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يجب .. ال شيء يسعدني أكثر مف رؤية المرأة اإلماراتية تأخذ دورىا في المجتمع وتحقؽ المكاف الالئؽ بيا "
لمنساء الحؽ مثؿ الرجاؿ في أف يتبوأف أعمى المراكز بما يتناسب مع .. يقؼ شيء في وجو مسيرة تقدميا أال 

"قدراتيف ومؤىالتيف  

 

 مف أقواؿ المغفور لو الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نيياف

 مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 ممخص تنفيذي

 1971ومنذ قياـ دولة االتحاد في عاـ . ي واقتصادي ىاـكاف لممرأة اإلماراتية عبر التاريخ دور اجتماع
وقد برزت فكرة تمكيف المرأة بقوة في الفترة األخيرة عمى مختمؼ . والمرأة تحظى باىتماـ القيادة السياسية

 .األصعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

تطوير استبياف لجمع البيانات مف وفي سبيؿ التعرؼ عمى انجازات تمكيف المرأة في المجاؿ االجتماعي تـ 
وبالتنسيؽ مع االتحاد النسائي العاـ بدولة اإلمارات تـ تطبيؽ ىذا االستبياف . المشروعات المعنية بيذا المجاؿ

 -:مشروعا، غير أف عممية التطبيؽ واجيت الصعوبات التالية 17عمى 

والخمط بينو وبيف مفاىيـ التمكيف " التمكيف االجتماعي"عدـ إلماـ القائميف عمى المشروعات بمفيوـ  .1
 إلخ..... االقتصادي والسياسي، وكذلؾ دورات التثقيؼ وتحفيظ القرآف الكريـ وبرامج المسابقات 

 .قمة عدد المشروعات التي تركز في األساس عمى التمكيف االجتماعي .2

 (ظبي ودبي والشارقة أبو)تركز المشروعات في إمارتيف أو ثالثة مف اإلمارات السبع .3

 
 -:نتائج الدراسة

ًُ ( 14)بمغ عدد المشروعات المستمرة حتى اآلف  .1  ُ  %8223بنسبة  مشروعًا

وىناؾ % 8822مشروعا  بنسبة  15بمغ عدد المشروعات المقامة عمى المستوى الوطني  .2
 .مشروع واحد عمى المستوى اإلقميمي ومشروع واحد عمى المستوى الدولي

مشروعات  9)فقد جاء أغمبيا عمى مستوى المدينة بالنسبة لمتغطية الجغرافية لممشروعات  .3
ومشروع %( 1726)وثالث مشروعات عمى مستوى القرية أو مجموعة قرى %( 53بنسبة 

 .واحد فقط عمى مستوى العاصمة

بمشروعات أخرى بينما لـ يرتبط عدد مماثؿ بأية %( 4122بنسبة )ارتبطت سبعة مشروعات  .4
 .خرىعات مف االرتباط بمشروعات أشرو مشروعات أخرى ولـ يتضح موفؽ بقية الم

مشروعا  بنسبة  16) أما الجيات المنفذة لممشروعات فقد جاءت أغمبيا جيات حكومية .5
بالنسبة لمجيات الممولة لممشروعات حيث غمب عمى . ونفس النتيجة تقريباً %( 9421
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بنسبة )مة مشروعا  بميزانية مستق 11مصادر التمويؿ الطابع الحكومي أيضًا، ومع ذلؾ تمتع 
6427.)% 

 9في )ومكتبة( مشروعً  16في )توافرت لمعظـ المشروعات التجييزات الالزمة مف مقار .6
ووسائؿ اتصاؿ ( مشروع 13)ووسائؿ نقؿ في ( مشاريع 11)وأجيزة حاسوب في ( مشاريع

 .لموقع الكتروني( مشروع 13)بينما افتقدت أغمبية المشاريع (. مشروع 11)في 

والحاؿ . مف اإلناث عمى عدد العامميف مف الذكور في كؿ المشروعاتتفوؽ عدد العامميف  .7
 .مرأة في كؿ المشروعاتبالنسبة لمدير المشروع حيث كانت اكذلؾ 

 مشروعا 15في )بالنسبة لطبيعة أنشطة المشروع فقد غمب عمييا أنشطة تنمية الميارات  .8
مشروعًا  13في )، والتوعية في عدد مماثؿ، والتدريب أو التكويف %(8822بنسبة 
عداد الكوادر %(7624بنسبة في )، وتحسيف ظروؼ العيش %(53مشاريع بنسبة  9في )، وا 

