
أ

منظمة المرأة العربیة 

للمشروعات الموجھة للمرأةالدراسات المسحیة
فى المجال االجتماعى

تقرير
جمھورية مصر العربیة

إعداد
الدكتورة نادية حلیم

2009

تقديم
بأوضاع المرأة العربیة ، والتوعیة بأھمیة العربیة إلى النھوض تھدف منظمة المرأة 

معاتھا العربیة ، وتحقیق التنسیق والتعاون بین األعضاء مشاركتھا فى تنمیة مجت

ن والتوعیة فى المجاالت االجتماعیة ، واالقتصادية ، مكفیما يتعلق بجھود الت

والقانونیة .والسیاسیة ،

ولتحقیق األھداف السابقة ، فإن جھداً ينبغى أن يتوجه إلى المشروعات 

جھد الذى يستلزم بالضرورة أن تسبقه التى تھدف النھوض بالمرأة العربیة ، ھذا ال

خطوة أساسیة وھى التعرف على الوضع الحالى لھذه المشروعات لتفادى 

التكرار من جانب ، ولالستفادة من عوامل النجاح وتجنب عناصر التحدى أو 

اإلخفاق التى واجھتھا وتواجھھا المشاريع المطبقة فى مجال المرأة فى المنطقة 

العربیة .

التقرير الوضع الحالى للمشروعات االجتماعیة فى مجال المرأة ويقدم ھذا 

رسم صورة واضحة لھذه كل ما من شأنهمتوخیا أن يسھم فى فى ج . م  . ع . 

المشروعات .
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الفصل األول
مقدمة منھجیة

أوالً : األھـــــــــــــــداف
ثانیا : األھمیـــــــــــــــة

ثالثا : اإلجراءات المنھجیة

الفصل األول
مقدمة منھجیة

ھداف الدراسةأأوال : 
تھدف الدراسة ـ بصورة عامة ـ إلى الوقوف على الوضع الحالى للمشروعات 

تى تسعى إلى تمكین المرأة والنھوض بأوضاعھا ، ومشاركتھا فى االجتماعیة ال
تنمیة مجتمعھا ، كما تھدف إلى التعرف على المجاالت والموضوعات التى تحظى 
باالھتمام ، ويتم التركیز علیھا ، واألخـرى التـى ـ رغـم أھمیتھا ـ ربما التحظى 

ائمة بھذه الدراسة ـ تھتم وإذا كانت منظمة المرأة العربیة ـ الق.بنفس االھتمام 
فى خطتھا للنھوض بالمرأة أن تتالفى المشاريع المتكررة ، وأن تقف على ما تم 
تنفیذه بنجاح ، والمشكالت التى تواجه البعض منھا ، فإن ھذا الجھد البحثى 

.تحقیق ھذا الھدففى يسھم بصورة جیدة 
مواطن التركیز ، تركز ھذه الدراسة على المشروعات االجتماعیة ، مع إبراز

والعوامل التى تساعد على نجاح المشروع أو إعاقته . وتشمل المشروعات 
االجتماعیة المجاالت التالیة :

ـ  تعزيز المكانة االجتماعیة للمرأة ودورھا فى األسرة والمجتمع .
ـ  مواجھة صور  التمییز السلبى ضد المرأة .

ـ  الحماية من العنف بكل أشكاله .
وعى المرأة تجاه النوع االجتماعى ، وتعديل صورة الذات .ـ  رفع

ـ  تكوين المھارات وصقل القدرات .
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ثانیا : أھمیة الدراسة
تشكل المرأة بوزنھا النسبى إلى إجمالى السكان ركیزة أساسیة فى التنمیة . 
ويؤثـر وضعھـا االجتماعى ، واالقتصادى ، والثقافى ، والسیاسى على كل جوانب 

میة . وھناك اآلن إجماع عالمى باعتماد منھج حقوق اإلنسان عند معالجة أى التن
مشكلة أو قضیة تتناول اإلنسان بغض النظر عن السن ، أو النوع ، أو أى محددات 
أخرى . وقیاساً على ھذا المنھج الحقوقى ظھرت نواحى القصور والضعف فى 

كان االھتمام قصور ، ومن ھنا وضعیة المرأة ، وأھمیة التدخل لتعديل وعالج ھذا ال
باستخدام وذلك ن المرأة یتمك: الحكومیة واألھلیة بالعامةمن جانب السیاسات 

مداخل متعددة اقتصادية واجتماعیة وسیاسیة . وتستدعى شمولیة ھذه 
جمیعھا فى اتجاه تكاملى يؤدى فى النھاية ھذه المداخلالمداخل أن تسعى

إلى تحقیق األھداف .
میة بمكان أن يتم ترشید الجھود المبذولة حتى ال يأتى االھتمام ومن األھ

بجانب على حساب الجوانب األخرى . وقد سبق ھذه الدراسة عدة دراسات 
الت التعلیم ، والصحة ، واإلعالم ، والقانون ، واالقتصاد ، امجشملتأخرى 

فى تغطیة مجال آخر وھو المجال والسیاسیة . وتسھم الدراسة الحالیة 
جتماعى حتى تكتمل الصورة .اإل

ثالثاً : اإلجراءات المنھجیة
*  منطق اختیار المشروعات

بداية فإن المشروعات التى تناولتھا ھذه الدراسة اليمكن أن يطلق علیھا "عینة" 
بالمفھوم العلمى ، وذلك ألن مفھوم العینة يعنى أن تتوفر للباحث قاعدة بیانات 

لى يمكن عن طريقھا سحب عینة ممثلة لكل شاملة لمفردات المجتمع األص
التوزيعات الداخلیة لھذا المجتمع (وھو فى ھذه الدراسة المشروعات االجتماعیة 

ية . وتعود ، ويمكن اعتبارھا تجاوزا عینة عمدالموجھة إلى المرأة المصرية) 
صعوبات الحصول على عینة ممثلة للمجتمع األصلى إلى األسباب التالیة :

ود مصدر يمكن الحصول منه على قاعدة بیانات لھذه المشروعات ، وال ـ  عدم وج
يوجد حصر ـ ولو تقريبى ـ لھا فى أى مصدر أو موقع الكترونى .

ـ  تمثل الجمعیات األھلیة المصدر األول فى تنفیذ ھذه المشروعات االجتماعیة 
یة سنة الموجھة إلى المرأة . ويشیر الدلیل الصادر عن اتحاد الجمعیات األھل

) محافظة . وبالتالى يتعذر 26جمعیة موزعة على (15154إلى وجود 2008
يمكن أن يتم تماما حصر المشروعات من واقع ما تقوم به كل جمعیة ، حیث 

خصص لھذا الغرض .ذلك عبر دراسة أخرى ت
ـ  التعقیدات البیروقراطیة التى تحكم القطاع الحكومى والوزارات ذات الصلة .

الزم وجود معیار آخر الختیار لعلى ھذه الصعوبات كان من اوللتغلب 
المشروعات ، وھو االحتكام إلى التوزيع العددى للجمعیات األھلیة على مستوى 
محافظات الجمھورية بحیث يتم اختیار المحافظات التى يوجد بھا أكبر عدد من 

ف عنھا الجمعیات األھلیة ، ثم يختار فى كل محافظة أكثر الجمعیات المعرو
) يتناول 1مرأة . (ملحق رقم النشاط والجدية واتساع رقعة العمل فى مجال ال

الجمعیات على محافظات الجمھورية .توزيع
رية أن محافظة يوضح التوزيع الجغرافى للجمعیات على محافظات الجمھو

بما فیھا قلیوب) ، ثم محافظة اإلسكندرية ، ومحافظة المنیا فى القاھرة والجیزة (
لوجه القبلى ھى أكثر المحافظات من حیث عدد الجمعیات األھلیة بھا . لھذا ا
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تقرر أن يبدأ العمل فى ھذه المحافظات ، على أن يظل الباب مفتوحا إلضافة 
إذا تطلب األمر ذلك .محافظات أخرى 

ذ فى ھذه المحافظات التقتصر تجدر اإلشارة إلى أن المشروعات التى تنفّ 
تطبیق المشروع فى ريف وحضر ظات بل تتعداھا إلى فقط على ھذه المحاف

محافظات أخرى .
روعى فى اختیار الجمعیات األھلیة فى كل محافظة من المحافظات 

نجازات متعددة فى مجال المرأة كون من الجمعیات المعروف أن لھا إالمذكورة أن ت
صلة لھماوزارتین. أما األجھزة الحكومیة فقد اقتصر العمل معھا على أھم 

مباشرة بتمكین المرأة وھما وزارتى التضامن االجتماعى ، والصحة . كما تمت 
جلس القومى للمرأة باعتباره تغطیة المشروعات االجتماعیة التى يقوم بھا الم

الرئیسیة ذات الصلة بنھوض المرأة فى مصر ، وأيضا مركز البحوث بالجامعة الجھة
مشروعات .األمريكیة نظرا لقیامة ببعض من ھذه ال

) 38. وتم جمع المادة من (2009سنة 7، 6استغرق جمع المادة شھرى 
ت واشتمل، ) 2جمعیة أھلیة ، ووزارة ، ومؤسسة أو مركز بحث (ملحق رقم 

جودمنھا لعدم ومشروعاً 18م استبعاد ) مشروعاً ت120المشروعات على (
. وبذلك يكون إجمالى واضحل ـون االجتماعى المتفق علیه بشكالمكّ 

.مشروعاً 102المشروعات التى اعتمدتھا الدراسة 
ـ 2005اسة ھى من ورغم أن الفترة الزمنیة المطلوب أن تشملھا الدر

ن المشروعات ما ترجع بدايته إلى سنوات سابقة على ھذا ، إال أن م2009
التاريخ ولكنه مازال مستمرا حتى وقت جمع المادة .

أيضا إلى أن التغطیة الجغرافیة للمشروعات شملت تجدر االشارة 
سواء عبر ، المحافظات األخرى والمدن والقرى التى تمتد أنشطة المشروع إلیھا 

فروع الجمعیة أو عبر جمعیات أخرى يتم تطبیق المشروع من خاللھا بتكلیف من 
ة األم . ومثال ذلك :ـالجمعیة المركزية أو الجمعی

أكتوبر ، 6وقرى (اتیة : وتطبق مشروعاتھا فى محافظـ  رابطة المرأة العرب
، ومركز منیا )ة عامربیشلمنیا ، والفیوم ، والشرقیة (وحلوان ، وبورسعید ، وا

ومحافظة جنوب سیناء) .القمح ، 
وتنفذ مشروعاتھا فى المحافظات والمراكز التالیة : سوھاج ، :ـ  مؤسسة كیر 

بنى سويف (مركز الفشن وأھناسیا) ، قنا (مركز قوس وأرمنت) ، الفیوم ،
أكتوبر .6والقاھرة ، والمنوفیة ، والشرقیة ، والقلیوبیة ، و

مشروعاتھــا فـــى : ذ ــوتنف:ة ــللخدمات االجتماعیاإلنجیلیةـ  الھیئة القبطیة
سويـف ، والمنیا .القلیوبیـــة ، وبنى 

سالة النور ، جمعیة تنمیة ـ  الجمعیات التى تعمل فى محافظة المنیا وھى : ر
المجتمع المحلى ، وجمعیة الجیزويت والفرير ، وجمعیة سان مارك ، جمعیة 

األمل للنھوض بالمرأة ، وجمعیة المنشیة للتربیة والتنمیة .
ة ، ـاس ، ماقوسـھذه الجمعیات السابقة تنفذ مشروعاتھا فى : أبو قرق

د ، أبو قرقاص البلد ، مطاى ، ة حسین ، منشأة الذھب القبلیة ، قرية عبیـنزل
، عزبة القاضى ألشراف ، زاوية سلطان ، عزبة شلبىسفط اللبن ، بنى حسن ا

، عزبة كامل عوض ، نواحى البرجاية ، داقوف ، القطوشة ، منقطین ، قرية 
الجرفش ، صفط الخمار ، بنى مھدى ، منھرى ، الكرن ، عزوز ، الفكرية .
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، فى فرى : القباياتلجیزة : وتنفیذ مشروعاتھا ـ  جمعیة تنظیم األسرة فى ا
الباويطى ، منديشة ، القصر ، الكدامة ، صول ، عرب بنى صالح .

ھذا العرض السابق لمناطق تنفیذ وتطبیق المشروعات يوضح مدى 
االتساع الجغرافى الذى تغطیة ھذه المشروعات وشمولھا للعديد من المحافظات 

ريفھا وحضرھا .
لدراسة*  صعوبات ا

واجھت الدراسة صعوبات متعددة نعرض ألھمھا فیما يلى :
أ ـ صعوبات خاصة بمجتمع الدراسة

ـ  عدم وجود قاعدة بیانات حول أعداد المشروعات الموجھة إلى المرأة ، وصعوبة 
سم ، حیث أن أغلبھا يضع فى اإلالجمعیة عن طريق إسم عنھا االسترشاد 

فئات لخدمة المسمى مجاالت كثیرة ، مصطلح التنمیة ، ويدرج تحت ھذا 
متعددة ، وأھداف متبانیة .

ـ  غیاب توصیف واضح وغیر ملتبس لما ھو مقصود "بالمشروعات االجتماعة" 
شتباك مع مجاالت أخرى اجتماعیة أيضا تم المعنى بھا ھــذا التقرير ، وفض اإل

، تناول كل منھا فى دراسة مستقله أخرى وھى : (الصحة ، والتعلیم 
م تحديدھا ن المجاالت التى تواإلعالم ...) مع األخذ فى االعتبار إلى أن م

م التعرض له بالفعل فى التقارير سابقة الذكر .لھذه الدراسة ما ت
ـ  البیروقراطیة الشديدة من جانب الوزارات ، والتى جعلت من تغطیة ما بھا من 

وقیت محدد نیة وتمستحیلة ، ال سیما مع میزاالمشروعات من األمور شبه 
وقد عانى الفريق البحثى كثیرا لكى يحصل على موافقة بتغطیة ، نجاز لإل

ھذه المشروعات رغم إرسال الخطابات الرسمیة التى أعدتھا منظمة المرأة 
العربیة خصیصا لتسییر وتیسیر العمل المیدانى . ولم ينجح فريق العمل ـ مع 

عن المشروعات التى تقوم بھا انات وزارة الصحة تحديداً ـ فى الحصول على بی
تمت تغطیته من جانب المسئولین عنه من خارج فیما عدا مشروع واحد،

.الوزارة
ـ  احتاجت الجمعیات األھلیة أيضا إلى عدة زيارات لفحص ما لديھا من مشروعات 
واختیار ما يتطابع مع أھداف الدراسة ، وللحصول على مواعید لمقابلة 

مشروع ، ثم لتغطیة المادة المطلوبة ، واستكمال أو المسئولین عن كل
ة السابقة .معلومات فى الزيارتصحیح ما تم جمعه من 

ب ـ صعوبات خاصة بجمع البیانات
اإلطالع على وثیقة ـ فى عدد كبیر من المشروعات ــ  لم يتیسر للباحث

ف بدقة األھـداف تحديـدا كمـا وردت بھا ، وللتعرحتى يمكن إدراجالمشروع 
لما يدلى به ، ولھذا تم ترك ھذا األمرعلى المستھدف والمستھدفین 

المسئول عن المشروع . وينطبق ذلك أيضا على المیزانیة المخصصة 
للمشروع السیما بالنسبة للمشروعات التى استمرت بعد انتھاء التمويل 

الذى كان مخصصاً لھا .
جـ ـ صعوبات فى تكوين االستمارة

) ، نظرا ألن غالبیة 12حصول على إجابات دقیقة على سؤال رقم (ـ  صعوبة ال
المشروعات تستفید من مقر الجمعیة وتجھیزاتھا دون تخصیص أدوات ومعدات 

وتجھیزات خاصة بكل مشروع على حدة .
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ـ  كثرة عدد األسئلة المفتوحة التى استدعى حصر وتصنیف اإلجابات علیھا فى 
كبیراً .مجموعات متجانسة جھدا ووقتاً 

