رصيد للنساء يف كال املجتمعني ،ولكن
الرجال يف األرايض املستصلحة يعتربون بشكل كبري األرايض الزراعية
واملنازل أنها أصول مهمة للنساء .وميكن أن يُعزى ذلك مرة أخرى إىل
جالء الرؤية والتجارب اإليجابية للنساء اللوايت ميتلكن األرايض الزراعية
واملنازل يف األرايض املستصلحة.
	nيتم تعريف امللكية الفردية واملشرتكة قانونًا من خالل األسامء عىل سند
امللكية ،ولكن قد يتم تعريف الناس مللكية وقيادة األرض إجتامعيًا .متيل
النساء اللوايت يحملن سند امللكية املفرد إىل اعتبار أرضهن أنها مملوكة
لهن و ألزواجهن ،يف حني أن الرجال الذين يحملون سند امللكية املفرد
هم أقل احتامالً إلعتبار زوجاتهم عىل أنهن مشاركات معهم يف إمتالك
األرض .متيل النساء إىل قيادة األرض باملشاركة مع أزواجهن ،حتى يف
بعض الحاالت يسلمن قيادة األرض التي ميتلكنها ألزواجهن.
 nالرجال هم األكرث احتامالً بتحديد أحد األقارب الذكور كمشارك يف
ملكية األرض أو مشارك يف قيادتها من الزوجة .غالباً ما يشرتك األقارب
الذكور مثل األخوة يف إرث األرض.
 nتشري نتائج الدراسة إىل أن األرايض واملنازل أكرث األصول قيمة من
الناحية االقتصادية واالجتامعية للرجال والنساء يف مرص .كام أن الرثوة
الحيوانية والذهب هام أيضاً أصول مفيدة للنساء ،خاصة ألنه ميكن
بيعها بسهولة للحصول عىل النقود .ومع ذلك ،فإن الدراسة تسلط
الضوء عىل أهمية تنفيذ سياسات محددة لتحسني ملكية املرأة عىل
نحو أمثل ،حتى لو كانت متتلك ً
أصول غري عقارية.
	nال ميكن تحقيق أهداف املساواة بني الجنسني إال جزئياً من خالل
التدابري القانونية والتدخالت االقتصادية .مبادرات رفع الوعي ال تقل
أهمية عن إصالحات السياسة املؤيدة للمرأة وإجراءات الدولة.

الدراسة  :2الري واألعراف االجتامعية

الدراسة  :1النساء يف ملكية األرض

	nتشارك النساء يف أنشطة الري يف  ٪78من األرس التي شملها املسح
البالغ عددها  402أرسة ،مام يشري إىل أن النساء يشاركن بنشاط أكرب يف
جهود الري يف مرص ،ورمبا يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( )MENAعىل نطاق أوسع مام يُفرتض عمو ًما.
	nأدى إنتشار تقنيات الري بالتنقيط والرذاذ والتطوير يف اآلونة األخرية
إىل جعل الري أكرث قبوالً من الناحية االجتامعية بالنسبة للنساء ،عىل
الرغم من أن بعض النساء ك ّن يقمن بري األرايض قبل وقت طويل من
إتاحة هذه التقنيات.
 nتحدد نتائج الدراسة ملكية األرض ،والتحصيل العلمي ،والتمكن من
التدريب ،والدعم من الحكومة ،واملانحني ،واملنظامت غري الحكومية
( )NGOsباعتبارها عوامل متكّن املرأة من القيام عىل النحو األمثل
بالري .هذه العوامل متكّن النساء أيضاً من املشاركة بشكل مفيد
يف املؤسسات العامة املتعلقة بالري ،مثل جمعيات مستخدمي
املياه (.)WUAs
	nميكن ألدوار الري أن تكون مرهقة ومكافئة للنساء يف نفس الوقت .يف
الوقت الذي تكون فيه النساء قادرات عىل جني فوائد من املشاركة يف
جمعيات مستخدمي املياه ( ،)WUAsوال سيام يف املراحل املبكرة من
إعادة التوطني ،والحصول عىل املوارد والتدريب ،فإنهن يتحملن كذلك
أعباء العمل املتزايدة واألرضار الناجمة عن السمعة .إن األعراف
االجتامعية تقاوم االعرتاف باملرأة وترشيع أدوارها كعامالت يف الري.
	nميكن للتغيريات يف هيكلية األرسة وتكوينها بسبب إعادة التوطني يف
مناطق جديدة ،مبا يف ذلك االنتقال من العيش ضمن عشائر متعددة
األجيال إىل العيش يف أرس نووية ،أن تشكل تحديات يف شكل نقص
العاملة ،ولكن أيضاً تشكل فرص يف مرونة أكرث يف األعراف الجنسانية.
	nال تعمل املشاركة يف جمعيات مستخدمي املياه ( )WUAsعىل تحسني
أو ترشيع أدوار املرأة يف الري .ميكن أن تكون املشاركة يف جمعيات
مستخدمي املياه محدودة الفائدة لكل من النساء والرجال يف ظل
ظروف معينة ،مثل االضطرابات السياسية وتآكل الدعم املؤسسايت.
	nترتاجع الرغبة والقدرة عىل املشاركة يف جمعيات مستخدمي املياه
( )WUAsبشكل كبري لكل من النساء والرجال عند سحب الدعم
املؤسسايت أو تآكله.