مشاريع بنسبة  7في )، وتقديـ المساعدات المالية والعينية %(47مشاريع بنسبة  8
مشروعات  6في )، وتوفير مؤسسات الرعاية في عدد مماثؿ، وتقديـ برامج الحماية %(4122
عادة التأىيؿ ، %(3522بنسبة   %(.3522مشاريع بنسبة  6في )وأخيرًا نشاط التأىيؿ وا 

 :شممت الفئات التي يستيدفيا المشروع الفئات التالية .9

  متزوجات ومطمقات %(7624روعا  مش 13عزباوات )حسب الحالة االجتماعية ،
 %(.7125مشروعا  بنسبة  12)رامؿ بنفس العدد في كؿ فئة وأ

  مشروعًا  11)وربات بيوت %(4122مشروعات  7مالت عا)حسب الحالة الوظيفية
 (.مشروع واحد فقط) وطالبات %( 47مشاريع  8)ومتقاعدات %( 6427

  والمسنات % 59مشاريع  11)والشابات % 53مشاريع  9الفتيات )حسب العمر
 (.عدد مماثؿ

  األمراض المزمنة في ثالثة مشروعات فقط  ظيرت فئة) حسب الحالة الصحية
 %(.1726بنسبة 

  3في مقابؿ % 8223مشروعا  عمى اإلناث فقط بنسبة  14اقتصر )حسب النوع 
 (.مشروعات شممت الرجاؿ إلى جانب النساء
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أفاد القائموف عمى ىذه المشروعات بأنيا جميعيا قد حققت أىدافيا، ومف أىـ  .11
 :اإلنجازات التي ذكرت في ىذا الصدد

 تدريب المرأة عمى القياـ بمشروعيا الخاص. 

  سرةدخؿ األرفع. 

 لفت االنتباه لمسموكيات السمبية. 

 التعرؼ عمى أسس االختيار لمزواج. 

 توجيو النظر لممشكالت االقتصادية والنفسية لألسرة. 

واجيت المشروع حسب طبيعة المشروع ونشاطو كما / اختمفت العقبات التي تواجو .11
 .تنوعت اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لمتغمب عمى ىذه العقبات

بنسبة  مشروعا 14)المشروعات تـ تقييميا معظـ  .12 مشروعات جاء  8منيا %(8223ًُ
أما . تقييميا بشكؿ مستمر وخمس مشروعات بشكؿ مرحمي ومشروع واحد بشكؿ نيائي

جيات التقييـ فقد تعددت بالنسبة لممشروع الواحد ولكف غمب عمييا تقييـ اإلدارييف ومف ثـ 
 .وأخيرا  تقييـ المستفيديف تقييـ العامميف ويؿ ذلؾ التقييـ الذاتي

 :يمي استفادت المشروعات مف عممية التقييـ مف عدة أوجو منيا ما .13

 تحسف أداء العامالت. 

 توفير الموارد الالزمة. 

 تعديؿ نشاط المشروع. 

 زيادة الوعي االجتماعي بيف النساء المشاركات. 

منيا خمصت الدراسة إلى عدد مف المقترحات لتطوير مشروعات تمكيف المراة  .14
مقترحات خاصة بتخطيط المشروع وأخرى خاصة بالتنفيذ ومجموعة ثالثة خاصة بالتقييـ 

 .وأخرى خاصة بالتمويؿ وأخيرًا مجموعة خاصة بمشاركة المرأة في المشروع

 -:يمي لعؿ مف اىـ نتائج الدراسة بشكؿ عاـ ما .15

 قمة عدد المشروعات الموجية لمجاؿ التمكيف االجتماعي. 
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 ظبي، دبي،  أبو)السبع  ثالث إمارات فقط مف إمارات الدولةفي  تركز المشروعات
 .بما يشير إلى عدـ تكافؤ في توزيع المشروعات( الشارقة

  الفجوة الواضحة بيف التوجو العاـ لمقيادة السياسية نحو دعـ مكانة المرأة والعمؿ
 .عمى تمكينيا مف ناحية وبيف العدد الفعمي لمشروعات التمكيف مف ناحية أخرى
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 مقدمة

عمى إثر قياـ االتحاد بيف اإلمارات السبع التي تشكؿ  1971تأسست دولة اإلمارات العربية المتحدة عاـ 
بدأ اكتشاؼ )وبالرغـ مف أف النفط كاف قد اكتشؼ قبؿ ذلؾ التاريخ بكثير . لمدولة( اإلدارية)المناطؽ اإلقميمية 