*  أسلوب تحلیل البیانات
وتم المنھج الوصفى التحلیلى فى تفسیر البیانات ، اعتمد تحلیل البیانات على

استخدام األسلوب اإلحصائى فى تفريغ وعرض البیانات والتعامل معھا إحصائیا ، 
أما األسئلة المفتوحة ، فقد تم إعادة تصنیف ما ،وذلك بالنسبة لألسئلة المغلقة 

تناولت ھذه .خیاً لسھولة العرض توبكل منھا فى مجموعات متجانسة جاء
، واألھداف واألنشطة ، التى غطتھا ھذه المشروعاتالمجاالتاألسئلة :

رأى المجاالت التى وأخیراً التعامل معھا ، یفیةوكوالمشكالت والصعوبات ، 
ات تغطیتھا فى مشروعالمسئولین عن ھذه المشروعات أنھا تحتاج إلى

مستقبلیة .
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الفصل الثانى
أوضاع المرأة فى جمھورية مصر العربیة

لقطات سريعة

أوال  : نبذة عن ج . م . ع
ثانیا : أوضاع المرأة المصرية

ثالثا : وضعیة المشروعات الخاصة 
بالمرأة فى المجال االجتماعى

الفصل الثانى
ربیةأوضاع المرأة فى جمھورية مصر الع

: نبذة عن جمھورية مصر العربیةأوالً 
تقع مصر فى الركن الشمالى الشرقى من قارة أفريقیا ، يحّدھا من الشمال 
الحدود الدولیة للبحر األبیض المتوسط ، ويحّدھا شرقاً الحدود الدولیة للبحر 
األحمر ، ويحّدھا فى الشمال الشرقى الحدود الدولیة مع فلسطین ، ويحّدھا من 

غرب الحدود الدولیة مع الجماھیرية اللیبیة ، ويحّدھا جنوبا الحدود الدولیة مع ال
جمھورية السودان . وتعد مدينة القاھرة ھى عاصمة ج . م . ع ، واللغة العربیة 

ھى اللغة الرسمیة ، ونظام الحكم جمھورى .
، يشكل 2ألف كم1010,4تقع مصر فى قلب العالم العربى على مساحة 

% من إجمالى المساحة الكلیة . تنقسم إداريا إلى 7,8منھا فقط نسبة المأھول
قرية (قرى 4671مدينة ، و217مركز ، ويصل عدد المدن إلى 184محافظة بھا 26

.)1(توابع) 
، 2006% من إجمالى عدد السكان فى تعداد 43,09يمثل سكان الحضر 

% كما 51,13لذكور بة ا% من ھذه الجملة . وتمثل نس56,91ف وسكان الري
% فى ذات التعداد .48,87اإلنـاث نسبةتمثـل



ط

7,844,852أسرة : منھا 17,289,299يبلغ عدد األسر فى الجمھورية 
أسرة فى الريف ، ويبلغ متوسط  أفراد األسرة 9,444,447أسـرة فــى الحضر ، و

رة رد / أسف4,38فرد / أسرة ، ويرتفع إلى 3,95فرد / أسرة ، ينخفض إلى 4,18
10فى مرحلة السن% من المصريین29,71بة األمیة إلى فى الريف . وتصل نس

.)2(% 61,53% واإلنـاث 38,47سنوات فأكثر ، يشكـل الذكـور منھـم نسبـة 

 ---------------------------
، الجزء 2007)  مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وصف مصر بالمعلومات ، 1(

.4ـ 3، ص ص األول 
.2008مايو ، 2006تعداد ) الجھاز المركزى للتعبئة واإلحصاء ، 2(

تجدر اإلشارة إلى تضاعف سكان مصر نحو ثالث مرات خالل النصف الثانى 
ملیونا عام 64إلى حوالى 1950ملیونا عام 20من القرن العشرين من حوالى 

نسبة . كان والزال لھذا ملیون80حوالىالسكان اآلن إلى ويصل عدد، 2000
النمو السريع للسكان أثره على الخدمات من حیث الكم والكیف ، كما يشكل 
تحدياً أمام جھود المحافظة على مستويات المعیشة ، السیما فیما يتعلق 

بالموارد المحدودة من المیاه واألرض الزراعیة .
اً ، ومن ثم ملیار متر مكعب سنوي55وتصل حصة مصر من میاه النیل إلى 

متر مكعب فى أوائل 1000فإن متوسط نصیب الفرد سنوياً الذى كان يبلغ نحو 
إذا استمرت الزيادة السكانیة 2020متر مكعب عام 500التسعینیات سیصل إلى 

على ما ھى علیه . وتجدر اإلشارة إلى أن مصر تستقبل سنويا أكثر من ملیون 
% منھم عمر 95إخوة على األقل ، لديه ثالثة % منھم33جديد ونصف مولود 

. )1(سنة 40سنة أو أكبر من20أمھاتھم أقل من 
ثانیا : أوضاع المرأة فى مصر

تمثل التنمیة البشرية عملیة تحرير سیاسى ، واقتصادى ، واجتماعى ، وثقافى ، 
وتستھدف تحرير الطاقات الكامنة للمواطنین ، وإطالق قدراتھم على المشاركة ، 

طار مؤسسى قادر على العطاء واإلبداع ، ومواكب للمتغیرات ، فى ظل إ
.)2(ومستوعب لكل الطاقات والقــوى البشرية 

وفى إطار االھتمام بقضايا التنمیة والتحديث يتعاظم االھتمام بالمرأة على 
المستوى المحلى واإلقلیمى والدولى ، ويبدو جلیاً أھمیة الخروج بھا إلى واقع 

حابة ، ورؤية أكثر طموحاً ورغبة فى مشاركتھا الفاعلة ، وإزالة اجتماعى أكثر ر
المعوقات الماثلة أمام تحقیق ذلك .

ة العمل على محورين : محور يشمل ما يتطلب تحقیق األھداف السابق
القانونیة ، واالقتصادية ، والثقافیة ، واالجتماعیة ، يتصل ببنیة المجتمع بأبعاده

تھا على فرض وجودھا ، أة لذاتھا ، والثقة بنفسھا وقدررومحور يتعلق بإدراك الم
والتعامل مع ما يتاح أمامھا من أنشطة ومبادرات .

 ---------------------------
، ص ص 2003) الحزب الوطنى الديموقراطى ، المشكلة السكانیة فى مصر ، 1(
.2ـ 1
یادة ، تقرير لجنة ) المجلس القومى للمرأة ، المرأة المصرية فى مواقع الق2(

.6، ص 2008المحافظات ، 

وتنتشر فى المجتمع المصرى اآلن مصطلحات كثیرة تتناول مشاركة المرأة 
ن ، وتكافؤ الفرص كمحصلة لحـوارات متصلــة ی، وإدماجھا فى خطط التنمیة والتمك



ي

ومستمــرة عبـر سنـوات طويلـة شاركت فیھا نساء مص من كل المستويات 
ء تغییر أوضاعھن ، وتحسین مستويات معیشتھن ، وتحقیق مساواة سعیاً ورا

ونساء ـ المشاركة فى صنع التنمیة ، وفى جنى الثمار عادلة تتیح للجمیع ـ رجاالً 
.

وإلى جانب اآللیات الحكومیة التى تتجه إلى الدراسة والتخطیط ووضع 
المجتمع المدنى السیاسات إلدراج المرأة فى المجاالت المختلفة للتنمیة ، ھناك

والمؤسسات األھلیة التى تعنى بإنشاء حركة مجتمعیة واسعة ترفض كل ما 
رق ويضعف الكیان النسائى ، وتسعى إلى العمل فى مجال تنمیة وتحسین يفّ 

أوضاع المرأة فى كل المحافظات ، وھى فى سعیھا ھذا التجد الطريق أمامھا ـ 
لكثیر ، السیما فى التعامل مع جھاز بطات اائما ـ معبّداً ، بل ھناك من المثد

للدولة كبیر يسیطر على شريحة كبیرة من العاملین فیه فكر قديم .
وفیما يلى لمحات ومقتطفات سريعة عن األوضاع االجتماعیة للمرأة 
المصرية تشمل مجاالت التعلیم ، والصحة ، والعمل ، كما تشمل عدد من القضايا 

ة حولھا مثل : العنف ، والمشاركة فى الحیاة التى تحتاج إلى مناقشات مجتمعی
العامة والسیاسیة ، وقوانین األحوال الشخصیة .

*  فى مجال التعلیم
% للرجال) ، 29% فى مقابل 51تعكس البیانات ارتفاع معدالت األمیة بین اإلناث (

غیر أن ھذه الفجوة آخذة فى الضیق بین األعمار الصغیرة مقارنة باألعمار األكبر ،
الحديثة . وتوضح بیانات وزارة التربیة جیالويؤكد على ذلك انخفاض األمیة بین األ

فى مقابل ،% للذكور96التعلیم االبتدائى ھى بوالتعلیم أن نسب االلتحاق 
% للطلبة مقابل 100) ، وتصل فى اإلعدادى إلى 2006/ 2005% لإلناث (94
للطالبات فى المرحلة %73% للطلبة و72% للطالبات ، وتسجل النسبة 97

الثانوية .
ولعالج من فاتھن االلتحاق بالتعلیم أنشأت مدارس الفصل الواحد بالقرار 

تحت إشراف وزارة التربیة والتعلیم . وقد ارتفع عدد ھذه 1993لسنة 255رقم 
2005/ 2004مدرسة عام 3147إلى 1992/1993مدرسة عام418المدارس من 

 .
*  فى مجال الصحة

عن انخفاض معدالت الوفیات ، وارتفاع 2006ر مؤشرات الصحة المتوفرة عام  ّعبت
توقع الحیاة عند المیالد لكل الشرائح العمرية ، وبین الذكور واإلناث على السواء 

سنة للرجل) .69سنة للمرأة فى مقابل 73,6(
ن دموى غالباً ھى السبب الرئیسى للوفاة بیوتعد أمراض الجھاز الدورى ال

سنة فأكثر ، بینما كان النزيف ھو السبب 25الرجال والنساء فى األعمار 
مة األموأكثر لرعايةمما يوضح االحتیاج إلى خدمات،ات األمھاتـالرئیسى لوفی

حالة وفاة لكل 75ر الوضع الحالى إلى حدوث والطفولة خاصـة فـى الريف . ويشی
100,000حاالت لكل 10قدمة مولود حى ، بینما ھى فى الدول المت100,000

.*مولود حى 
والزالت المرأة المصرية أسیرة اإلنجاب الكثیر ، وتشیر النتائج األولیة 

) أطفال ، 3إلى استمرار معدل اإلنجاب عند (2008للمسح الصحى الديموجرافى 
طفل لكل سیدة . وفیما يتعلق باستخدام 2,1بینما المستھدف الوصول إلیه ھو 

% فى الفترة 60یم األسرة فإن مستوى االستخدام ظل مستقراً عند وسائل تنظ



ك

. وتتوقف أكثر من ربع السیدات المستخدمات عن استخدام 2008ـ 2003من 
شھراً األولى من بدء االستخدام . وتحتاج ھذه المشكالت 12الوسائل خالل الـ 

إلى أخذ خطوات حاسمة وغیر تقلیدية فى مواجھتھا .
السابقة تفید وضعاً سكانیاً يحتاج إلى جھود إضافیة يمكن ھذه المؤشرات

أن تؤدى إلى زيادة سكانیة منضبطة بما يسمح لجھود التنمیة أن تنعكس على 
كیف وكم خدمات أفضل ، وتحسین مستوى معیشة المواطنین ، وحماية أكبر 

لصحة المرأة والطفل .

 ---------------------------
كزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، مركز األبحاث والدراسات السكانیة ، *   الجھاز المر

.21ـ 6، ص ص 2007وضع المرأة والرجل فى مصر ، 
*  فى مجال العمل 

مساھمة المرأة فى قوة العمل ضعیفة . والزالت تعانى بصورة أكبر من الزالت
ى يمر بھا العالم الیوم . الرجل من الظروف العارضة كاألزمة االقتصادية العالمیة الت

% 22إلى 1984% من إجمالى قوة العمل عام 18ارتفعت العمالة النسائیة من 
مع تفاوت واضح بین المحافظات ، 2005% عام 23، ثم وصلت إلى 1995عام 

%) ، وتنخفض 37,3حیث ترتفع ھذه النسبة إلى ذروتھا فى محافظة البحیرة (
.)*(%) فقط 11,3إلى أدناھا فى محافظة الفیوم (

النفاذ إلى سوق العمل ، ومعدالت وتعانى النساء من عدم القدرة على
% 7ر1إلى 2005بطالة أعلى من معدالت البطالة بین الذكور ، حیث تصل عام 

% بین اإلناث . ويعكس ذلك مدى تأثر فرص النساء 25,1بین الذكور فى مقابل 
حلیة . وتتزايد مشاركة میة ، والفى سوق العمل بالمتغیرات الدولیة واإلقلیم

فى ، ثم تنخفض تدريجیا 35ـ 20ة ـالمرأة فى سوق العمل فى المرحلة العمري
المراحل العمرية األعلى مما يعكس تأثیر دور المرأة االنجانى على عملھا .

اً ھاماً فى االقتصاد المصرى . وھو العمل روويلعب القطاع غیر الرسمى د
ر رسمیة ، ومن ثم فھو ال يخضع لرقابة الدولة ، وال يتمتع الذى يتم بطريقة غی

فى العاملون به بنظم الضمـان االجتماعى ، أو أى مزايا أخرى . وھناك صعوبة 
غیر مسجلة ، وال تؤخذ بعین م العاملین بھذا القطاع ألن أنشطتهحجيردتق

ھذا القطاع صعوبة ن اإلحصائیات . ويشكل تعريفـــیر مــداد الكثــد إعــاالعتبار عن
أكبر بالنسبة للنساء نظراً للتداخل الذى يحدث بین األنشطة الثالثة (رسمى / 
غیر رسمى / عائلى) . ومن بحث العمالة بالعینة تم اعتبار المشتغلون خارج 
المنشآت ھم من يمثل القطاع غیر الرسمى ، بینما المشتغلون داخل المنشآت 

% 38,5. ومن إجمالى العمالة النسائیة تعمل ھم الذين يمثلون القطاع الرسمى
% فى القطاع 59,5% فقط فى القطاع العام ، و2منھا فى القطاع الحكومى ، و

% فى 3,6% من الرجال فى القطاع الحكومى ، و21,6الخاص ، بینما يعمل 
یر ــاع غـى القطـ. ويعمل ف)(**% فى القطاع الخاص 74,8القطاع العام ، و

رأة ، ــون إمـملی20051,8م اــى عــالرسم
 ---------------------------

.  86ـ 72المصدر السابق ، ص ص )  *(
.111ـ 86المصدر السابق ، ص ص )**(
سمــى نسبــة ملیون رجل . تشكل عمالة الرجال فـى القطـاع غیر الر% 7,2و

فى ھذا القطاعالعمالة ، بینما تشكل العمالة النسائیة % مــن إجمالـى 45,9



ل

النسائیة . ويدعو تزايد عدد العاملین فى ھذا القطاع % من إجمالى العمالة48,2
إلى القلق نظراً لعدم وجود اتفاقیات رسمیة لضمان حقوق العمال فى ھذا 
القطاع ، وعلیھم تحّمل مخاطر وصدمات دورة النشاط االقتصادى ، فالعاملون فى 

حمیھم قوانین عمل أخرى . وھذا األمر ايا ، وال تع اليحصلون على أية مزھذا القطا
يدعو إلى القلق بصورة أكبر إذا كان األمر متعلقا بالنساء الالتى قد يواجھون تمییزاً 
فى العمل ، ومحاولتھن التغلب على ظروف السوق ، ومسئولیات اإلنجاب 

والعائلة .
بھن من % من األسر ، أغل22وتصل نسبة األسر التى تعولھا نساء إلى 

ـ 71% منھن أمیات) ، كما أن الغالبیة من المطلقات واألرامل (66األمیات (
%) ، وتعانى معظمھن من انخفاض المستويات االقتصادية ، واالجتماعیة .84,7

