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  اتامللخص والتوصي

  
يف تنميه اجملتمع، فباإلضافة إيل كوهنا متثل نصف اجملتمع فإهنا تقوم  األساسيةاملرأة من أهم الركائز  تعترب
رصيدا ضخما من  متثل من نصف النساء مبصر، وهي بذلك أكثر ومتثل املرأة الريفية .اآلخرالنصف  بتنشئة

ومؤثرا يف دفع عملية التنمية الريفية، ليس  حيوياًرا القوي البشرية اليت إذا استثمرت جيدا ألمكنها أن تقوم بدو
بل علي مستوي اجملتمع ككل، من خالل ما تضطلع به من مسئوليات، وما  الريفي،فقط علي املستوي اجملتمع 

عدال لتحسني  أكثر إال أهنا حتتاج إيل إتاحة فرصة .عامةيف العمل الزراعي واإلنتاجي بصفة  مشاركةتقوم به من 
يف التنمية البشرية واالقتصادية بصفة  يسهم حصوهلا علي التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مبا إمكانية
  .عامة

الريفية حيث تعترب هي احللقة األضعف يف منظومة التنمية الريفية،  املرأةمشكلة الدراسة علي   ترتكزو
هي  الريفية حيث تعترب التنمية صري،املوضع أولوية قصوى لربنامج قومي للنهوض بالريف  ضرورةمبا يتطلب 

ويعترب دعم املرأة  .ككلللمجتمع  البشرية وهي الترس احملوري الذي يدفع عجلة التنمية الشاملة،جوهر التنمية 
األسر اليت تعوهلا املرأة مبفردها نظرا  فئةوتعترب  .الريفية بصفة عامة التنميةولويات دعم عملية أالريفية من 
يصل عدد تلك األسر إيل حوايل  حيثهي الفئة األكثر احتياجا للدعم والرعاية،  ،سرةاأل ربلغياب دور 

من % ٦٨ تعول املرأة الريفية حنو الفيوم،من إمجايل عدد األسر مبحافظة % ٢٥ أسرة متثل حنو  ألف١٠٠
   .الصغريةة باألنشطة اإلنتاجي  للقياميوضح أمهية تفعيل دورها من خالل متكينها ودعمها مبا ،األسرتلك 

 املؤثرة علي تفعيل دور املرأة الريفية يف العوامل الدراسة بصفة عامة إيل التعرف علي أهم هتدفو
 وبصفة خاصة املرأة اليت تعول أسرة مبفردها، مبا يدعم سياسات وبرامج الفيوم،التنمية البشرية مبحافظة 

  .واحلضرالتنموية النوعية بني الريف  حيد من الفجوة و ، التنمية البشرية الريفيةمبعدالتالنهوض 
 حيث الدراسة، اإلحصائية الوصفية والكمية يف الوصول إىل نتائج األساليب الدراسة على اعتمدتو

 بعض واإلحصاء، العامة املركزي للتعبئة زالبشرية، اجلها الثانوية املتاحة بتقارير التنمية البياناتاستخدمت 
 عليها من العينة املتحصل اعتمدت على البيانات األولية كما .وضوع الدراسةالتقارير والدراسات املرتبطة مب



 ومنتجات اليدوي وتعمل مبشروعات صناعة السجاد .مبفردها اهت مبحوثة تعول أسر١٠٠امليدانية املكونة من 
  .الفيومالنخيل املمولة من قبل مجعية تنمية األسرة واجملتمع احمللى مبحافظة 

 التحسن الكـبري يف أحـوال       من هناك فجوة نوعية يف بعض اجملاالت بالرغم         التمازحيث اتضح أنه    
، ومـازال هنـاك   %)١٥,٤(  العمل منخفـضة قوةاملرأة خالل السنوات املاضية، حيث إن مسامهة املرأة يف  
، هذا باإلضافة إىل ارتفـاع معـدل        %)٢٣,٥ (وعايلاخنفاض يف نسب اإلناث احلاصالت على مؤهل ثانوي         

 وفيـات  على اخلدمات الصحية املالئمة، فما زال معـدل            حصوهلم، وعدم   %)١٩,٨( البطالة بني النساء    
 حتـت إشـراف صـحي       الوالدات، ونسبة   ) ألف مولود حي   ١٠٠ حالة وفاة لكل     ٦٠,٧(األمهات مرتفع   