يقية قد بدأت منذ تأسيس االتحاد، حيث وضع االتحاد إال أف التغيرات الحق( 1959النفط في أبو ظبي عاـ 
. اإلطار الدستوري والقانوني لعدد مف السياسات االجتماعية في مجاؿ الخدمات وفي المجاؿ االقتصادي

وتبنت الدولة منذ قياميا برامج تنموية في مجاالت االقتصاد والسكاف والتعميـ والصحة والخدمات االجتماعية، 
امج عمى تزاوج بيف الخدمات التي تقدميا الدولة مف ناحية وتأىيؿ وتعتمد ىذه البر  وتشجيع 1996914-15)

موزة غباش )االقتصاد الحر مف الناحية األخرى   

أف مف أىـ التحديات التي تواجو التنمية البشرية في اإلمارات خمؽ فرص ( 1996974)ترى موزة غباش 
إف التنمية البشرية في دولة . ية وفي قوة العمؿ مف ناحية أخرىجديدة لمشاركة المرأة في النشاط العاـ مف ناح
يتبيف مف بيانات التعميـ أف أعداد اإلناث في فصوؿ المدارس . اإلمارات قد حققت لممرأة فرصا تعميمية كبيرة

. والجامعة تتزايد باستمرار إلى درجة أف أصبحت كؿ فتاة تحصؿ عمى فرصة تعميمية مثؿ الرجؿ تماما  

ستو عف دور المرأة في التنمية االقتصادية بدولة اإلمارات العربية المتحدة يعزو محمد كامؿ ريحاف في درا
االستعانة بالعمالة  -مثميا في ذلؾ مثؿ دوؿ الخميج األخرى–أىمية دور المرأة في التنمية إلى محاولة الدولة 

ولما كانت ىذه العمالة الوافدة تتسـ بخصائص . الوافدة بأعداد ىائمة جدا تفوؽ أعداد القوة العاممة المواطنة
تختمؼ عف العمالة الوطنية في اإلمارات، فإف دور المرأة اإلماراتية يبرز ألنيا تمثؿ نصؼ المجتمع ولكنيا ال 

.تمثؿ إال نسبة ضئيمة جدا مف السكاف ذوي النشاط االقتصادي  

ي تؤديو المرأة في مجاالت اجتماعية أخرى إنو عمى الرغـ مف الدور الكبير الذ( 19949311)ويقوؿ ريحاف 
ىي في الواقع أكثر أىمية مف دورىا في المجاؿ االقتصادي، إال أف طبيعة المشكمة االقتصادية التي تواجييا 

دوؿ الخميج ودولة اإلمارات العربية المتحدة مف بينيا تتمثؿ أساسا في قمة سكانية تستتبعيا قمة في القوة 
وىذه الفئة ال تستطيع بأي حاؿ مف األحواؿ مواجية متطمبات التنمية الشاممة . الذكورالعاممة الوطنية مف 

.بكؿ أنواعيا ومف بينيا التنمية االقتصادية  
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مف دراستو إلى أف المرأة في دولة اإلمارات يمكف أف يتزايد دورىا في ( 314-19949312)ويخمص ريحاف 
ويرى المؤلؼ أف ىذا اليدؼ . ثـ رفع زيادة متوسط دخؿ الفرد المشاركة الفعالة في تنمية الناتج القومي ومف

يمثؿ أىمية كبرى عمى المدى الطويؿ حيث تزداد أىمية تطوير القوى العاممة وتوطينيا اتجاىا نحو تنويع 
.مصادر الدخؿ وىو ما تسعى إليو دوؿ الخميج ومنيا دولة اإلمارات  

لعاممة ومف ثـ دور المرأة في لى دراسة دور القوى ابدراسة إحصائية تيدؼ إ( 19949317)ويقـو ريحاف 
خؿ الفردي يخمص مف خالليا إلى أف زيادة نسبة مشاركة النساء في القوة العاممة دثير عمى متوسط الالتأ

سوؼ يؤدي بالطبيعة إلى زيادة في متوسط الدخؿ الفردي وىو ما يعكس النشاط االقتصادي في أي دولة مف 
ف كاف ذلؾ م طمبا أساسيا وضروريا وخاصة بالنسبة لمدوؿ الخميجية بصفة عامة ودولة اإلمارات الدوؿ، وا 

العربية بصفة خاصة حيث ينخفض دور المرأة بصورة كبيرة األمر الذي يتطمب مزيدا مف الجيد مف أجؿ 
.المشاركة في خطط التنمية االقتصادية الطموحة والتي تنوي الدولة االتجاه والسير فييا  

لمرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مكاسب كبيرة بمشاركتيا في السمطات السيادية الثالث، حققت القد 
أربعة وزيرات، بينما وصؿ عدد ( 2118)حيث ضـ التشكيؿ الوزاري األخير . التنفيذية والتشريعية والقضائية

% 22عيف مقعدا أي بنسبة المقاعد المخصصة لممرأة في المجمس الوطني االتحادي تسعة مقاعد مف بيف أرب
(.352ص  لدولة اإلمارات العربية المتحدة الكتاب السنوي)  

نحو "بمقر االتحاد النسائي العاـ تدشيف تقرير  2117يونيو  13شيدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارؾ في و 
قد خالؿ عامي مشاركة في برنامج التأىيؿ السياسي الذي ع 211وتخريج " التمكيف السياسي لممرأة اإلماراتية

( اليونيفيـ)ونظمو االتحاد النسائي العاـ بالتعاوف مع صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة  2116/2117
(355ص المرجع السابؽ )  

 

 

 االتحاد النسائي العاـ
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برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارؾ ويضـ في  1975أغسطس  27تأسس االتحاد النسائي العاـ في 
:الجمعيات النسائية الممثمة لو عمى مستوى الدولة وىيعضويتو   

 جمعية نيضة المرأة الظبيانية في أبو ظبي 
 جمعية النيضة النسائية بدبي 
 جمعية االتحاد النسائية بالشارقة 
 جمعية نيضة المرأة برأس الخيمة 
 جمعية أـ المؤمنيف بعجماف 
 الجمعية النسائية بأـ القيويف 

ألؼ عضوة منتظمة ويعمؿ عمى النيوض بالمرأة روحيا وثقافيا  111عاـ أكثر مف ويضـ االتحاد النسائي ال
واجتماعيا، وتمكينيا مف القياـ بدورىا في خدمة المجتمع والدفاع عف حقوقيا وتمثيؿ المرأة في المقاءات 

(362-361ص المرجع السابؽ )والمؤتمرات العربية واإلقميمية والدولية   

في شير ( اليونيفيـ)اـ قد نظـ بالتعاوف مع صندوؽ األمـ المتحدة اإلنمائي لممرأة كاف االتحاد النسائي الع
، في إطار تأىيؿ المرأة لممشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية، مشروع تعزيز دور 2116يونيو 

وفي . ولةمف القيادات النسائية عمى مستوى إمارات الد 211البرلمانيات، وىو المشروع الذي شاركت فيو نحو 
(.354ص المرجع السابؽ "  )نحو التمكيف السياسي لممرأة اإلماراتية"تـ تدشيف تقرير  2117يونيو   

انعقد في أبو ظبي المؤتمر اإلقميمي الثاني لمنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع  2117وفي أكتوبر 
وتركزت محاور المؤتمر حوؿ كيفية . وليالقرار في دوؿ مجمس التعاوف بالتعاوف مع االتحاد البرلماني الد

تمكيف المرأة برلمانيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا، بما يتفؽ ويواكب أىداؼ األلفية األممية بتحقيؽ تمكيف 
(.354ص المرجع السابؽ ) 2115المرأة بحموؿ العاـ   

ني بقضايا المرأة وحماية حقوقيا، انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى جميع االتفاقيات الدولية التي تع
: مف بينيا ما يوضحو الجدوؿ التالي  
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 رقـ االتفاقية السنة

 1 االتفاقية الخاصة بساعات العمؿ في الصناعة 1982

 2 االتفاقية الدولية المتعمقة بالعمؿ الجبري أو اإللزامي 1982

 3 االتفاقية الدولية بشأف عمؿ النساء ليال 1982

 4 االتفاقية الدولية بشأف تفتيش العمؿ في الصناعة والتجارة 1982
 5 االتفاقية الدولية بشأف مساواة العماؿ والعامالت في األجر 1996

 6 االتفاقية الدولية المعنية بإلغاء العمؿ الجبري 1996

 7 االتفاقية الدولية المعنية بالحد األدنى لسف االستخداـ 1996

الطفؿاتفاقية حوؿ  1997  8 

 9 اتفاقية القضاء عمى جميع أشكاؿ التمييز ضد المرأة 2114

 

كما انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى العديد مف المؤسسات اإلقميمية والدولية التي تعمؿ لمنيوض 
:بالمرأة، ومنيا  