وتقل فرص حصول المرأة على القروض نتیجة صعوبة حصولھا على 
للحصول على ھذه األراضى والعقارات أو األصول الرأسمالیة التى تعد ضماناً 

القروض ، ولھذا فإن أغلب ما تحصل علیه من قروض ھى قروض متناھیة الصفر 
(ثلثى القروض التى يمنحھا الصندوق االجتماعى من القروض المتناھیة الصفر 

لنساء) .من نصیب اھى
وتعانى المرأة من العبء المزدوج علیھا ، مما يسھم فى انسحابھا من 

ى ذلك أيضا عدم توفر دور الحضانة رغم النص علیھا فى سوق العمل . يساعد عل
القانون . والفرص المتاحة ناقصة وغیر مكتملة ، وتحتاج إلى تفاھمات أكبر مع 
المستثمرين وأصحاب األعمال ، كما تحتاج المرأة العاملة إلى مرونة فى ساعات 

العمل ، ووسائل نقل .
القتصادية بما تحصل علیه من وتتأثر قدرات المرأة المصرية ، ومشاركتھا ا

تدريب ، وما تمتلكه من أراضى وأصول رأسمالیة . ويصل نصیب النساء من 
% ـ 3,5% ، وحیازتھا للثروة الحیوانیة والداجنة ما بین 5,7األراضى الزراعیة إلى 

% . أما التدريب 2.9% و 2,8% ، واآلالت الزراعیة ما بین 2,8% ، والمناحل 4,9
) .1999/ 1988% (22,7ب المرأة ال يتعدى المھنى فإن نصی

تشیر ھذه المؤشرات السابقة إلى أھمیة إعطاء فرص متساوية فى العمل 
والممتلكات لكل من الرجال والنساء على السواء لكى تتوازن فرص المشاركة 
فى كل المجاالت . وعلى الجمعیات األھلیة دوراً مھماً فى تنمیة المرأة فى الريف 

ق النائیة والعشوائیات ، ومساعدة المرأة على إقامة مشروعات صغیرة ، والمناط
غیر تقلیدية ، مع إعالء قیمة العمل ، والقضاء على المعوقات االجتماعیـة 
والثقافیة ، وتوفیر الخدمات المساعدة على القیام بالمھام المتباينة الملقاة على 

عاتق المرأة .
تجدر اإلشارة إلى أن المتخرجات من اإلناث من الجامعة أعلى من الذكور 

فى مقابل 29,000% إناث) ، وأن المقدر تشغیلھن فى القطاع الخاص ھو 52(
ن الرجال .ـم63,000

ومن األبعاد الثقافیة ما يمارس ضغوطا شديدة على مسیرة وجھود تغییر 
حھا لحوار مجتمعى السیما ما يتناول أة ، وھى أبعاد تحتاج إلى طراع المرــأوض

نھا صور العنف الموجه ضد المرأة ، وقوانین األحوال الشخصیة ، ومشاركة المرأة م
ة والسیاسیة .ـفى الحیاة العام

*  فى مجال المشاركة فى الحیاة العامة والسیاسیة 



م

جد يثار فى الفترة األخیرة موضوع مشاركة المرأة السیاسیة وأھمیة التوا
ة السیما وقد مضى نصف قرن على محسوس لھا فى المجالس المنتخبال

، ورغم ذلك لم يحدث تقدم فى حق الترشیح واالنتخابحصولھا دستوريا على
% . وفى سبیل تحقیق 2,5% و 1,5ھذا الموضوع ، وظلت مشاركتھا تتراوح بین 

جلس مقعداً إلى المقاعد األساسیة فى م64تم إضافة المحسوسھذا التواجد
الشعب يتم تخصیصھا للمرأة على أن يتم ذلك باالنتخاب الفردى بین مرشحات 

من النساء فقط .
وتعنى المشاركة السیاسیة المشاركة فى اتخاذ القرارات التى تؤثر على 
تبنى سیاسة ما تتعلق بكل جانب من جوانب حیاة اإلنسان أو المجتمع . وتبدأ 

قات الدولة الخارجیة ، وقراراتھا الخاصة بذلك العالقة بالمجتمع من الرأى حول عال
، إلى الداخل فیشمل السیاسات التى تتبناھا الدولة فى كل مناحى الحیاة 

ة ، وصناعة ، وتجارة ... إلخ) . ويدخل فى ھذا اإلطار ــم ، وزراعـ(صحة ، وتعلی
يق وھى الطر،االنضمام إلى األحزاب والنقابات ، والمجالس المحلیة والبرلمان

إلى تعبئة الناس حول أھداف وقضايا محددة ، والتمثیل الفعلى لآلخرين ، والدفاع 
عن مصالحھم ، ثم آلیات المحاسبة والشفافیة التى تمكن متّخذى القرار فى 

المواقع المتبانیة من المشاركة الفعلیة المؤثرة .
هوينتقل ھذا المفھوم الواسع للمشاركة السیاسیة لیصل إلى آخر حلقات

وھو المشاركة فى اتخاذ القرارات فى األسرة . ويتوقف حق المشاركة ، وسقفھا 
، وحدودھا على طبیعة العالقات التى تسود األسرة ، والتى ينظمھا العرف أو 
القانون . ومع سیطرة االتجاه األبوى التسلطى فى العالقة بین الرجال والنساء 

لمرأة دائما أن التكون لديھا فى المجتمع المصرى ، فان المحكوم به على ا
المبادأة والقدرة على أن تكون مشاركاً نداً فى أى دوائر أخرى خارج المنزل وھذه 
ھى بداية التكوين السیاسى لكل من الرجل والمرأة ، والطريق إلى تكوين 

حساس القرار ، والمشاركة بالرأى ، واإلمواطنین لديھم القدرة على اتخاذ 
نمط الذى تتربى علیه المرأة ، وھذه العالقات الفوقیة التى بالفاعلیة . ھذا ال

تتعرض لھا فى األسرة ، وما يمكن أن تواجھه من عنف نفسـى ، وجنسـى ، 
حساس بالتبعیة ، ھى ذاتھا المرأة جسدى ، وما يترسب فى أعماقھا من إو

التى ستدخل البرلمان بھذه المكونات فكیف نتوقع أن يكون شكل مشاركتھا ؟ بل
كیف نتوقع ابتداء أن تكون لديھا صالحیات مكافئة مع الرجل لخوض انتخابات ـ 

حتى مع افتراض النزاھة الكاملة والشفافیة ـ تفوز فیھا بمقاعد ؟
*  فى مجال العنف الموجه ضد المرأة

من المجاالت التى تحتاج إلى طرحھا فى حوار مجتمعى لمواجھة فاعلة ، موضوع 
دة ـرأة . وموضوع العنف أصبح من المجاالت المطروحة بشالعنف الموجه ضد الم

قلیمى ، والمحلى فى اآلونة األخیرة . ويعد ام الدولى ، واإلـاالھتمصعیدىـعل
زواج المبكر ، والتحرش واالغتصاب داخل وخارج مؤسسة الزواج ، ــان ، والـالخت

. ومن المسح والمتاجرة بالنساء ، وزنا المحارم أشكال متبانیة لھذا العنف 
ر ما يلى :ـ) ، يظھ2008یر (ــى األخـالديموجرافى الصح

% من الزيجات تتم 14ـ  رغم خطورة ، وتجريم الزواج دون السن القانونى ، إالّ أّن 
% من اإلناث تزوجن 9ور إلى فى ھـذه األعمار . وتشیر بیانات المسح المذك

سنة إلى 16أقل من سنة ، وترتفع نسبة من تتزوج فى الريف15ر ـعمعند 
18,7. %



ن

ـ  يشیر ذات المصدر إلى أن نصف السیدات الالتى شملھن المسح قد تعرضن 
للعنف الجسدى من ضرب ، أو صفع ، أو ركل . وترى الغالبیة من الذكور ، 
ونسبة مرتفعة من اإلناث أن من حق الزوج معاقبة زوجته وذلك فى حالة عدم 

ئون المنزل واألبناء .الطاعة ، أو اإلھمال فى أداء ش
ـ  بالرغم من الجھود المبذولة لمواجھة عادة ختان اإلناث ، فإن البیانات توضح أن 

سنة مختونات ، وأن المتزوجات فى 49ـ 15% ممن ھن فى مرحلة العمر 91
% 57% منھن استمرار الختان ، كما يؤكد 63سنة تؤيد 49ـ 15ر ـة العمــفئ

25العمر مراره . ومــن السیـدات فـى مرحلـة استعلى أھمیةمن الرجال
.(*)توناتن مخــ% منھ80اك ــة ھنــسن

د كل أشكال العنف السابقة ـ إضافة إلى العنف االقتصادى ، وتعو
والسیاسى ـ إلى تراث ثقیل ومعاند للتغییر من العادات ، والتقالید ، والنظرة 

.الدونة إلى المرأة ، وأدوارھا ، وإمكانیاتھا 
ومقاومة العنف ضد المرأة يحتاج إلى وضعه فى سیاق أشمل يتناول العنف 

الذى يفرزه السائد فى المجتمع بصفه عامة ، والسیاق االجتماعى واالقتصادى
حالة من االستھجان حتاج مواجھة العنف ضد المرأة إلى خلق ت. ويغذية 

اء علیه ، كما يحتاج وترفضه ، وتخلق وعیا بضرورة محاربته والقضالمجتمعى تدينة
النفسى والجسـدى واالجتماعى ، إلى دعم مؤسسى ، وجھد إلعادة التأھیل

ر الحماية والرعاية الشاملة لضحايا العنف .یوفوت
فى مجال تأخر سن الزواج*  

من القضايا أيضا التى تحتاج إلى حلول سلیمة لھا ، قضیة تأخر سن الزواج أو 
التى تسمى (بالعنوسة) ، ومحاولة حلھا عن االنصراف عنه ، وھى المشكلة 

لــى تعــدد طريق الدعوة إ

 --------------------------
.2008(*) النتائج األولیة للمسح الديموجرافى الصحى ، 

ة لیس فقط للمرأة ، بل للرجل والمرأة على السواء ھینالزوجات . ھذه الدعوة الم
ن ـ، وبدال م

صرف إلى ھذه التى ھى اقتصادية فى األساس ـ ننوـدراسة أسباب المشكلة
الدعوى بوجود فتیات (عوانس) يتعین مناقشتھا على ضوء الحلول غیر السوية .

ملیون شاب وفتاة فى مصر بدون زواج ، منھم 9البیانات التى تشیر إلى وجود 
سنة . والمشكلة كما ذكرناھا 35ملیون شابة فوق سن 3,5ملیون شاب ، و5,5

من شأنه لھا حلّ كتعدد الزوجات طرحة اقتصادية اجتماعیة ، ومن ثم فإنمشكل
معاشات أن يزيدھا تعقیدا . وتدعو مشكلة البطالة ، والحرمان من التأمینات وال

جذور المشكلة . وعلى المجتمع أن يكتشف إلى حل ھذه المشكالت باعتبارھا 
ة مصرية أصیلة لم يكن حل ثقافمحل أن ھذه الدعوات الوافدة ، ومحاولة إحاللھا 

التعدد مطروحاً فى إطارھا لعالج مشكالت اجتماعیة اقتصادية كھذه المشكلة . 
يضاف إلیھا كل أشكال الزواج الغیر رسمى التى باتت تؤرق األسرة المصرية 

ن االنھیار .ــد مـوتھددھا بالمزي
*  فى مجال قانون األحوال الشخصیة



س

ديد لألحوال اقتراح بعض التعديالت أو انشاء قانون جمن القضايا المثارة ـ أيضا ـ
القانون الحالى ويتجاوب ـ بصورة أكبر ـ مع احتیاجات الشخصیة يتالفى مشكالت

المجتمع .
قانون يقوم على عالقة زوجیة العالقة الزوجیة ال يمكن أن تقوم إال على 

. والمساوةلةالعداترتكز على مبادئوأسس ، ثنین تربطھما محبة ومودة بین ا
ق الدولیة ، واتفاقیة إلغاء ف الدستور ، والمواثیومن جوانب القانون الحالى ما يخال

مقترح أى تغییرعىدستيالمرأة التى وقعت علیھا مصر . وكل أشكال التمییز ضد
، يؤدى حولهحوار مجتمعى أيضاً سیر معه ويعقبه يأن يسبقه وأو مزمع إدخاله

وأن يأتى القانون معبراً عن احتیاج المجتمع ، فى العیوب الحوار المسبق إلى تال
إلى التسويق المجتمعى لما به من أفكار الحوار بعد صدور القانونيسعى بینما

ومبادئ .
ھذا بعض من كل الموضوعات والمسائل التى تحدد أوضاع المرأة المصرية 

ھا نیوضعھا ، وتمكزة أساسیة فى تغییر غیر أن االرتقاء بخصائص المرأة يعد ركی
من المشاركة بفاعلیة أكبر فى عملیة التنمیة .

م وبداية الطريق ھى االھتمام بمحو األمیة ، والتدرج فى التعلیم ، واالھتما
نجابیة . ويأتى العمل لیساھم فى حل مشكالت بصحة المرأة ، السیما الصحة اإل

أن تغییر نظرة المجتمع المرأة على أن تتوفر لھا إمكانیات أداء الدورين . والشك
إلى المرأة مع التوعیة بحقوقھا سیسھم بصورة إيجابیة فى انخراط المرأة فى 

المجتمع والحیاة العامة والسیاسیة وكل مجاالت المشاركة .
ثالثا : وضعیة المشروعات الخاصة بالمرأة فى المجال االجتماعى

المجال االجتماعى تصطدم المعرفة بوضعیة المشروعات الخاصة بالمرأة فى 
ك ــصعب التحقیق ، ويعود ذلتحديد ھذه الوضعیةات متعددة ، تجعل ــبصعوب

ا فیما يلى :ــارات نسوقھــدة اعتبــلع
ـ  تعدد األجھزة التى تقوم بھذه المشروعات ما بین قطاع أھلى ، وحكومى ، 

تضمن وخاص ، وما بین مؤسسات حكومیة ، وأخرى دولیة أو إقلیمیة ، وثالثة ت
الجمعیات األھلیة التى ھى الفاعل الرئیسى فى القیام بھذه المشروعات .

، جماع علیھا يعد من المجاھیل التى لیس ھناك إـ  مجرد معرفة ھذه الجمعیات
ناھیك عن مجاالت التخصص التى تضیق وتتسع حتى يصبح من المستحیل 

لكل منھا .الفعلیة العملالتعرف على مجاالت 
در لديه ـ ولو بصورة تقريبیة ـ عدد ومسمى المشروعات التى توجه ـ  غیاب مص

إلى المرأة ، ومن باب أولى المشروعات التى يمكن تصنیفھا بأنھا اجتماعیة .
وفیما يلى محاولة للتعرف مما ھو متاح من بیانات ـ رغم تضاربه الشديد ـ 

ھا ، وذلك من رعلى وزن المنظمات المعنیة بالمرأة فى مصر ، والطريق إلى حص
2008عداده لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة عام خالل تقرير قامت بإ

)*(

ـ يشیر التقرير سالف الذكر إلى عدد الجمعیات األھلیة الذى اعلنته وزارة 
جمعیة أھلیة) مسجلة قانونیاً .26400التضامن االجتماعى وھو (

 ---------------------------
القومى للمرأة ، لجنة المحافظات ، المرأة المصرية فى مواقع المجلس) *(

.112ـ 108، ص ص 2008القیادة ، مارس 



ع

دت ـ  وعلى الجانب األخر فان بیانات االتحاد العام للجمعیات األھلیة والتى اعتم
جمعیة نشطة 15145حوالى 2007ع عام على مسح شامل قد وثّقت فى مطل

.
صائى السنوى الصادر عن الجھاز المركزى للتعبئة العامة ـ ويشیر الكتاب اإلح

واإلحصاء عام
من المصادر سابقاً وتوضح األرقام المذكورة جمعیة .35597إلى وجود 2006

، فى كل منھابین ھذه اإلحصاءات واألرقام المذكورة الثالثة الفارق الشاسع
مما يشیر إلى غیاب مفھوم يساعد علـى التحلیل .