  %).٦٥,٥(منخفضة 
م حمددات تفعيل دور املرأة الريفية مبحافظة الفيوم، كدراسة حالـة           و ارتكزت الدراسة علي حتليل أه     

ألهم املشروعات الريفية املرتبطة بالبيئة، واليت ميكن أن تساهم يف رفع معاناة األسر الريفية اليت تفقد عائلـها،                  
مسؤولية أسرهتا اليت    فرصة عمل مناسبة إيل حتمل       كوتضطر املرأة الريفية اليت تفتقر إيل اخلربة والتعليم وال متتل         

  .تكون كبرية العدد مبفردها
 -العائد علي رأس املال املـستثمر بتلـك املـشروعات         أرحبية تلك املشروعات اتضح أن       وبدراسة  

يف بعض األحيان، حيث    % ٥٠ يعترب كبري نسبيا باملقارنة باملشروعات األخرى، فهو يزيد عن           -املتناهية الصغر 
ستثمر، مبا ميكن من إعادة استثماره ودورانه أكثر من مرة خالل فترة القرض اليت              تقل فترة دوران رأس املال امل     

وذلك علي الرغم من ارتفاع الفائدة احملصلة علي قروض تلك اجلمعية مبا يزيد عن              .  شهرا ١٢تكون يف العادة    
ستغالل تلك الفئة   مبا يزيد من ا   . سنويا، هذا باإلضافة إيل سيطرة كبار التجار علي املنتجات وتسويقها         % ١٦

األكثر فقرا، وحيد من قدراهتا علي رفع مستوي معيشتها، حيث أن العائد من القرض بعد خـصم األقـساط                   
والفائدة عليه ال يكاد يغطي احلد األدىن من االحتياجات األساسية لألسرة،  مبا ال ميكنها مـن االسـتمرار يف                    

كما أوضح التحليل الكمي تأثر كمية اإلنتـاج        .   ت متعددة العملية اإلنتاجية إال بتكرار عملية االقتراض مرا      
بكل من كمية املواد اخلام املستخدمة، وعدد ساعات العمل البشري، واحلالة التعليمية للمبحوثات واألبنـاء،               

  .  سنة املشاركني يف العملية اإلنتاجية١٥واخلربة املمثلة يف عمر املشروع، نسبة األبناء فوق 
وضع استراتيجية عامة للتنمية الشاملة، مع ضرورة وضع أولوية قصوى          بضرورة  ة  لذا توصي الدراس  

لربنامج قومي للنهوض بالريف املصري واملرأة الريفية علي وجه اخلصوص، حيث تعترب التنمية الريفيـة هـي                 
أة بـصفة    أن تتضمن برامج وسياسات التنمية آليات فعالة لتفعيل دور املـر           بجوهر التنمية الشاملة، مبا يتطل    

 من الفجوة النوعية، والفجوة بني مؤشرات التنمية يف الريف          دعامة، واملرأة الريفية علي وجه اخلصوص، مبا حي       
وذلك من خالل برنامج عمل منظم وليس عشوائي، يستهدف تدريب وتأهيل املرأة الريفية لـسوق               . واحلضر

ل املناسبة اليت تضمن هلـن دخـال مالئمـا،        العمل، مبا يساعد علي تعليمهن ورفع كفاءهتن وزيادة فرص العم         
وتوفري التمويل املناسب لدعم املشروعات احلرفية، حيث أن املشروعات احلرفية القائمة ما تـزال منخفـضة                

مبـا يتطلـب    . الكفاءة االقتصادي، سواء علي املستوي اإلنتاجي أو التسويقي، نظرا حملدودية رأس املال املتاح            
لتمويل االقتصادي الكايف إلقامة مشروعات صغرية ذات كفاءة اقتـصادية مرتفعـة،            إجياد جهة مسئولة توفر ا    

دراسة السوق احمللي واخلارجي، إعداد العمالة املاهرة واملدربة، توفري مستلزمات اإلنتاج ذات اجلودة العالية مبا               



لعاملية، و يضمن عائـدا     يساعد علي إنتاج منتج علي درجة كبرية من اجلودة مبا يتالءم مع متطلبات األسواق ا              
  .ماديا جمزيا يرفع من مستوي معيشة األسر الريفية واجملتمع الريفي بصفة عامة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