 االتحاد النسائي الدولي 
 منظمة األسرة الدولية 
 منظمة األسرة العربية 
  المرأة العربيةمنظمة 
 منظمة التأىيؿ الدولية 

 كما قامت دولة اإلمارات بإصدار العديد مف التشريعات والقرارات المؤيدة لحقوؽ المرأة وفي مقدمتيا 

 حؽ العمؿ والضماف االجتماعي 
 دارة األعماؿ واألمواؿ  حؽ التممؾ وا 
 حؽ التمتع بكافة الخدمات التعميمية والرعاية الصحية 
 الكاممة في األجر قانوف المساواة 
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عقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة االجتماع الثالث لممجمس األعمى لمنظمة المرأة العربية بمشاركة و 
، وأوصى االجتماع بإنشاء قاعدة بيانات تضـ كافة المشاريع الموجية لتمكيف 2117السيدات األوؿ في مايو 
(.356ص المرجع السابؽ )المرأة في الوطف العربي   

 مؤسسة التنمية األسرية

تتمحور أعماليا  2116نشاؤىا في عاـ سسة حكومية في إمارة أبو ظبي تـ إالتنمية األسرية ىي مؤ مؤسسة 
:حوؿ مجاالت األسرة والمرأة والطفؿ وتتمخص مجاالت نشاط المؤسسة وصالحياتيا فيما يمي  

 المساىمة في وضع االستراتيجيات واإلشراؼ عمى تنفيذىا. 
 تنفيذ التشريعات االجتماعية واقتراح ما يمـز لتطويرىا لضماف حقوؽ المرأة والطفؿ. 
 وضع البرامج الخاصة بتحقيؽ التنمية المستدامة لألسرة والمرأة والطفؿ. 

عادة ىيكمة   :العمميات فيبذلؾ انطمقت عممية واسعة لدمج وا 

 مدارس وحضانات 
 مراكز تحفيظ القرآف 
 نواد لمسيدات 
 منتزه عاـ 

مجاؿ التنمية المستدامة واليدؼ مف ىذه العممية إيجاد مؤسسة تتسـ بالقدرة والتميز والفعالية الريادية في 
 :لألسرة بحيث تتعاوف مع الجيات المحمية واالتحادية والجمعيات األىمية المتخصصة

 لنيوض في كؿ ما مف شأنو تنمية ورعاية األسرة بمفيوميا الشامؿ عمى نحو يحقؽ أىداؼ وغايات ا
 .باألسرة والمرأة والطفؿ

 وتنسيؽ العمؿ بيدؼ تحقيؽ تكامؿ نوعي في خدمة  ليات ووسائؿ تعنى بشؤوف األسرةعمى إيجاد آ
 .األسرة والمجتمع

 في تبادؿ المعمومات والخبرات وتطوير وتنسيؽ مجاالت العمؿ المشترؾ. 
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 :مختمفة منياسائؿ و شبكة واسعة مف الفروع لتحقيؽ أىدافيا ب تنشط المؤسسة عبر

 طفؿ عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات واالجتماعات المحمية لمناقشة قضايا األسرة والمرأة وا
 .واإلقميمية والدولية المعنية

 إقامة المعارض والمنتديات التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة. 
 ؼ لمعالجة الخمؿ والتشوىات اعتماد أفضؿ الممارسات العممية والعمـو الحديثة إليجاد مبادرات تيد

 .التي تصيب األسرة والمجتمع
 نشودةماإلشراؼ عمى حسف تنفيذ المبادرات ومتابعتيا لتحقيؽ األىداؼ ال. 
 إجراء اإلحصائيات والمسوح والبحوث المتعمقة بشؤوف األسرة والمرأة والطفؿ. 
  والمرأة والطفؿ حاضرا ومستقبالدراسة وتحميؿ الظواىر والمشكالت والتحديات التي تواجو األسرة. 
 نشورات المرئية نشر الوعي العممي والديني والبيئي والصحي واالجتماعي بإعداد المطبوعات والم

 .ةوالمسموعة والمقروء

 الرسالة

 .إعداد أسرة واعية ذات أصالة راسخة قادرة عمى مواجية تحديات المستقبؿ

 األىداؼ

  العربية األصيمة لضماف استمرارية األسرة وتماسؾ المجتمعتأصيؿ القيـ الدينية وغرس التقاليد. 
   عداده وضع االستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة في تنشئة ووقاية ورعاية الطفؿ وا 