أيضاً فى ھذا السیاق أن األوراق المقدمة من المحافظات إلى المجلس ـ يذكر
ـ 21000الوارد بھا من للجمعیاتالقومى للمرأة قد تراوح العدد اإلجمالى

جمعیة .26000
ويعلق التقرير الذى وردت فیه ھذه األرقام علیھا بما يلى :

بل تنسحب "توضح البیانات أن سمة عدم التوازن ال تشمل فقط العدد ،
%) تنشط فى 76على نمط النشاط أيضاً . فالجمعیات األھلیة غالبیتھا (حوالى 

مجال خیرى تقلیدى ، ثم رعائى وخدمى . كما يتبین أن بعض محافظات الوجه 
القبلى (سوھاج مثالً) ، والوجه البحرى (محافظة المنوفیة) يرتفع فیھا عدد 

%) . وفیما 40ة إلى ما يقرب من الجمعیات ذات النشاط الدينى (الحج والعمر
يتعلق بتحديد المنظمات المعنیة بالمرأة فإن أوراق العمل الواردة من المحافظات 

المنظمات ھیةلماواحد تطرح أرقاماً وبیانات متفاوتة بسبب عدم األخذ بتعريف
المعنیة بالمرأة ، والمعايیر التى يتم بناء علیھا تصنیف ھذه المنظمات ، رغم وجود 

"المنظمات المعنیة بالمرأة ھى التى تتبنـى رسمیاً ـ :عريف لھذه الفئة وھوت
قدتنموية أو خدمیة أو رعائیة تركز على النساء . وھى أنشطة وفقاً لتسجیلھا ـ 

تضم مبادرة نسائیة تتشكل من عضوية نساء فقط (مغلقة) ، أو من اإلناث والذكور 
المعنیة بالمرأة والتى تستھدف خر من المنظماتآ(مفتوحة) ، وھناك قطاع 

ضمن فئات أخرى على أن يشكل ھذا االھتمام مكوناً رئیسیاً من ولكن النساء 
أنشطتھا .

المحافظات الواردة إلى المجلس القومى للمرأة بتقارير"وتصنیف ما جاء 
منظمة ، ويصل عدد 900فقطتفید أن عدد المنظمات المعنیة بالمرأة ھى

منظمة وجمعیة أھلیة 2000بالمرأة فى إطار فئات أخرى إلى األخرى التى تعنى
. وتتنوع األنشطة بین تنموية ، واقتصادية ، وحقوقیة ، وسیاسیة ، ثم خدمیة 
ورعائیة ، غیر أن تحلیل الوضع فى المحافظات أبرز غلبة المنظمات النسائیة ذات 

. )*(الطابع الخیرى" 
وضعیة للمشروعات الخاصة بالمرأة ھذا العرض السابق يبرز صعوبة تحديد 
المعنیة بالمرأة ـحكومیة أو أھلیةـ حیث الصعوبة ماثلة فى مجرد تحديد الجھات

الت وأنشطة الجمعیة تحديدا ، أو على ا، والتعرف بصورة أكثر تحديدا على مج
المشروعات (االجتماعیة) التى تقوم بھا .



ف

 -------------------------- -
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ص

الفصل الثالث
الوضع الراھن للمشروعات االجتماعیة

أوالً    : توزيع المشروعـات بحســـب الجھـــات .
ثانیــاً : تنفیــــــــــــــذ المشروعــــــــــــــــات .

ثالثــاً : أھـــداف المشروعــات وطبیعــة النشـــاط .
ابعــــــــة .رابعــاً : أسالـــــیب التقییــــــــم والمت

خامساً : اإلنجازات والمشكالت وأسالیب المواجھة .
سادساً : اآلفـــــــــــــاق المستقبلیـــــــــــــــتة .

الفصل الثالث
الوضع الراھن للمشروعات االجتماعیة

أوالً : توزيع المشروعات بحسب المجاالت .
لتى شملتھا ھذه الدراسة ، وعددھا ) أسماء المشروعات ا3يتناول الملحق رقم (

مشروع . تتوزع ھذه المشروعات  على مجاالت رئیسیة تتناول :102
العنف الموجه ضد المرأة (التوعیة به ، ومناھضته ، وآلیات التعامل مع 
ضحاياه ، والوعى الصحى للمرأة واألسرة ، والوعى الحقوقى وتقديم المساندة 

بین ةم الشراكدعالمھارات وإعداد الكوادر ، والقانونیة ، والتدريب واكتساب
الجمعیات األھلیة ، واستخراج األوراق الرسمیة (الرقم القومى والبطاقة 

ن االجتماعى االقتصادى للمرأة واألسرة . یاالنتخابیة) ، والتمك
ن حیثأ) موقف ھذه المشروعات م1ويوضح الجدول التالى رقم (

االستمرارية أو االنتھاء .
)1ل رقم (جدو

الموقف الحالى للمشروع

الموقف الحالى 
للمشروع

النسبةالتكرار

7674,5مستمر
2625,5منتھى



ق

حتى% من المشروعات كانت مستمرة74,5أن السابقضح الجدولي
فى المدة الزمنیة المطلوب تغطیتھا وھىما انتھى منھاوقت جمع المادة ، بینما 

12، و2008% ، أربعة منھا انتھت قبل عام 25,5فإن نسبتھا 2009ـ 2005
.2009عشر مشروعات عام بینما انتھت ، 2008انتھت عام اً مشروع

/ب)1جدول رقم (
تاريخ نھاية المشروعات المنتھیة

ب) سنة بدء المشروع والمدى الزمنى المقرر 2أ و 2وتتناول الجداول أرقام (
له .

/أ)2جدول رقم (
سنة بدء المشروع

النسبةالتكرارسنة بدء المشروع
20051110,8ـ 

200587,8
20061312,7
20073029,4
20082625,5
20091413,7

102100,0المجموع
/ب)2دول رقم (ج

المدى الزمنى للمشروع

النسالتكرارالمدى الزمنى للمشروع
بة

3332,4سنة
2524,5سنتین

102100,0المجموع

النسبةالتكراراالستجابة
2008415,4قبل 

20081246,2
20091038,5

26100.0المجموع



ر

2120,6سنوات3
87,8سنوات فأكثر4

غیر محدد (يتجدد 
ويستمر)

1514,7

102100,0المجموع

تومازال2005توضح الجداول السابقة أن المشروعات التى بدأت قبل عام 
% من إجمالى 10,8الدراسة تشكل نسبتھا جمع مادةحتى وقت مستمرة

فاظ بھا فى إطار المشروعات تحالمشروعات ، وھى المشروعات التى رؤى اإل
.2009المختارة نظراً الستمرارھا حتى عام 

وفیما يتعلق بالمدى الزمنى المقرر للمشروع فإن الغالبیة من المشروعات 
% بھا) ، أى ما شكل فى 24,5% و 32,4نة وسنتان (مدتھا تتراوح ما بین س

% من المشروعات غیر 14,7% ، غیر أن من األمور الملفتة وجود 56,9مجموعة 
محدد المدة ، وربما أن مراحل منھا انتھت وبدأت مراحل أخرى ، إما بتمويل جديد 

ألن طبیعة میزانیة جديدة ، أو بالجھود الذاتیة للجھة القائمة بالمشروع ، أو ب، أو 
دور اإليواء تناول (المشروع ال نھاية لھا وھذا ما ينطبق على المشروعات التى ت

.)والخطوط الساخنة ، وبعض حمالت التوعیة، للمعنفات ، ومكاتب الشكاوى 
سبة وتطبق أغلب ھذه المشروعات على مستوى وطنى ، وذلك بن

% وال 3,9تتعدى قلیمى إال نسبة بسیطة ال% ، وال يعمل على مستوى إ96,1
) .3يوجد مشروع واحد يعمل على مستوى دولى . (جدول رقم 

)3جدول رقم (
نطاق عمل المشروع

) التغطیة الجغرافیة للمشروعات .4ويوضح الجدول التالى (رقم 
)4(جدول رقم

التغطیة الجغرافیة للمشروع

النسبةالتكراراالستجابة
9896,1وطنى
43,9اقلیمى
ــــدولى

102100.0المجموع

النسبةالتكراراالستجابة
109,8يطبق فى عدة محافظات

76,9العاصمة
11,0إقلیم

4948,0محافظة
2120,6مدينة

1413,7قرية أو مجموعة من القرى
102100,0المجموع



ش

تخدم محافظة %) 48توضح البیانات أن المشروعات فى أغلب الحاالت (
% ، وما يخدم قرى 20,6بعینھا ، أو مدينة بعینھا من مدن الجمھورية وذلك بنسبة 

% ، ويتوزع الباقى على مشروعات 13,7أو مجموعة قرى فإن نسبته تصل إلى 
% ، وال يخدم 6,9%) ، أو العاصمة تحديداً بنسبة 9,8تخدم محافظات متعددة (

أقالیم سوى مشروع واحد . 
ـ بأى التنويه ھنا أن المشروعات التى تم جمع مادة عنھا لیست والبد من 

ممثلة لالنتشار الكلى للمشروعات االجتماعیة على مستوى محافظات حال ـ
كما سبق القول ـ من المتعذر الحصول ـالجمھورية أو ريفھا و حضرھا ، حیث

ت على بیان يوضح ذلك ، ھذا عالوة على أن المشروعات التى تخدم محافظا
تحفظاً يتعین اإلشارة إلیه وھو أنّ بعینھا قد تخدم أيضاً قرى المحافظة ، إالّ 

االحتیاج الشديد والملح لمشروعات تستھدف الريف والقرية المصرية بصورة 
تستدعى أن يكون ما يطبق فیه محققاً لنسبة أعلى من ذلك كثیراً ، وذلك 

العتبارات متعددة منھا : 
ى فى الريف منھا فى الحضر . وأن نسبة الفقر فى الريف ـ أن األمیة مازلت أعل

ر . ادات والتقالید تكون بالطبیعة أكبوبالتالى فإن وطأة الع، أعلى من الحضر أيضاً 
فى 30فإن معدل وفیات الرضع 2005ى الصحى ديموجرافومن بیانات المسح ال

فى األلف فى 56فى الريف ، وإلى فى األلف34وترتفع إلى ،األلف فى الحضر
حالة وفاة لكل 93ريف الوجه القبلى . ويرتفع معدل وفیات األمھات إلى 

لكل مائة ألف 48مولود حى فى محافظات الوجه البحرى فى مقابل 100,000
فى المحافظات الحضرية .

ن نسبتھا فى الحضر تصل إلى ا نسبة الوالدات تحت إشراف طبى فإأم
نخفض ، وتفى محافظات الوجه القبلى%62,6فى مقابل 2005% عام 90,8

.(*)% فـى ريـف الوجـه القبلى 54,8أكثر إلى 
، فإن البیانات توضح أن 2008ـ ومن بیانات المسح الديموجرافى الصحى 

االستخدام الحالى لتنظیم األسرة تصل نسبته فى المحافظات الحضرية إلى 
ويصل فى ريف الوجه ، %43,9بینما ينخفض فى ريف الوجه البحرى إلى ، % 65

ـرات مـن المؤش% 48,4القبلى إلى 
 --------------------------------

المركز الديموجرافى بالقاھرة ، األھداف التنموية لأللفیة الثالثة فى مصر ، (*) 
22ـ 20المؤتمر السنوى الخامس والثالثون ، لقضايا السكان والتنمیة ، 

.24ـ 19، ص ص 2005ديسمبر 
،% فى المحافظات الحضرية85ترتفع إلى وھىرعاية الحمل المنتظمةالھامة 

% فقط فى الوجه 49,2ريف الوجه البحرى ، وإلى % فى 64وتنخفض إلى 
49ـ 15البحرى ، وتشیر نفس البیانات إلى أن نسبة المختنات فى فئة العمر 

% فى ريف 95,6% فى المحافظات الحضرية ، ويرتفع إلى 85,9سنة يصل إلى 
.(*)الوجه القبلى 

مخاطر عالمیة يمكن لحدوث ويعد السلوك اإلنجابى ونمط اإلنجاب مصادر 
ظاھر مظھر من مارتفاع نسبة الختان على أن تودى بحیاة األم والطفل . كما يعبر

على تدنى وضع المرأة ال سیما فى الريف ـ ـ مع صور أخرى لهبرــالعنف التى تع
% من 25للعنف الجسدى إلى الالتى يتعرضنل نسبة السیدات المصرى ، وتص

% فى الحضر . والزوج ھو المرتكب األول 19فى مقابل ، السیدات فى الريف 



ت

فى مصر اآلن لدينادد أند السیدات . يذكر فى ھذا الصـللعنف الجسدى ض
ھى . و2003عام أول بیت منھابدأ أنشاء ، ثمانیة بیوت الستقبال ضحايا العنف 

.)**(ثمانیة محافظات فقط ، ويواجه العمل فیھا مشكالت متعددة علىتتوزع 
ذا كان المشروع محل الدراسة ) ما إ6و 5جداول التالیة أرقام (وتوضح ال

على عالقة بمشروعات أخرى من عدمه ، وطبیعة ھذه المشروعات التى يرتبط 
بھا . 

)5جدول رقم (
ارتباط المشروع بمشروعات أخرى

 ---------------  ---------------
 --

، نظرة حول النتائج ، ملخص للنتائج ، 2008، الديموجرافىصحى(*)  المسح ال
.سنة نشربدون 

روع مكافحة العنف ضد مش، أوراقUSAID)  المجلس القومى للمرأة والـ *(*
المرأة والطفل ، أوراق تحت النشر .