موجز سياسات
الدراسة  :3العمل الالئق واإلستقاللية والتمكني
	nيف مرص ،توظف الزراعة  ٪43من النساء مقابل  ٪24من الرجال .ومع
ذلك ،فإن مساهامت النساء قُ ِّيمت بأقل من قيمتهن الحقيقية ،كام
يواجهن صعوبات يف كسب األجور الالئقة ومراكمة األصول.
	nدرس الباحثون يف املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة
(إيكاردا) العوائق والفرص التي تواجهها النساء الريفيات املرصيات يف
فئات العمل الزراعي التي حددتها منظمة العمل الدولية :العمل املأجور،
املساهمة يف العمل األرسي ،عمل للحساب الخاص (صغار املنتجات
واملزارعات اللوايت يعملن يف حد الكفاف) ،العضوية يف التعاونيات،
منظامت املنتجني ،وكنساء أعامل اللوايت قد يوظفن آخرين أيضً ا.
 nتؤكد نتائج الدراسة وجود فشل قانوين واجتامعي يف االعرتاف بالنساء
كعامالت .تصنيفهن عىل أنهن «مساعدات» للعامل الذكور ،بدالً من
أن يك ّن عامالت يف حد ذاتهن ،يرض برفاهية املرأة وإستقالليتها.
	nمن بني النساء املشموالت يف هذه الدراسة ه ّن العامالت املياومات
اللوايت يحصلن عىل أدىن مستوى من االستقاللية ،يف حني أن رجال
اإلعامل ماليك األرض يحصلون عىل أعىل مستوى.
	nإن العامل املزارعني الذكور يف جميع الفئات يحصلون بصعوبة
ومبساومة جامعية عىل تحسني ظروف عملهم ،لكن النساء غري قادرات
حتى عىل الوصول إىل فرص ملثل هذه املساومات.
 nإن إدراك النساء كعامالت ،وتأطري وفرض ترشيعات األجر املتساوي،
وتعزيز الحامية االجتامعية لجميع العامالت هي خطوات أوىل
رضورية لتمكني النساء املرصيات العامالت يف الزراعة.
	nتستلزم األنشطة غري الرسمية ،واملوسمية ،والغري منتظمة ،ومدخالت
اإلنتاج الباهظة ،وتجزئة األرض (ال سيام يف األرايض القدمية) ،إرشاك
النساء والرجال الريفيني يف نفس الوقت يف أنشطة متعددة لسبل
العيش بكثافة متفاوتة .يف حني أن العامل قد يحددون نشاطًا واح ًدا
كدعامة أساسية ،إال أنه من غري املناسب تصنيف العامل تحت فئة
واحدة فقط يف أطر السياسة.

	nيعترب التصنيف معق ًدا بشكل خاص للنساء اللوايت يعانني من الضبابية
يف املجاالت اإلنتاجية والتوالدية وأبعاد أخرى عامة وخاصة يف حياتهن.
يلزم إجراء مزيد من البحوث لتطوير أطر تعكس أنشطة املرأة
املتعددة واملتزامنة يف كسب العيش.
	nلقد تآكلت خدمات اإلرشاد الزراعي بعمق يف السنوات األخرية .إن
امليزانية السنوية الحالية البالغة  230,000جنيه مرصي ( 13,000دوالر
أمرييك) ،حسب قول أحد املسؤولني يف وزارة الزراعة واستصالح
األرايض« ،ال يكفي حتى لتشغيل عرش دراجات نارية ،ناهيك عن 350
مرك ًزا إرشاديا يف جميع أنحاء البالد” .زيادة التمويل والدعم لخدمات
اإلرشاد الزراعي ،وتوظيف املزيد من املرشدات اإلناث ،سيمكن النساء
املرصيات من االستفادة من العمل يف الزراعة .إذا كانت الحكومة غري
قادرة عىل توفري ذلك ،فقد يكون من املفيد البحث يف إمكانيات
املجتمع املدين املحيل والدويل ،وهيئات املعونة ،والرشكات الخاصة
التي تقدم مثل هذه الخدمات.

رشكاء البحوث
هذا البحث تم بقيادة املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق
الجافة (إيكاردا) بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ( )ARCيف
مرص وجامعة أونتاريو الغربية يف كندا .وقد تحقق ذلك من خالل
متويل من برنامج البحوث التابع للمجموعة االستشارية للبحوث
الزراعية الدولية ( ،)CGIARبرنامح البحوث عىل السياسات،
املؤسسات واألسواق ( ،)CRP PIMمنظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة ( ،)FAOوبرنامج رؤساء البحوث الكندية.