 .اإلعداد الجيد لممستقبؿ

  دية العمؿ عمى مساعدة المرأة وتعزيز مكانتيا لتمكينيا مف اإلسياـ الفاعؿ في حركة التنمية االقتصا
 .واالجتماعية

  لى رعاية وتنمية وتأىيؿ المرأة والطفؿ في اتساؽ مع إمبتكرة لتنفيذ السياسات الرامية تبني أساليب
 .السياسة االجتماعية لمدولة وبالتعاوف األمثؿ مع المنظمات اإلقميمية والدولية

  رة التنمية الشاممةاعتماد مبدأ العدؿ والمساواة بيف الرجؿ والمرأة والشراكة في األسرة لمساي. 

 تاحة الفرص لممرأة لممشاركة في سوؽ العمؿ لزيادة دخؿ األسرةالا  .ىتماـ بمحاربة الفقر وا 
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  اعتماد مشروعات الرعاية واإلنماء الداعمة لمتطمبات األمومة والطفولة. 

 ة األساسية الدفاع عف حقوؽ المرأة في كافة المجاالت بما يكفؿ ليا حياة أسرية كريمة باعتبارىا الخمي
 .لممجتمع

   إيجاد اآلليات المناسبة لحؿ المنازعات والمشكالت التي تواجو المرأة واألسرة بوجو عاـ سواء كاف
 .ذلؾ مف خالؿ المؤسسة او بتفويض مف الغير في ىذا الشأف

   توفير الرعاية الالزمة لممسنيف بكافة صورىا وأشكاليا والعمؿ عمى استقطابيـ لمعيش في حياة
 .اعية مستقرةاجتم

   واإلنتاجوالشباب لتحفيزىـ عمى العمؿ  النشءإزكاء روح المبادرة واالبتكار لدى. 

 نشر الوعي بقضايا األسرة باستخداـ الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية. 

 تعميـ مفاىيـ الثقافة البيئية لضماف الترشيد األمثؿ لممياه والطاقة والوعي البيئي . 

 يـ وآليات العمؿ التطوعي لدى أفراد األسػرةغرس وتمكيف مفاى. 

 االىتماـ بقضايا التربية والتعميـ ووسائؿ التقنية الحديثة لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة. 

 دعـ حقوؽ المرأة األسرية وتنميتيا. 

أبو مدينة )فإف المقر الرئيسي لممؤسسة  5/6112/ 11بتاريخ ( 11)بموجب قانوف إنشاء المؤسسة رقـ 
الجدوؿ التالي يقدـ صورة عامة عف الخدمات التي يوفرىا كؿ فرع . المؤسسة الفروع أدناهويتبع ( يظب

 :مف فروع المؤسسة

 

 

 

 

/ المراكز
 الخدمات

 

 مدرسة

 

 روضة

مركز 
تعميـ 
 كبار

/ دورات 
 محاضرات

تحفيظ 
 قرآف

 

 مكتبة

مركز 
 صحي

خدمات 
ومرافؽ 
 أخرى

    √ √ √  √ ظبي أبو
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     √ √  √ البطيف
 أبونادي 
ظبي 

 لمسيدات

     √ √ √ 

    √ √ √ √  العيف
    √ √ √  √ الوثبة

    √ √ √   الشيامة
مدينة 
 زايد

  √ √ √    

    √ √ √   السمع
    √ √ √   دلما

    √ √ √   المرفأ
    √ √ √   غياثي

   √ √ √    سويحاف
   √ √ √ √   اليير
مدينة 
 الضباط

   √ √ √ √ √ 

و  همتنز 
مسبح 
 الشريعة

   √  √ √ √ 

         رماح
         الشويب

 

 األنشطة والفعاليات 

تنظـ مؤسسة التنمية األسرية أنشطة و فعاليات دورية تعنى بعدة جوانب منيا االجتماعي، والديني، والتراثي، 
إعالمية، و مشاريع  وتتنوع ىذه األنشطة ما بيف محاضرات، دورات، حمالت. والصحي، والتعميمي، والبيئي
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باإلضافة إلى المشاركات و المؤتمرات المحمية و العالمية و التي تيتـ في مجمميا بتغطية شؤوف المجتمع 
 والمرأة والطفؿ

 مؤسسة دبي لتنمية المرأة

: تيدؼ إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع مف خالؿو  2116نوفمبر  15صدر قرار إنشائيا في   