)6جدول رقم (
مجاالت المشروعات ذات العالقة

الجداول  توضح
السابقة أن 

التى ترتبط  وعات المشر
% 7,8بمشروعات أخرى ال يزيد عددھا على ثمانیة مشروعات ، تشكل نسبتھا 

من إجمالى المشروعات ، وھى مشروعات يدخل الشق االجتماعى فیھا كمكون 
ة ، أو تعلیمیة ، أو تجمع بین أكثر من مكون ـمع مكونات أخرى اقتصادية ، أو صحی

ى ويتم التنسیق بینھا ، وھذه ، أو تعمل فى نفس المشروع جمعیة أخر
خر وھو مشروع آالمشروعات ھى : مشروع مواجھة اإليدز : ويشتبك مع مشروع 

ة ــمشروع حمايترك معومشروع ختان اإلناث : ويش.سالمة وأمـان لألسرة 
ة فى محافظات ومشروع العنف األسرى : وتشارك فیه جمعیات متعدد.األطفال 

ذلك على مشروع سالمة وأمان ، ومشروع وينطبقومدن وقرى متباينة .
ويشترك ترابط منظمات حقوق المرأة فى أكثر من .البرنامج الصحى والقانونى 

النسبةالتكرارالرتباط بمشروعات أخرىا

87,8نعم

9492,2ال

102100,0المجموع

النسبةالتكراراالستجابة

444,4مشروعات تعلیمیــة

777,8مشروعات صحیـــة

333.3مشروعات اقتصادية

ــــ8عدد المستجیبین



ث

مشترك جمعیة قائمة بمشروع یر أن ھذا ال يعنى أن ال يكون لكلمشروع معاً ، غ
بمشروعھا .جمعیات أخرى میزانیة خاصةمع

ثانیاً : تنفیذ المشروعات 
والجھات الحكومیة والمؤسسات البحثیة التى ترتبط بھا ھذه تعد الجمعیات 

المشروعات ھى نفسھا جھات التنفیذ ، بینما يقتصر دور الجھات المانحة غالباً 
.وفى حاالت قلیلة تقوم بعملیة التقییمعلى التمويل والمراقبة ، 

) توزيع المشروعات على الجھات المنفذة .7ويوضح الجدول التالى رقم (
)7ول رقم (جد

الجھات المنفذة للمشروعات

المشروعات ما يشترك فى إنجازھا أكثر من منتجدر اإلشارة ھنا إلى أن
میة أو أھلیة) ، أو (حكومیة ومنظمات أو مؤسسات دولیة) . ويوضح جھة (حكو

) من المشروعات تقوم بھا منظمات 87,3) أن الغالبیة العظمى (7جدول رقم (
تقوم بھا الھیئات والوزارات ، التى نسبة المشروعاتالمجتمع المدنى ، غیر أن 

ا ھذه الجھات ، %) ال تعبر بالفعل عن عدد المشروعات التى تقوم بھ9,8(وھى
وللبیروقراطیة الشديدة شرنا إلیھا سابقاً ـأنظراً لصعوبة الحصر من جانب ـ والتى 

فى ھذه الوزاراتكبر من المشروعاتأالتى حالت بین الباحثین وبین تغطیة عدد 
يل ونیة مستقلة سواء كانت من مصادر تمولكل المشروعات میزا.من جھة أخرى 

الجمعیة التى تقوم بھا .خارجیة ، أو من میزانیة
وتتعدد جھات التمويل ما بین حكومیة ، ودولیة ، باإلضافة إلى قیام 
منظمات المجتمع المدنى بدور واضح فى تمويل المشروعات إما جزئیاً عن طريق 
االستمرار فى دعم المشروع بعد انتھاء میزانیته أو تمويله الخارجى ، وإما كلیاً 

ومن بداية المشروع .
.(*)) مصادر التمويل ھذه 8وضح الجدول رقم (وي

 --------------------------
) .4(*)  مسمیات مصادر التمويل بالملحق رقم (

)8جدول رقم (
مصادر التمويل

النسبةالتكرارالجھــــة
109,8أجھزة حكومیـــــــــة

منظمات المجتمع 
المدنى

8987,3

1110,8منظمات دولیــــة
ـــ102إجمالى المشروعات

النسبةالتكرارمصادر التمويل 
1615,7حكومیة



خ

جنبى يلعب دوراً محورياً ) أن التمويل األ8وكما يوضح الجدول السابق (رقم 
% من إجمالى المشروعات عن 62,7فى تمويل المشروعات ، حیث يتم تمويل 

طريق المنظمات الدولیة ، ولھذا بالطبع سلبیاته التى تظھر فى توقف المشروع 
انیة المخصصة له ، وربما يكون تأثیر المشروع والتغطیة بمجرد انتھاء المیز

الجغرافیة التى يتعین أن يحققھا مازالت تحتاج إلى استمرار المشروع مدة أطول 
، وھذا ما سیتضح فى مجال عرض المشكالت التى تواجه المشروعات والرؤية 

المستقبلیة لھا .
ھة الحكومیة التى وعادة ما يتم تنفیذ المشروع فى مقر الجمعیة أو الج

تقوم به . ومن ثم فإن المشروع يستفید من إمكانیات الجمعیة والتجھیزات التى 
تتوفر بھا سواء كان ذلك متعلقاً بالمقر ، أو األجھزة ، أو وسائل االتصال . وقد ترتب 
على ذلك صعوبة تحديد ما ھو خاص بالمشروع موضوع االھتمام على وجه 

% من إجمالى المشروعات يتم 69,6شارة إلى أن التحديد . ونكتفى ھنا باإل
% منھا 30,4تنفیذھا من خالل مقر الجمعیة أو المؤسسة أو الوزارة ، بینما فى 

ــنمـدى عــذ فــى تنفـكان لھا مقر أو مقرات (ال سیما بالنسبة لمشروعات الت
، % من المشروعات كانت كافیة77,5القرى أو المدن) ، كما أن التجھیزات فى 

) . ھذه النسبة 9،10% فى الحاالت لم تكن كذلك (جدولى أرقام 22,5بینما فى 
األخیرة تعد معوقاً رئیسیاً أما إمكانیات ھذه المشروعات إلنجاز أو تحقیق األھداف 

المطلوبة . 
)9جدول رقم (

والموقع االلكتروني)مدى توفر التجھیزات المادية للمشروع (مقر المشروع

النسبةالتكرارةاالستجاب
7169,6مقر الجمعیة

مقر خاص 
للمشروع

3130,4

102100,0المجموع

)10جدول رقم (
مدى توفر التجھیزات المادية للمشروع (كفاية التجھیزات)

وتشمل التجھیزات المكتبیة وأجھزة الحاسوب ووسائل النقل واالتصال
النسبةالتكراراالستجابة
7977,5كافیـــــة
2322,5غیر كافیة

منظمات المجتمع 
المدنى

2423,5

6462,7منظمات دولیة
32,9یةمنظمات اقلیم

ــ102المجموع



ذ

102100,0المجمـوع

) إلى إدارة المشروع بحسب النوع (ذ/أ) .11ويشیر جدول رقم (
)11جدول رقم (

مدير المشروع بحسب النوع (ذ/أ)

النسبةالتكراراالستجابة
3231,4ذكـــــر
7068,6إنثــــى

102100,0المجمـوع

شروعات التى تمت تغطیتھا ھناك يوضح الجدول السابق أن من الم
% يديرھا رجال . وھذا ما يعنى أن 31,4% منھا تديرھا سیدات ، بینما 68,6

للمرأة تواجداً محسوساً جداً فى إدارة المشروعات التى تتعلق بھا ، وربما يعود 
لھا نشاط ذلك ـ فى جزء منه ـ إلى اھتمام البحث بالتركیز على الجمعیات التى 

فى المجتمع ، ومن ثم فإنه أوضاعھاوالمھتمة بتطوير ، ل المرأة فى مجاملحوظ
من الطبیعى أن تكون نسبة المرأة فى إدارة المشروعات على ھذا النحو المرتفع 

.
) عدد العاملین فى كل مشروع .12ويوضح الجدول التالى رقم (

)12جدول رقم (
عدد العاملین بالمشروعات

جملةإناثذكور
النسبةالتكرارسبةالنالتكرار
38040.2

%
56459.8

%
944

تشكل الذكور نسبة 944يوضح الجدول السابق أن إجمالي العاملین 
% وھذا ما يعني تواجًدا أكبر لنساء على الرجال في عدد 59.8% واإلناث 40.2

العاملین بھذه المشروعات.
لجدول التالي أما العاملین في إدارة المشروعات محل الدراسة فیتناولھم ا

).13رقم (
)13جدول رقم (

عدد العاملین فى إدارة المشروع

العاملین فى إدارةعدد 
المشروع

إناثذكور
النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

3433,354,9ال يوجد
12625,52726,5
21918,63433,3



ض

31514,71716,7
454,91110,8
32,987,8فأكثر5

102100,0102100,0المجموع

% من المشروعات ال يوجد 33,3) فإن فى 13وكما يوضح الجدول رقم (
% فقط بالنسبة لإلناث ، 4,9بینما تنخفض ھذه النسبة إلى ،ذكور فى اإلدارة 

نسبة أعلىوال تزيدأكبر لإلناث فى إدارة المشروعات . اً وھذا ما يعنى تواجد
اركة بفرد واحد ، بینما فى ش% م25,5ى نسبة دارة عللتواجد الرجال فى اإل

.على األقلفى اإلدارةنأة بعضوتی% من المشروعات تشارك المر33,3
وبصفة عامة فإن تواجد المرأة أكثر وضوحاً من الرجل سواء كان ذلك كمدير 
عام للمشروع ، أو فى نسبة العاملین فى المشروع ، أو فى نسبة المساھمة 

المشروع . ويعود ذلك مرة أخرى إلى طبیعة العضوية فى الجمعیات فى إدارة 
األھلیة ذات النشاط البارز فى مجال المرأة ، بینما من المفترض أن ال يسرى ذلك 

على باقى الجمعیات ذات االھتمامات األخرى المتباينة .
ثالثاً : أھداف المشروعات وطبیعة النشاط

ل مشروع أكثر من ھدف ونحاول فى تتعدد أھداف المشروعات لیستوعب ك
) أن نعید تصنیف األھداف إلى مجاالت متسعة تستوعب 14الجدول التالى رقم (

لكل مشروع .ذكرتبقدر اإلمكان كل األھداف التى 
)14جدول رقم (

أھداف المشروعات موزعة بحسب مجاالت متسعة

العدالمجاالت

د

النس

بة

مناھضته ، وأسالیب ـ العنف ضد المرأة : التوعیة به و1

التعامل معه

4746,1

ـ رفع الوعى وتحسین الممارسات الصحیة للمرأة 2

واألسرة والحماية من األمراض المنتشرة اآلن .

4140,2

ـ الوعى الحقوقى ، والمساندة القانونیة وتنفیذ القوانین 3

.

2756,5

ـ التدريب وإعداد الكوارد العاملة فى مجال المرأة 4

شكالتھاوم

2221,6

ـ رفع الوعى واكتساب المھارات (مھارات 5

االتصال/المشاركة فى الحیاة العامة/رصد 

االحتیاجات/ترتیب األولويات)

2221,6



غ

ي
وضح 
الجدو

ل 
السا
بق 

(رقم 
14 (
أن 

موضو
ع 

ى تركز علیھا العنف والتوعیة به ومناھضته تمثل أكبر نسبة بین األھداف الت
%) ، يلیه رفع الوعى وتحسین 46,1ة (ـالمشروعات التى استوعبتھا ھذه الدراس

ثم الوعى الحقوقى وتقديم ،%)40,2الممارسات الصحیة للمرأة واألسرة (
وال الشخصیة ، وذلك ــن األحـقوانیة والدعم الفنى والقانونى ، وتغییرالمساند
%) األھداف التى تتناول 21,6حدة (%) ، وتشترك فى نسبة وا26,5بنسبة (

أة ومشكالتھا ، واكتساب مھارات التدريب وإعداد الكوادر العاملة فى مجال المر
تصال والمشاركة فى الحیاة العامة ، ورصـد االحتیاجـات ، وترتیـب األولويات ، ثم اإل

، )%17,6(تأتى مشكالت األسرة وأشكال الزواج غیر الرسمى وذلك بنسبة 
التمكین االجتماعى واالقتصادى لألسرة ، واستخراج األوراق الرسمیـة وأخیراً 

%) علــى التوالى .%5,9 ، 6,9(
ويتضمن تحقیق كل ھدف من األھداف التى أشارت إلیھا الجھات القائمة 

) .15بھذه المشروعات عدة أنشطة يوضحھا الجدول التالى رقم (
)15جدول رقم (

طبیعة أنشطة المشروع
النسبةالتكرارابة االستج

8583,3توعیة

5654,9تدريب

4039,2تنمیة مھارات

4039,2إعداد كوادر

3231,4تقديم مساعدات

2625,5برامج حماية

65,9توفیر مؤسسات راعیة

2120,6تحسین ظروف العیش

1514,7تأھیل وإعادة تأھیل

عھا ومناھضة ـ مشكالت األسرة وطرق التعامل م6

رسمىأشكال الزواج الغیر 

1817,6

1413,7ـ الشراكة بین الجمعیات ودعم قدراتھا7

87,0ـ تكوين لجان مجتمعیة محلیة8

76,9ـ تمكین األسرة اجتماعیا واقتصاديا9

65,9ـ استخراج األوراق الرسمیة والبطاقات الشخصیة10

ــ102ـ إجمالى المشروعات11
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) أن القیام بالتوعیة كنشاط قد احتل أعلى 15رقم سابق (يوضح الجدول ال
%) باإلضافة إلى تنمیة المھارات ، وإعداد 54,9%) ، يلیه التدريب (83,3نسبة (

وربما تحتاج النسبة العالیة التى احتلھا .%) 39,2ا (مالكوادر ونسبة كل منھ
ھذا الھدف نشاط التوعیة إلى أخذھا ببعض التحفظ حیث يستسھل الجمیع إدراج 

ومن ثم النشاط الذى يحققه ، والمردود لھذا النشاط متوقف على إجابات كثیرة 
الموضوعات التى يتم التوعیة بھا ؟ وماذا يقال فیھا ؟ ومن ماھیةألسئلة تتناول

وھذه أمور تحتاج إلى ،ى المتلقین ـالذى يقوم بذلك ؟ وما ھو التأثیر المتحقق عل
ى الجدوى الفعلیة لھذا النوع من النشاط رغم دراسات مستفیضة للتعرف عل

األھمیة الشديدة المعلقة علیه فى خلق الوعى ، وتعديل االتجاه والسلوك . 
) بموضوع العنف ضد المرأة ومشكالت 14ورغم االھتمام الواضح فى جدول رقم (

األسرة إال أن توفیر مؤسسات رعاية ، واألنشطة التى تستھدف التأھیل وإعادة 
یل لم تحظى بنصیب كبیر من ھذه األنشطة ، فلم تتعدى نسبة األولى التأھ

طة الممارسة لتحقیق األھداف . جمالى األنشإ% من 14,7%) ، والثانیة 5,9(
اإلشارة ھنا إلى وجود ثمانیة دور فقط على مستوى محافظات الجمھورية وتجدر

مشكالت الكثیرة الستقبال المعنفات وحل مشاكلھن ، ھذا باإلضافة إلى ال28ال 
التى تعانى منھا ھذه الدور والتى يقف على رأسھا نقص الكوادر القادرة على 
التعامل مع ھذه النوعیة من المشكالت ، ومشكالت اللوائح المنظمة ، وعالقة 

ھذه الدور باألجھزة ذات العالقة وأھمھا الجھاز األمنى .
ه الدراسة جمیع وتستھدف المشروعات االجتماعیة المشار إلیھا فى ھذ

، وإن )الفئات االجتماعیة للسیدات (عزباوات ، ومتزوجات ، ومطلقات ، وأرامل
) 16%) . (جدول رقم 87,3%) ، والعزباوات (95,1كانت النسبة األكبر للمتزوجات (

.

)16جدول رقم (
الفئات التى يستھدفھا المشروع حسب الحالة االجتماعیة

سبةالنالتكراراالستجابة
8987,3عزباوات

9795,1متزوجات
8179,4مطلقات

7371,6أرامل
ــ102عدد المستجیبین



أأ

) إلى استھداف الرجال كفئة فى أنشطة 18، 17وتشیر الجداول (أرقام 
%) من إجمالى المشروعات53,9وقد أشارت إلى ذلك (ھذه المشروعات ،

التى تستھدفھا ھذه زواج فى األسر%) ، وشريحة األ78,2أغلبھم من الشباب (
غالباً ما فھىاألنشطة التى تتجه إلى التوعیة أو تكوين الكوادرالمشروعات ، أما 

تتوجه إلى كل شرائح المجتمع .
)17جدول رقم (

استھداف المشروعات للرجال

النسبةالتكراراالستجابة
5553,9نعم

4746,1ال
102100,0المجموع

)18رقم (جدول 
ھوية الرجال الذين تشملھم أنشطة المشروعات

ھذه نن متشمل استمارة الدراسة أسئلة تتناول عدد المستھدفی
حیث أن ، جمع المادة ، وقد واجھت ھذه األسئلة مشكلة فىالمشروعات

%) منھا 32,4المستھدف لم يكن دائماً أفراد ، فالكثیر من المشروعات (
المستھدف لیس أعداد بشر بقدر ما ھو أعداد ورش عمل ، أو دورات تدريبیة ، 

الخط الساخن ، أو المشورة وأحیاناً ما ينطبق ھذا السؤال على دور االستضافة أو 
وتقديـد الدعم الفنى . غیر أن ما استھدف أعداداً محددة كما يوضح الجدول رقم 

، فأكثر 1000ـ 200ن ــد المستھدفة تراوحت ما بین أقل ما) فإن ھذه األعد19(
فأكثر ، وھذه فى الغالب 1000% منھا استھدفت الوصول إلــى 26,5و

شطتھا على التوعیة ، بینما لم تزد نسبة األعداد المشروعات التى اشتملت أن
% .13,7% ـ 2,9ى ـاألقل عل

النسبةالتكراراالستجابة
4378,2الشباب

59,1المسنون
59,1العاطلون عن العمل

األزواج فى األسر التى 
يخدمھا المشروع

2138,2

ــ55عدد المستجیبین
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)19جدول رقم (
عدد المستھدفین من المشروع

النسبةالتكرارأعداد المستھدفین من المشروع
20098,8أقل من 

1413,7ـ200
1312,7ـ400
32,9ـ600
32,9ـ800

2726,5فأكثر1000
العدد (ورش/دورات تدريبیة/دور غیر محدد
مشورة واستماع)/استضافة

3332,4

102100,0المجموع

يتعین اإلشارة ھنا إلى صعوبة رصد أو تحلیل له معنى لما تم الوصول إلیه
، ومنھا بالفعلھذه المشروعات ما انتھىفعالً من ھذا المستھدف حیث أن من

ھــو مستمر ، وبالتالى فإن التعرف على ما تم ما ھو فى بدايته ، ومنھا مـا
الوصول إلیه يصبح بال معنى . 

ھذا باإلضافة إلى أن المستھدف لیس دائماً أفراد ، فالمستھدف قد يكون 
ندوات بأعداد محددة ، وھذا ما أشرنا إلیه سابقاً .  عقدورش عمل ، أو عقد

رابعا : أسالیب تقییم المشروعات ومتابعتھا
فاق اإلن، والمیزانیة وبنود التقییم عادة المتحقق بالقیاس إلى المستھدف يشمل

، وقیاس رد الفعل المتوقع ، واالستجابة المتحققة ، ورصد العقبات والمشكالت ، 
وتعديل األھداف أو المسارات .

والتقییم قد يكون مستمراً أثناء تطبیق المشروع وتنفیذه ، أو يكون مرحلیاً 
التى تكون لھا بداية ونھاية يمكن رصدھا ، والتعرف على حسب الجزئیات

التقییم جھة بالمتحقق منھا ، وقد يكون نھائیاً بعد انتھاء المشروع . وقد يقوم 
التنفیذ نفسھا ، أو تقوم به جھات التمويل ، أو يقوم به متخصصون من غیر 

القائمة على ضوء إمكانیات الجھاتـ العاملین فى المشروع . ھذه المفاھیم 
بالمشروعات وغالبیتھا جمعیات أھلیة ـ ربما ال تكون واضحة ، وربما يغیب عنھا 

األسالیب العلمیة الالزمة إلجراء تقییم بالمعنى المقصود .
% من إجمالى المشروعات ذكرت أنھا 86,3) يوضح أن 20والجدول رقم (

التقییم .% منھا فقط بعدم إجراء ھذا 13,7تقیّم المشروع ، بینما أفاد 
)20جدول رقم (

الموقف من تقییم المشروع

النسبةالتكراراالستجابة
8886,3نعم

1413,7ال
102100,0المجموع
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) مراحل التقییم والجھة 24) ، (23) ، (22) ، (21وتوضح الجداول أرقام (
التى تقوم به ، وما إذا كان التقییم ذاتیاً ، أم ، خارجیاً .

)21جدول رقم (
مراحل التقییم

النسبةالتكراراالستجابة
4450,0مستمر
2326,1مرحلى
2123,9نھائى

88100,0المجموع

)22جدول رقم (
التقییمجھة 

النسبةالتكراراالستجابة
6573,9ذاتى

66,8خارجى
1719,3متعدد األطراف

88100,0المجموع

)23جدول رقم (
تقییم ذاتى

النسبةالتكراراالستجابة
5280,0اإلداريین

3147,7المستفیدين
5584,6العاملین

عدد 
المستجیبین

ــ65

)24جدول رقم (
تقییم خارجى

النسبةالتكراراالستجابة
834,8جھات إشرافیة

1982,6ت تمويلیةجھا
ــ23عدد 
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المستجیبین

% من المشروعات تقوم بتقییم مستمر ، 50ابقة أن توضح الجداول الس
، %) 23,9%) ، وتقییم نھائى بنسبة (26,1والباقى يقوم بتقییم مرحلى بنسبة (

مشروعاً فإن جھة 88جمالى المشروعات التى تقوم بالتقییم وعددھا وأن من إ
23% ، والباقى وھو 73,9مشروع منھا تشكل نسبة 65فى التقییم ذاتیة 

يقوم بالتقییم إما جھات خارجیة ، وإما جھات خارجیة وداخلیة معاً وذلك مشروعاً 
ھم اإلداريین والعاملین فأما من يقوم بالتقییم إذا كان ذاتیاً ، % 26,1بنسبة 
% . وفیما يتعلق بالمشروعات 47,7%) ، يلیھم المستفیدين بنسبة 80بنسبة (

مويلیة ھى المصدر الرئیسى التى يتم تقییمھا من جھات خارجیة فإن الجھات الت
% . وھذه الجھات 34,8%) ، ثم الجھات اإلشرافیة وذلك بنسبة 82,6للتقییم (

اإلشرافیة غالباً ما تكون جمعیات أكبر تكون التبعیة الرئیسیة للمشروع وتمويله 
لھا ، تقوم ھى بتوزيع المشروع أو توزيع أھدافه الفرعیة على جمعیات أخرى

خرى . والمشكلة كما سبق القول لیست فى إقرار القیام عاملة فى محافظات أ
بالتقییم من عدمه ، ولكن فى آلیات التقییم وجًديتھا ، وعادة ما تكون الثقة فى 
التقییم أكبر إذا قامت به جھات خارجیة أو إشرافیة حیث سیخلو التقییم ـ إذا ما 

العلمیة ـ من تزيیف النتائج أو توفرت له الموضوعیة واستخدمت فیه األسالیب 
تسطیحھا أو شكلیتھا .

) والذى يتناول منھجه التقییم يتبین أن االستجابة لم 25ومن الجدول رقم (
تعطى فروق ذات معنى حیث تراوحت نسب من قام بتقییم األنشطة ، أو 

. ھذا ما يدعو إلى أخذ% 70,5و % 62,5األھداف (المخرجات) ، أو األداء ، ما بین 
ھذه النسب بشئ من التحفظ وذلك ألن تقییم األداء يحتاج إلى أدوات لقیاس 
كفاءة العاملین وأداءھم ، وأيضاً تقییم الوسائل التى استخدمت فى تحقیق 
األھداف ثم قیاس األثر المتحقق ، وربما يكون ذلك غیر متاح لغالبیة الجھات التى 

ت التقییم المستخدمة اعتمدت تولت تنفیذ ھذه المشروعات ، ال سیما وأن أدوا
%) 53,4(والرجوع إلى الملفات ، %) 56,8فى نسبة كبیرة منھا على المالحظة (

. وھو ما يعنى مجرد االتجاه إلى رصد عدد ما تم الوصول إلیه من المستھدفین 
ه . ( الجداول ــى لــنشاط ، أو المردود الفعلبغض النظر عن كیف ما تم إنجازه من 

) .25،26أرقام 
)25جدول رقم (

منھجیة التقییم

)26( جدول رقم 
أدوات التقییم

النسبةالتكراراالستجابة
5764,8تقییم األنشطة

تقییم األھداف 
)(المخرجات

5562,5

6270,5تقییم األداء
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هه

النسبة  أما 
التى  البسیطة 

رات مؤش استخدمت 
وكان ،جمالى المشروعات التى قامت بالتقییم% من إ33للتقییم فلم تزد على 

انتشاراً ھو الوصول إلى المستھدف سواء كان بشراً أم العدد المؤشر األكثر 
نجازه من الورش ، أو دورات التدريب ، أو الندوات ، تالھا نسبة التردد إالمطلب 

المتعلمة ، أو تطبیق واإلقبال على المشروع ، ولم تذكر "الوقوف على المھارات 
روعات فقط . االختبارات لقیاس الكفاءة ، أو رجع الصدى سوى ثالثة مش

ورغم أن مكوّن التقییم من المفترض أن يكون من المكونات األساسیة فى 
وھذا ھو السبب ،غالباً ما يكون شكلیاً هنفإوجد ـ إذاـیقة أى مشروع إال إنهوث

الحقیقى وراء ضیاع األموال دون عائد حقیقى ، واألداء المتواضع جداً لعدد كبیر 
من الجمعیات األھلیة .

دة التقییم كما يراھا مديرى المشروعات فائ
ادت ـا أفـوترصد االستفادة من تقییم المشروعات ـ كمل يراه القائمون علیھا ـ أنھ

فیما يلى : 
والتغلب على صعوبات التنفیذ ما أدى إلى إمكانیة ،ـ تفادى أخطاء التطبیق

االستمرار فى المشروع حتى نھايته .
یر المتخصصین .ريق التدريب وتوفعن طـ عالج نقص كفاءة العاملین 

.ھتماموالقضايا محل االـ تعديل األھداف 
ـ الوصول إلى صیغة أفضل للتنسیق بین الجھات المشاركة .

ـ الوصول إلى توصیات تفید فى التخطیط لمراحل تالیة للمشروع .
ـ تحديث الالئحة الداخلیة للمشروع .

ـ توسیع األھداف أو ضغطھا .
المادة التدريبیة وتبسیط المعلومات .ـ تطوير

ـ كفاية ما يقوم لتحقیق الھدف .
ـ اختیار أفضل للمستھدفین .

ھذا باإلضافة إلى المشروعات التى لم تقوم بالتقییم أصالً أو المشروعات 
ون التقییم فى وثیقة التى مازالت فى مراحلھا األولى سواء كان لديھا مكّ 

اضح فإن مراجعة منھجیات التطبیق كانت ھى التى المشروع أم ال . وكما ھو و
حظیت بأكبر عدد من االستجابات ، تالھا محاوالت عالج نقص أو عدم كفاءة 
العاملین ، ولم يتحدث عن مراجعة األھداف أو تعديل اللوائح سوى عدد ضئیل جداً 

من االستجابات .
خامساً : اإلنجازات التى حققتھا المشروعات 

االستبیانات (المقابالت) مع 

یدينالمستف

3438,6

2933,0مؤشرات

4045,5مقابالت مفتوحة

5056,8المالحظات

4753,4رجوع إلى الملفات
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وو

الیب مواجھتھا والمشكالت وأس
تتناول ھذه الجزئیة اإلنجازات التى حققتھا المشروعات والمشكالت التى واجھتھا 

وتأثیر ھذه المشكالت على استمرار المشروع .
ن على المشروعات فیما إذا كان ) رأى القائمی27يوضح الجدول رقم (

افه ، % منھم أن المشروع حقق أھد79,4شروع قد حقق أھدافه أم ال . ويرى الم
% أنھا تحققت إلى حد ما . ولم تزد نسبته من لم يرى أن 15,7بینما رأى 

% .4,9المشروع حقق أھدافه على 
)27جدول رقم (

تحقیق أھداف المشروع

النسبةالتكراراالستجابة
8179,4نعــــــــم

54,9ال
1615,7إلى حد ما

102100,0عدد المستجیبین

التكرارمجاالتال
*ـ رفع الوعى فى مجاالت متعددة 

ـ الوصول إلى العدد المستھدف الوصول إلیه (أفراد/ورش 
عمل/ندوات/تدريب)

ـ فض عدد كبیر من المنازعات األسرية ، وتقديم المساندة القانونیة
ـ رصد حاالت العنف ، وتقديم المشورة والحماية ، وإعادة التأھیل

جھات متعددة لتقديم خدمة متكاملةـ تكوين شبكات مع 
ـ بناء قدرات العاملین فى المشروعات ومقدمى الخدمة والرائدات 

واألطباء والمسنات
ـ استخراج أوراق رسمیة (بطاقات/رقم قومى/وبطاقات انتخابیة)

ـ بناء قدرات جمعیات أخرى وتدريب العاملین فیھا
قافیةـ تكوين لجان مجتمعیة للقیام بأنشطة تنموية وث

ـ  إقامة معسكرات ومسابقات فنیة وثقافیة ورياضیة
ـ خطب دينیة ودروس دينیة

41
25
14
9
9
6
9
8
5
3
3
1
1



زز

أما أھم اإلنجازات التى حققتھا ھذه المشروعات فھى تشمل ما يلى : 

 -------------------------
(*) شملت مجاالت التوعیة (الصحة االنجابیة/الختان/الزواج المبكر/جرائم 

یمة العمل/المشاركة الشرف/مرض اإليدز/الحقوق االجتماعیة والسیاسیة/ق
فى صنع القرار/العنف بكل أشكاله/القبول المجتمعى للمرأة /تصحیح صورة 

الذات/توازن عالقات النوع/مشكالت قوانین األحوال الشخصیة) .
أكبر عدد منھا انحصر رغم تنوع األنشطة التى ذكرتھا المشروعات إال أن 

نجابیة ، وعالقات النوع ، ع الوعى فى مجاالت العنف ، والصحة اإلفى مجاالت رف
وتصحیح صورة الذات . تلى ذلك االھتمام بالتصدى للمشكالت أو المنازعات 
األسرية وتقديم المساندة القانونیة . يذكر ھنا أن نسبة كبیرة من االستجابات 

نجازات ھى قدرة المشروع على تحقیق ذكرت أن أھم اإلعلى ھذا السؤال 
لة النسبیة لعدد . ورغم القعة ھذا المستھدف المستھدف منه ، أيا كانت طبی

المشروعات التى اھتمت بتقديم الحماية وإعادة التأھیل للمعنفات من النساء إال 
أنھا تشكل نشاطاً مھماً على صعید مواجھة قضايا المرأة ومشكالتھا ، وتنشغل 
بنفس قضیة تعديل أوضاع المرأة المشروعات التى اھتمت بإصدار وثائق رسمیة 
للنساء (البطاقة الشخصیة والبطاقة االنتخابیة) . من األنشطة الھامة أيضاً بناء 
القدرات سواء كانت للقائمین بتقديم المساعدة ، أو للجمعیات المشاركة فى 

النشاط .
و تواجه المشروعات ) يوضح العقبات التى واجھت أ28والجدول التالى رقم (

محل الدراسة 
)28جدول رقم (

التى واجھت (أو تواجه) المشروعاتاتبالعق
النسبةالتكرارــــــــاتبالعق

صعوبة الوصول إلى المستھدفین
مشكلة التمويل

عدم وجود خطة لالستدامة
تعقید اإلجراءات اإلدارية الرسمیة

نقص القدرات الفنیة الالزمة للعمل فى المشروع
مشكلة التنسیق بین الجھات ذات الصلة

ھدفینعدم تجاوب المست
مشكلة المكان

نقص التجھیزات المادية
عدم وجود مؤشرات للتقییم

31
29
24
22
16
15
14
12
10
7

30,4
28,4
23,5
21,6
15,7
14,7
13,7
11,8
9,8
6,9

ـ تكوين قاعدة بیانات
ـ طباعة تقويم سنوى يحوى رسائل توعیة قانونیة

ـ إصدار وثیقة رأى تعبر عن حقوق المرأة
ـ إعداد دلیل تدريبى على الحقوق اإلنجابیة

الصحة اإلنجانیةـ إرسال رسائل على المحمول للتوعیة ب

1
1
1



حح

نقص الموارد البشرية
عدم وضوح غايات المشروع وأھدافة وصعوبة قیاس 

األھداف
عدم وجود وثیقة للمشروع

5
4
1

4,9
3,9
1,0

) يوضح أن أھم العقبات التى واجھتھا 28ھذا الجدول السابق رقم (
ھى صعوبة الوصول إلى المستھدفین ومشكالت المشروعات محل الدراسة 

وعدم وجود خطة لالستدامة ، الرسمیة التمويل ، وتعقد اإلجراءات اإلدارية 
يلى ھذه المشكالت % على التوالى) . %21,6 ، %23,5 ، %28,4 ، 30,4(

ئیسیة نقص القدرات الفنیة الالزمة ، ومشكلة التنسیق بین الجھات ذات الصلة الر
%) . وتتراوح النسب 13,7%) ، ثم عدم تجاوب المستھدفین (%14,7 ، 15,7(

، وھى المشكالت التى تبدو فى %)11,8% ، 1للمشكالت المتبقیة ما بین (
بأنشطة المشروع ، عدم توافر المكان المناسب أو التجھیزات الكافیة للقیام 

رات التقییم ، وعدم وضوح الغايات واألھداف . ورغم وجود ھذه ـوغیاب مؤش
) مشروعاً من ھذه المشروعات أقرت بعدم وجود 13المشكالت السابقة إال أن (

مشكالت ، إما ألنھا بالفعل لیس لديھا مشكالت ، وإما ألنھا مازالت فى بداية 
بعد .ه مشكالتجاالمشروع ولم تبدأ المشروعات تو

أسالیب مواجھة والتغلب على المشكالت
تتغلب المشروعات على صعوبة الوصول إلى المستھدفین عن طريق اإلعالن عن 

المستھدفین ، إلىواالستعانة بطلبة الجامعات للوصول ، المشروع فى الصحف 
ة أو عن طريق الخروج إلى مناطق أخرى للعمل ، ومحاولة إقناع الجھات ذات الصل

للمساعدة ، وعن طريق الربط بین الخدمات األساسیة التى يقدمھا المشروع 
وتقديم بعض الخدمات العینیة مثل صرف األدوية أو توقیع الكشف الدورى .