 تعنى بشؤوف المرأة طرح مبادرات ومشاريع 
 إجراء الدراسات والبحوث التي تسيؿ في تفعيؿ دور المرأة في المجتمع 
  المشاركة في وضع السياسات التي تحفز عمى توظيؼ المرأة ومنحيا الفرص المناسبة الستالـ مياـ

 قيادية في القطاعيف العاـ والخاص

  يعات والسياسات المتعمقة بالمرأة وتوعيتيا تقديـ اقتراحات لمحكومة مف شأنيا اإلسياـ في تطوير التشر
 بأىمية دورىا الحيوي في بناء المجتمع 

  قميميا تفعيؿ مشاركة المرأة في األحداث والفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بشؤوف المرأة محميا وا 
 (359ص )ودوليا 

 

 المجمس األعمى لشؤوف األسرة )إمارة الشارقة(

سرة في إمارة الشارقة بالتنسيؽ مع المؤسسات المجتمعية المشاركة في صنع ييدؼ المجمس إلى االرتقاء باأل
القرارات والتشريعات مف خالؿ الدراسة ونشر الوعي وتوفير الحماية والرعاية لتمكيف األسرة مف أداء دورىا 

.الفاعؿ في المجتمع  
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 نتائج الدراسة

 بيانات عامة عن المشروعات: أوال

 وموقعها الجغرافيعدد المشروعات واسماؤها 

ويتضمف . تـ تطبيؽ االستبياف عمى سبعة عشر مشروعا مف مشروعات تمكيف المرأة في المجاؿ االجتماعي
 .اسـ المشروع وموقعو الجغرافي( 1)الجدوؿ رقـ 

 قائمة بأسماء المشروعات وموقعيا الجغرافي( 1)جدوؿ رقـ 

 الموقع الجغرافي اسـ المشروع رقـ
 إمارة أبو ظبي/ مدينة العيف  عميميةدورات تأىيمية وت 1
 إمارة أبو ظبي/المنطقة الغربية/مدينة زايد الطريؽ إلى جنتي 2
 إمارة أبو ظبي/ مدينة العيف  معرض ومسابقة االتحاد 3
 إمارة أبو ظبي/ مدينة العيف  دورة األعماؿ الفنية واليدوية 4
 أبو ظبيإمارة /المنطقة الغربية/مدينة المرفأ جدد حياتؾ 5
 إمارة أبو ظبي/ مدينة العيف  ممتقى الفتيات 6
 إمارة أبو ظبي/المنطقة الغربية/جزيرة دلما األسر المنتجة والمستثمرة 7
 إمارة أبو ظبي/ منطقة العيف /قرية الشويب دورات تدريبية لتمكيف المرأة 8
 إمارة أبو ظبي/ منطقة العيف /قرية اليير ىال بالصيؼ 9

 إمارة أبو ظبي/المنطقة الغربية/مدينة غياثي تحفيظ القرآفمركز  11
 إمارة أبو ظبي/المنطقة الغربية/مدينة غياثي الحرؼ اليدوية التراثية 11
 إمارة أبو ظبي/المنطقة الغربية/مدينة غياثي األسر المنتجة/ موروثنا ىويتنا  12
 إمارة أبو ظبي/ منطقة العيف /قرية السويحاف تحفيظ القرآف الكريـ 13
 إمارة أبو ظبي إيواء النساء واألطفاؿ ضحايا االتجار بالبشر 14
 إمارة الشارقة جائزة المرأة اإلماراتية في اآلداب والفنوف 15
 إمارة الشارقة جائزة الشارقة لمقرآف والحديث لألسرة 16
 إمارة الشارقة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية 17
 

 :السابؽ ما يميويتضح مف الجدوؿ 
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 قمة عدد المشروعات الموجية لمتمكيف االجتماعي عمى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 تركز المشروعات في إمارتي أبو ظبي والشارقة، ويمكف تفسير ذلؾ بما يمي: 

o كبر حجـ إمارة أبو ظبي واتساع رقعتيا الجغرافية. 

o  عدد السكافتعتبر إمارة أبو ظبي أكبر اإلمارات مف حيث. 

o وجود فروع ليذه المشروعات في اإلمارات األخرى 
 غمبة أنشطة الدورات التأىيمية والمعارض والمسابقات. 