أما مشكالت التمويل ، فإن عدم وصول التمويل فى الوقت المناسب يعطل 
ئیاً على متطوعین بداية المشروع ، كما أن ضآلة التمويل تدفع إلى االعتماد جز

مما يقلل كفاءة األداء وجديته . وقد تلجأ بعض المشروعات إلى جمع التبرعات ، أو 
االعتماد على الذات .

جھة نظر المسئولین عنه ـ فإن انتھاءه بانتھاء ورغم أھمیة المشروع ـ من و
التمويل يعنى عدم الوصول إلى الشرائح التى كان باإلمكان خدمتھا ، ومن يتعین 

ھذه المشكالت تلجأ المشروعات إلى طلب التمويل من مالوصول إلیھم ، وأما
، أو طلب تمويل من جھات الجھة التى قامت بتمويل المشروع فى مرحلة سابقة 

أخرى ، ويلجأ البعض إلى االعتماد على الذات من أجل استمرار المشروع .
دو فى تداخل د اإلجراءات اإلدارية الرسمیة مشكلة أخرى تبويشكل تعقّ 

ات ذات ـواالحتیاج إلى تصاريح وموافقات ، وصعوبة التنسیق بین الجھاالختصاصات 
الصلة ، أو تفعیل بروتوكوالت التعاون . ويتم التغلب على ذلك عن طريق مخاطبة 

المسئولین على أعلى المستويات ، والمطالبة بتخفیف اإلجراءات .
ل لفنیة الالزمة للعمقدرات اوتواجه المشروعات التى تعانى من نقص ال

فى المشروع ھذه المشكلة عن طريق االستعانة بالمتخصصین فى التدريب 
عاملة فى المجال ، وتدريب والتعاقد معھم ،أو االستعانة بخبرات جمعیات أخرى 

كوادر .



طط

وتعالج مشكالت نقص المكان أو التجھیزات عن طريق االتفاق مع أندية أو 
وات التى تحتاج إلى أماكن متسعة ات لعقد الندو جامعقاعات تابعة لھیئات أ

التتوافـر لــدى الجمیع . غیر أن بعض المشروعات التى عانت من نقص التجھیزات 
ورة تجاء إلى حلول متبأقرت أنھا أثرت على فاعلیة المشروع ، ودفعتھم إلى االل

الستغالل ما ھو متاح منھا .
ة الجدوى ومؤشرات التقییم فلم أما الجوانب شديدة األھمیة مثل دراس

عددھا تكن من المشكالت الملحة إال بالنسبة لعدد قلیل من المشروعات لم يزد
ا سبق طرحه عند الحديث عن أھم ؤكد ذلك على معلـى ثمانیـة مشروعات ، وي

حیث اعتبر عدد كبیر منھا أن تغطیة العدد المطلوب الوصول ،نجازات المتحققةاإل
وص علیھا فى المشروع ھو الدلیل علىالمنصالندوات والورش إلیه ، أو عقد 

،اإلنجازات المتحققة دون أن تلتفت ھذه المشروعات إلى معرفة األثر المتحصل
أو العالقة بین ما تم إنجازه وبین تحقیق أھداف المشروع ، ولھذا فإن كل 

روع حیث شالمشكالت التى أثیرت فى الجزئیة السابقة لم تؤثر على استمرار الم
مشروعا من إجمالى62فى حالة علیھا واستمرار المشروع ، وذلكأمكن التغلب

أثیر المذكور فى باقى المشروعات فقد روع التى غطتھا الدراسة . أما التمش102
جاء التعبیر عنه كما يلى :

نجاز ، وتعطل سیر المشروع لبعض الوقت .ـ  تأخیر فى اإل
ن المستھدف الوصول إلیھا .ـ  نقص األعداد التى كان م

ـ  عدم تحقیق األھداف بالصورة المرجوة .
بجودة ان من المقرر القیام بھا أو القیام بھا ولكنـ  اختصار بعض األنشطة التى ك

أقل .
ـ  فقد الحماس لدى العاملین أو انصرافھم عن المشروع .

فاءات الالزمة لسیر ـ  إضافة أعباء مالیة على المشروع لتعويض نقص التدريب والك
المشروع .

سادسا : الرؤية المستقبلیة
) المقترحات لتحسین المشروعات من وجھة نظر القائمین 29يتناول جدول رقم (

بھا .
)29جدول رقم (

مقترحات لتحسین المشروع

النسالتكرارالمقترحات
بة

4761,8التخطیط للمشروع
4457,9تنفیذ المشروع
4356,6عتقییم المشرو

4863,2تمويل المشروع
مشاركة المرأة فى إدارة المشروع ومشاركة الرجل فى كل 

مشروع للمرأة
3140,8
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يي

لعدم اعتبار غیاب التقییم ھذه النتائج السابقة مثیرة للجدل ، وذلك
فى مقترحات تحسین المشروعكلة عند عرض المشكالت ، ثم اإلشارةكمش

وقد عبرّ عن ، أھمیة وجود التقییم إذا أريد لھذا المشروع أن يتم بصورة أفضل إلى
ون المسئولون عن ھذه المشروعات أن مكّ % من المشروعات . ويرى56,6ذلك 

مشروع وأن تكون له آلیاته ، ى فى الن رئیسكوّ ل أھمیة كمالتقییم يتعین أن يحتّ 
يتم تقییم األثر المتحصل جیة ، وأن وأن تقوم به جھات خار، كون مرحلیا وأن ي

ئات المستھدفة عقب االنتھاء من كل نشاط ، وأن يتم تطوير المادة على الف
م بصورة أكثر كفاءة .المقدمة كلما استدعى األمر ذلك حتى تقدّ 

المقترحات الخاصة بالتخطیط فقد أفادت النتائج ما يلى :أّما
فیذ منذ بداية المشروع .ـ  وجود خطة واضحة المعالم وقابلة للتن

فى وضع الخطة وتحديد األھداف .ـ  مشاركة العاملین 
ستمرار المشروع بعد انتھاء مرحلتهـ  االستعداد لتقديم خطة جديدة أكثر تطورا ال

األولى .
ـ  التسويق الجید للخطط التكمیلیة الستدامة المشروع .

أو فى كل اء فى بدايتهسوـ  مراعاة تبسیط اإلجراءات حتى اليتعطل المشروع 
مراحله .

ـ  تضمین الخطة تقديم خدمات مباشرة .
وتتناول المقترحات الخاصة بالتمويل ما يلى :*  

تكون المیزانیات كافیة لتغطیة أھداف المشروع .نـ  مراعاة أ
ـ  تنويع جھات التمويل .

وفیر مقابل مادى مجز للعاملین فى المشروع .ـ  ت
قدر اإلمكان على میزانیات ذاتیة .ـ  االعتماد ب

وفى مجال التنفیذ تناولت المقترحات ما يلى :*  
ـ  تحديد الكفاءة المطلوبة والتدريب إلعدادھا ورفع كفاءة العاملین .

ـ  تحسین الخدمات المقدمة فى المؤسسات ذات الصلة بقضايا المرأة .
حكومیة .كانت أو ون بین المؤسسات المشاركة أھلیة ـ  التنسیق والتعا

ذين للمشروع على دراية وفھم ومعرفة .ـ  توفیر منفّ 
ـ  تشكیل لجان من المجتمع تعمل على استمرار المشروع .

جاء مختلفا بعض الشىء عما المشروعاتمشاركة المرأة فى وأخیرا فإن 
جاء فى االستمارة الخاصة بجمع البیانات ، وذلك ألن ما جاء فى المقترحات أشار 

لى أھمیة مشاركة المرأة فى إدارة المشروعات ولیس فى المشروعات بصورة إ
ف للنساء تواجد مكثّ نما عبّرت عنه مالسابقة ذلك البیانات ويؤكد علىعامة ، 

لمرأة بل أكبر لباإلضافة إلى المطالبة لیس بمشاركة ،فى مشروعات المرأة 
رأة .ق بالمـبمشاركة أكبر للرجل فى المشروعات التى تتعل

على أعلى التمويل الكافى استحوذتاوبصورة عامة فإن التخطیط الجید ، و
نسب فى مقترحات التطوير المستقبلى للمشروعات .

أھم المجاالت المقترحة إلنشاء مشروعات جديدة :* 



كك

تضمنت أھم المجاالت واالقتراحات التى جاءت من المسئولین عن إدارة 
عات متعددة حاولنا فیما يلى تجمیعھا فى المشروعات محل الدراسة وموضو

مجالت متسعة لسھولة العرض :
ع ومشورة واعادة تأھیل وتقديم ـ إنشاء دور رعاية ومراكز استما1

ات الحماية الالزمــة للمعنف
ـ التنمیة االجتماعیة واالقتصادية للمرأة وتطوير قدراتھا للمشاركة 2

فى المجتمع 
اسیة ودعم مھارات المشاركة السیاسیة ـ التوعیة بالحقوق السی3
حداث التوازن فى عالقات النوع ـ تعديل االتجاھات السلبیة وإ4

والمواطنة وحقــوق اإلنسان 
ـ حماية ورعاية المطلقات واألرامل والنساء العائالت ألسر 5
ـ المشروعات الصغیرة ، والتدريب على مھن غیر تقلیدية تتفق 6

ل واحتیاجات سوق العم
القانونیة وتقديم خدمات قانونیة ـ التوعیة بالحقوق 7
من الجنسین المقبلین على ـ تأھیل وتوعیة ومساندة الشباب8

الزواج
غیر الداخلیة وأشكال الزواج ـ حل مشكالت األسرة والصراعات 9

الرسمى 
لذلك ـ مناھضة التحرش واالغتصاب ومواجھة من تتعرض10
ذوات االحتیاجات الخاصة ـ رعاية السیدات 11
ـ تعديل قوانین األحوال الشخصیة ، والقوانین التى تناھض المرأة 12
نجابیة ـ التربیة الجنسیة والصحة اإل13
ومشاركتھا فى األعمال الزراعیة أو غیر الريفیةـ االھتمام بالمرأة14

الزراعیة 
ـ تنمیة الوعى البیئى ومخاطر غیاب ھذا الوعى 15
شاء نادى للفتیات إنـ16
للمسنین ءسایسات وجلـ إعداد جل17
لتحمل مسئولیة تنمیة مجتمعاتھمـ تشكیل لجان مجتمعیة18
ـ إعداد نماذج من السیدات الناجحات فى كافة المجاالت 19

أوضاع المرأة غییرلحمل مسئولیة ت
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1

1

لسابق يوضح مجاالت االھتمام لدى المؤسسات والھیئات التى العرض اھذا
ورؤيتھن للمشروعات التى يحتاج لھا المجتمع المصرى للنھوض ، غطتھا الدراسة 

.بالمرأة 
المشروعات التى تتناول حماية وتأھیل :احتلت األھمیة األولى* 

افة ، أو مراكز المعنفات أو ضحايا العنف من النساء سواء كان بإنشاء دور االستض
االستماع والمشورة ، أو جھود إعادة التأھیل .

احتلت المرتبة الثانیة المجاالت التى تتناول التنمیة االجتماعیة * 
واالقتصادية ، والقانونیة ، والسیاسیة للمرأة وتطوير مشاركتھا فى الحیاة العامة 

ادية تحديدا ، والسیاسیة ، مع تركیز عدد من المقترحات على التنمیة االقتص
لیدى منھا وما يتسق واحتیاجات والمشروعات الصغیرة السیما ما ھو غیر تق

العمل .سوق



لل

، وعدم التمییز ، تلى ھذه المجاالت السابقة االھتمام بعالقات النوع * 
ورعاية المطلقات واألرامل والعائالت ألسرھن .، وحقوق اإلنسان ، والمواطنة 

فى مجال التوعیة رحات على مشروعات * اشتمل عدد آخر من المقت
بالحقوق القانونیة تحديداً ، وتقديم الخدمات فى ھذا المجال ، وتعديل قوانین 

.المناھضة للمرأة األحوال الشخصیة والقوانین األخرى 
إال أنھا تناولت قضايا ـوإن كانت أقل عدداـاھتمامات متبانیة أخرى* 

ة اإلنجابیة ، وتنمیة التربیة الجنسیة والصحترحات إلى تعرضت ھذه المق. مھمة 
وذوات ،االھتمام بالمرأة المسنةوالوعى البیئى ومخاطر التدھور فیھا ، 

االحتیاجات الخاصة ، واالھتمام بالمرأة الريفیة ، وأخیرا تشكیل وعى مجتمعى 
وأيضا إعداد فرق من ،اتھموقیادات محلیة لحمل مسئولیة تنمیة وتطوير مجتمع

ات فى المجاالت المتبانیة لیقمن بأنفسھن بالدعوى لتعديل أوضاع حجساء الناالن
المرأة والتغلب على المشكالت التى تواجھھا .

نتائج واستخالصات

إلى المرأة ، روعى فى مشروعا اجتماعیا موجھاً 102ـ  شملت ھذه الدراسة 
للمرأة ودورھا فى اختیارھا أن تتجه أھدافھا إلى تعزيز المكانة االجتماعیة

األسرد والمجتمع ، ومواجھة صور التحیز والتمییز السلبى ضدھا ، والحماية 
من العنف بكل أشكالة ، ورفع وعیھا تجاه النوع االجتماعى ، وتكوين المھارات 

وصقل القدرات .
ـ  شكلت الجمعیات األھلیة وزناً كبیراً فى القیام بھذه المشروعات بالقیاس إلى 

ذات الصلة بقضايا المرأة . يؤخذ ذلك به المؤسسات والوزارات المعنیةما تقوم
الحذر أن ما تقدمه الدراسة لیس عینة ممثلة للتوزيع الفعلى لھذه مع 

المشروعات .
لمدن والقرى يفوق ـ  تطبق ھذه المشروعات فى عدد كبیر من المحافظات وا

وارد فى ھذه الدراسة .بكثیر عددھا ال
ل الذى عالج أوضاع المرأة المصرية استمرار أمیة المرأة الريفیة عالیة ـ  أبرز الفص

، وانكماش الفجوة فى التعلیم بین الذكور واإلناث فى مراحل التعلیم التالیة ، 
وبالنسبة لألجیال األحدث سنا ، كما أوضحت بیانات الحالة الصحیة ، استمرار 

قبال على تنظیم األسرة ، نمط األسرة كبیرة الحجم مع ارتفاع نسبى فى اإل
وانخفاض واضح فى وفیات األمھات ، ووفیات الرضع . وفى مجال العمل الزالت 

ضعیفة ، والزالت فرص العمل أمامھا ـ السیما مساھمة المرأة فى قوة العمل 
فى القطاع الخاص ـ محدودة بالقیاس إلى فرص الرجل . أما مشاركتھا 

طويرھا لیست كبیرة ، والطريق إلى السیاسیة فھى ضعیفة للغاية وفرص ت
ذلك لیس معبداً . وتحمل الثقافة الكثیر من القبول لصور عنف ضد المرأة رغم 

عن وجود جھود متبانیة لحمايتھا . أما السعى لعالج ما يطلق علیه بالعنوسة 
أن الزوجات فھو من األمور المثیرة للجدل الشديد السیما طريق تعدد



مم

وحلھا على ھذا النحو فیه إھانة فى األساس تصادية المشكلة اجتماعیة واق
للمرأة والرجل على السواء .

رغم تعدد مصادر التمويل لھذه المشروعات إال أن المنظمات الدولیة تقوم ـ  
بتمويل أغلب ھذه المشروعات مما يمثل خطورة على إمكانیة استمرار ھذه 

ظر عن أھمیة ھذه المشروعات بعد انتھاء التمويل المقرر لھا بغض الن
المشروعات .

فى هـ  تسھم المرأة بدور كبیر سواء كمديرة للمشروع ، أو كمساھمة فیه كعضو
اإلدارة أو فى مجمل العاملین به .

أعلى نسبة بین المشروعات إلى العنف ضد المرأةـ  تحتل المشروعات الموجھة 
ألمراض ثم من االتى تمت دراستھا . يلیھا رفع الوعى الصحى والحماية 

المساندة القانونیة والوعى القانونى ، والتدريب إعداد الكوارد . وتتوزع باقى 
الت األسرة ومناھضة أشكال الزواج غیر بمشكالمشروعات بین االھتمام 

الرسمى ، ودعم الجمعیات والشراكة بینھا وأخیرا استخراج األوراق الرسمیة .
التركیز على أنشطة شروعات ، إال أن المحققة ألھداف المـ  رغم تنوع األنشطة

نسبة ، يلیھا تنمیة المھارات احتلت أعلى األنشطة وتعديل المفاھیم التوعیة
وتأتى ، وإعداد الكوادر ، ثم برامج الحماية وتوفیر الرعاية ، وإعادة التأھیل ، 

.توفیر مؤسسات الرعايةاألنشطة التى تتوجه إلىأخیراً 
ى اعتبار الوصول إلى أكبر عدد ـ رغم أھمیته البالغة ـ علالتقويماقتصر مكوّن ـ 

التقییم بالھتماماكافیاً لتقییم المشروع ، وغابالمستھدفین مؤشراً من 
المیزانیات ، وقدرات العاملین ، واالھتمام إنفاقالمستمر لألھداف ، وبنود

بالكیف قبل الكم .
مشروعات ، إالّ أن أغلبھا ـ  ورغم اإلشارة إلى المشكالت التى واجھتھا ال

المشروع رغم المشكلة .إنجازاستمر حتى نھاية المشروع ، أو استمر فى
صعوبة الوصول إلى المستھدفین ، فى تمثلت أھم المشكالت المثارة ـ  

د اإلجراءات اإلدارية وعدم وجود خطة لالستدامة ، ثم تعقّ ،ومشكالت التمويل
شرات للتقییم ، وعدم وجود وثیقة عدم وجود مؤمشكالت بینما احتلت

ن عن المشروعات التى أقر المسئولوالنسبللمشروع ، وقصور المتابعة أقل 
، رغم أن أدوات التقییم التى اعتمدت واجھتھم من المشكالت التى أنھا 

عداد التى تم م يخرج عن المالحظة ، ومراجعة األعلیھا ھذه المشروعات ل
تھدفین عن رأيھم فیما سمعوه أو تم تدريبھم الوصول إلیھا ، أو سؤال المس

علیه . وھذه اآللیات أو األدوات إذا جاز قبولھا فھى اليمكن أن تكون كافیة لما 
ت يھدف التقییم الوصول إلیه . وتجدر اإلشارة إلى عدم وجود أى ذكر لدراسا

الجدوى قبل بداية المشروع رغم أھمیتھا القصوى . 
أو لعدد كبیر منھا ـ القدرة على تلمس حلول ـ بعضھا ـ  يذكر لھذه المشروعات ـ

ـ لمواجھة المشاكل التى تعرضت لھا ھذه المشروعات ، يذكر تقلیدىغیر 
منھا اللجوء إلى مؤسسة أخرى لديھا المكان المناسب ، أو الكفاءات البشرية 

. ومن ھذه ت عدم وجود المكان أو نقص الكفاءاتالمطلوبة لكى يعالج مشكال
النواقص ويسھم روتعاون مع من يستطیع أن يوفّ لول أيضا عقد بروتوكوالتالح

فى حل المشكالت . لجأت بعض المشروعات إلى محاولة الوصول إلى 
جراءات .على أعلى مستوى لحل مشكلة تعقید اإلالمسئولین



نن

المشكالت المثارة على المشروعات أنھا عطلت بداية المشروع ، أو تأثیر ھذهـ  
بعض األنشطة ، اختصار بعض األھداف ، أو تغییرالقائمین علیه على أجبرت

وفقد حماس العاملین فى المشروع ، وعدم تحقیق األھداف بالصورة المرجوة 
يتعین أخذھا بعین ة المثارة تّعد نتائج ھامة جدا السلبیھذه النتائج واآلثار.

.إلیھات ومحاولة تجنب المشكالت التى أدّ ،االعتبار
واضحة ن أھمیة وجود خطة حات تحسین ھذه المشروعات وغیرھا عر مقتربّ ـ  تع

مع التأكد من كفاءة ،ھداف األومیزانیات مدروسة وكافیة لتحقیق للمشروع ،
وتوافر المھارات الالزمة قبل الموافقة على ،ى المشروعــالعاملین ف

ناء تنفیذ مراحل المشروع . وأن يكون مكوّن التقییم موجودا على أن يتم أث
المشروع وفى نھايته ، وأن يقوم بالتقییم جھات خارجیة .

مشروع على جانب خدمى يعنى مقترحات ذات األھمیة أن يشتمل كلـ  من ال
الخبرة وھذا ما عبرت عنهبتقديم خدمة ما يحتاجھا جمھور المستھدفین ، 

يؤدى وظیفة أن ھذا الجانب للقائمین بالمشروعات ، والذين رأوا العملیة 
على االلتزام بأھداف حافزا لھمباعتبارةجابیة فى الوصول إلى المستھدفین يإ

.المشروع وأنشطته
فآت مشجعة للقائمین ز ومكاحوافتضمن میزانیة المشروعما سبق أن تـ  يضاف 

والبعد عن ، اإلجراءات وبساطتھا علیه ، وأن يتسم المشروع بسھولة
اإلدارية .التعقیدات 

من ھذه المقترحات الھامة أن يكون لكل مشروع ھدف واضح يتجه إلى تكوين ـ  
المشروع تكون لديھا الصالحیات بضمان لجان محلیة فى كل مجتمع يخدمه

ى الذات ، علتحقیق ھذه االستمراريةالمشروع ، واالعتماد فى ةــاستدام
بانتھاء المیزانیة المخصصة له .حتى الينتھى كل مشروع 

إلقامة مشروعات مستقبلیة بعضھا موجود بكثرة مجاالتسعة عشرةقتراح ـ  تم ا
فى الوقت الحالى . من أكثر المشروعات التى لقیت إجماعا تلك التى تتناول 

االجتماعیة (الشاملةحماية وإعادة تأھیل ضحايا العنف من النساء ، والتنمیة
يد من المشاركة فى ، وتطوير قدراتھا لمز)ة للمرأةـواالقتصادية والسیاسی

ةكبیرمساحة. ومن المقترحات التى لم تحصل على تنمیة نفسھا ومجتمعھا 
رغم أھمیتھا المشروعات التى تتصدى لموضوع الحقوق اإلنجابیة ، والتربیة 

ونظن أنھا مجاالت تستأھل ، الجنسیة ، ومشكلة الزيادة السكانیة المنفلته 
ختیار أو وضع خريطة للمشروعات أن تأخذ حیزا أكبر من االھتمام عند ا

المستقبلیة . 
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المحافظةكومیةأسماء الجھات األھلیة أو الحم
القاھرةرابطة المرأة العربیة وفروعھا فى المحافظات األخرىـ1
القاھرةھیئة كیر الدولیة وفروعھاـ2
الجیزةجمعیة نھوض وتنمیة المرأةـ3
حلوانالمركز المصرى لحقوق المرأةـ4



فف

الجیزةجمعیة تنمیة األسرة بالجیزةـ5
یة للخدمات االجتماعیة وفروعھا نجیلالھیئة القبطیة اإلـ6

فى المحافظات األخرى
القاھرة

الجیزةجمعیة المرأة والمجتمعـ7
القلیوبیةجمعیة المرأة للتنمیة اإلنسانیة (حیاتى)ـ8
القاھرةجمعیة النديمـ9

الجیزةالمؤسسة المصرية لتنمیة األسرةـ10
الجیزةالمرأة الجديدةـ11
الجیزةايا المرأة مركز قضـ12
حلوانمؤسسة حلوان لتنمیة المجتمع (بشاير)ـ13
القاھرةACTجمعیة آكت ـ14
الجیزةملتقى تنمیة المرأةـ15
القاھرةالنشاط النسائىجمعیةـ16
الجیزةالجمعیة المصرية للتنمیة الشاملةـ17
المنیاجمعیة حواء المستقبل بالمنیاـ18
المنیاهلى بماقوسیة تنمیة المجتمع المحجمعـ19
المنیاجمعیة رسالة نور لتنمیة المرأة والمجتمعـ20
المنیاجمعیة الوعظ واإلرشاد بالمنیاـ21
المنیاجمعیة الجیزويت والفرير بالمنیاـ 22
المنیاجمعیة سان مارك بالمنیاـ23
مطاى (المنیا)طاىالجمعیة النسوية للتنمیة االجتماعیة بمـ24
جمعیة المنشیة للتربیة بمنشأة الذھب القبلیة ـ25

(العبید)
المنیا

المنیاحیة بالمنیایسمجمعیة الشابات الـ26
المنیاجمعیة األمل للنھوض بالمرأة بنزلة حسنـ27
المنیاجمعیة الصعید للتربیة والتنمیة بالمنیاـ28
المنیاالمنیارابطة المرأة العربیة بـ29
المنیاات األعمالدیعیة سجمـ30

االسكندريةسكندريةجمعیة الشبان المسیحیة باإلـ31
االسكندريةمركز االبراھیمیة لإلعالمـ32
االسكندريةجمعیة المرأة والتنمیةـ33
االسكندريةالجمعیة المصرية لخريجات الجامعةـ34
لقاھرةاالمجلس القومى للمرأةـ35
القاھرةمركز بحوث الجامعة األمريكیةـ36
القاھرةوزارة التضامن االجتماعىـ37
القاھرةوزارة الصحة والسكانـ38



صص

)3ملحق رقم (
اسماء المشروعات

ـ العنف ضد المرأة1
2
ـ مناھضة العنف األسرى2
9
ـ حماية واستضافة المرأة المعنفة3
3
اتفـ مشورة واستماع للمعن4
3
عنف األسرىـ أيرة سعیدة خالیة من ال5
1
ـ مناھضة العنف الجنسى6
1
1ـ الخط الساخن7
النفسى لضحايا العنف لتأھیلـ العالج وا8

1األسرى
ـ حماية األسرة ورعايتھا9
2

ـ عدالة األسرة10
2

م األسرةة محاكـ مساند12
2

ـ سالمة وأمان13
6

ةـ مكتب شكاوى المرأ14
1

ـ دعم الحقوق لتغییر قوانین األحوال 15
1الشخصیة

1ـ اعرف حقك16
ـ وحدة الخدمات القانونیة17
1

ـ التوعیة االجتماعیة والقانونیة : دور 18
1اإلعالم

ـ مناھضة ختان اإلناث19

ـ مبادرة وصول النساء للعدالة25
2

ـ رفع الوعى بحقوق األطفال والنساء26
2

ـ االتصال للصحة27
1

ـ معل لمواجھة االيدز/والحد من 28
3انتشار االيدز

ـ التنمیة والدعوة لخدمات الصحیة 29
6اإلنجابیة

ابیةـ الصحة اإلنج30
3

ـ محددات االجھاض31
1

ـ برنامج صحة األسرة32
1

ـ إعداد كوادر العمل فى المنظمات 33
2غیر الحكومیة

ـ تدريب وتنمیة مھارات المرأة34
1

ـ تدريب وتنمیة مھارات المرأة 35
1ةالقیادي

ـ تفعیل الشباب من الجنسین 36
للمشاركة فى الحیاة العامة

3
ـ تنمیة الشباب على المشاركة 37

المجتمعیة فى سیناء
1

تعزيز دور المرأة لصناعة المستقبلـ 38
1

ـ دعونا ننمو معا39
1

ـ المرأة العربیة تتكلم40



قق

5
ـ تدريب المؤسسات القاعدية على 20

1مناھضة العنف
ـ مركز استماع وارشاد21
1

ـ دعم حقوق المرأة22
1

ـ إصالح أوضاع المرأة المصرية23
1

متابعة أشكال التنمیة ضد المرأةـ 24
1

1
ـ ترقیة الفتیات العامالت بمركز جاد 41

1السید
ـ منتدى الشابات42
1

ـ تدريب العاملین فى مؤسسات 43
المدنى على المجتمع 

1مناھضة العنف ضد المرأة

ـ تنمیة قدرات المشاركة السیاسیة والمجتمع للمرأة44
ـ مشروع الرقم القومى45
ـ انطالقة46
ـ نادى نسائى47
ـ تحسین القدرات االجتماعیة للنساء48
ـ توازن النوع االجتماعى والحكم الرشید49
ـ وحدة الرصید اإلعالمى50
والمشاركةـ المرأة والتحول الديموقراطى51
ر وطنى للمشاركة والحكم الجیدـ حوا52
ـ تنظیم المجتمع53
ـ إعداد كوادر ورائدات اجتماعیات54
ـ دار ضیافة لمن ال عائل لھن55
ـ تنمیة القدرات المؤسسیة لبیشة عامر  56
ـ حقوق النساء فى المیاة57
ـ دعم الشبكات الزراعیة لخدمة النوع االجتماعى58
انون واالقتصادى والصحى ـ التمكن االجتماعى والق59

سیناءلبور
ـ مخاطر الزواج العرفى وزواج األجانب60
ـ آثار الزواج غیر الرسمى61
ـ برنامج التعبئة المجتمعیة62

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

)4ملحق رقم (
مصادر التمويل



رر

الیونیسیفـ1
ـ االتحاد األوروبى2
ـ ھیئة كیر3
كاريتاسـ 4
نىالفنى األلماـ وكالة التعاون5
عونة األمريكیة / والسفارة المـ 6

األمريكیة
ـ أوكسفام7
ـ الصندوق السويسرى8
ـ ھیئة المعونة األلمانیة9

ـ مؤسسة فورد10
ـ صندوق األمم المتحدة لألنشطة 11

السكانیة
ـ الجامعة األمريكیة12
ـ ھیئة المعونة الكندية13
السفارة الھولنديةـ 14
ـ السفارة البريطانیة15
KTKـ الھیئة السويدية 16
برتـ فريدريش إي17
ـ ھیئة التعاون األسبانى18
ـ شركة كیمونكس انترناشیونال19
ـ السفارة الفنلندية (المركز الثقافى)20
ـ شركة شل21
ـ مؤسسة ساويرس22

ـ مؤسسة جلوبال الدياكونیة23
اديمیة العربیة للنقل البحرىـ األك24
الكاثولیكیةغاثةـ ھیئة اإل25
ـ ھیئة نوفب26
ويتـ الجیز27
ـ الصندوق االجتماعى للتنمیة28
ـ وزارة الصحة29
ـ وزارة التضامن االجتماعى30
ـ المجلس القومى لألمومة 31

والطفولة
ـ المجلس القومى لمرأة32
ـ الشبكة النسوية العربیة33
ـ مؤسسة بنك مصر للتنمیة 34

وخدمة المجتمع 