 الموقف الحالي لممشروع

وكما . ىؿ ىو مستمر أـ منتيي أـ متوقؼ أو متعثر: كاف مف الميـ أف نسأؿ عف الموقؼ الحالي لممشروع
وىناؾ . % 82.4مشروعا بنسبة  14مشروعات مستمرة وعددىا فإف أغمبية ال( 2)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
ولـ يعاني أي مف . % 17.6بنسبة (( 1)انظر جدوؿ رقـ  – 12،  6،  2أرقاـ )ثالثة مشروعات منتيية 

 .المشروعات السبعة عشر مف التوقؼ أو التعثر

 الموقؼ لحالي لممشروع( 2)جدوؿ رقـ 

 % العدد الموقؼ لحالي لممشروع
 82.4 14 مستمر

 17.6 3 منتيي
 00.0 1 (متعثر)متوقؼ 
 100.0 17 اإلجمالي

 

 نطاق عمل المشروع

ىي  %82.4)مشروعا بنسبة  14)أف أغمبية المشروعات ( 3)بالنسبة لنطاؽ عمؿ المشروع يوضح جدوؿ 
وىناؾ مشروع واحد عمى (. أي عمى نطاؽ دولة اإلمارات العربية المتحدة)مشروعات عمى النطاؽ الوطني 

جائزة الشارقة لمقرآف والحديث لألسرة الذي يمتد إلى دوؿ  16المشروع رقـ )المستوييف الوطني واإلقميمي 
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مراكز إيواء النساء واألطفاؿ  14قـ المشروع ر )ومشروع واحد عمى المستوى الدولي ( مجمس التعاوف الخميجي
 (.ضحايا االتجار بالبشر

 نطاؽ عمؿ المشروع( 3)جدوؿ رقـ 

 % العدد نطاؽ عمؿ المشروع
 82.4 14 وطني فقط

قميمي  11.7 2 وطني وا 
 5.9 1 دولي

 100.0 17 اإلجمالي
 

 التغطية الجغرافية لممشروع

 9)بالسؤاؿ عف التغطية الجغرافية لممشروع تبيف استئثار مدف اإلمارات بأكثر مف نصؼ المشروعات 
أربعة )، بينما توزعت باقي المشروعات عمى الوطف ككؿ (4)كما يبيف جدوؿ ( % 53مشروعات بنسبة 
عمى  ، مع وجود مشروع واحد(%17.6ثالثة مشروعات بنسبة )، وعمى القرى (%23.5مشروعات بنسبة 
ويتوافؽ ىذا التوزيع الجغرافي مع نمط توزيع السكاف في دولة اإلمارات العربية (. أبو ظبي)مستوى العاصمة 

المتحدة التي شيدت في العقود القميمة الماضية ازديادا كبيرا في نسبة سكاف الحضر مقارنة بنسبة سكاف 
 .الريؼ أو البادية

 التغطية الجغرافية لممشروع( 4)جدوؿ رقـ 

 % العدد التغطية الجغرافية لممشروع
 23.5 4 الوطف ككؿ
 5.9 1 العاصمة

 00.0 1 إقميـ
 00.0 1 محافظة
 53.0 9 مدينة
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 17.6 3 قرية أو مجموعة قرى
 100.0 17 اإلجمالي

 

 ارتباط المشروع بمشروعات أخرى

لموقوؼ عمى تكامؿ مشروعات تمكيف المرأة ورد باالستبياف سؤاؿ عما إذا كاف المشروع مرتبطا بمشروعات 
مشروعا  11)فإف أغمبية المشروعات غير مرتبطة بمشروعات أخرى ( 5)وكما يوضح جدوؿ رقـ . أخرى
 :رىفيي مرتبطة بمشروعات أخ  %35.3)بنسبة)أما الستة مشروعات المتبقية ( %64.7بنسبة 

  معرض ومسابقة االتحاد مرتبط بمشروعات االحتفاؿ السنوي بعيد االتحاد( 3)مشروع رقـ. 
  مرتبط بقسـ الدورات في مركز التنمية األسرية( دورة األعماؿ الفنية اليدوية( 4)مشروع رقـ. 
  األسر المنتجة مرتبط بميرجاف يحمؿ نفس االسـ –موروثنا ىويتنا ( 12)مشروع رقـ. 
 تحفيظ القرآف الكريـ مرتبط بمشروع تطوير المرأة وبث الوعي الثقافي الذي تشرؼ ( 13) مشروع رقـ

 .عميو مؤسسة التنمية األسرية
  جائزة الشارقة لمقرآف والحديث ويرتبط بفعاليات وبرامج ومشروعات مصاحبة لمجائزة ( 16)مشروع رقـ

 .شارقةعمى مدار العاـ ويشرؼ عمييا المجمس األعمى لشؤوف األسرة بال
  جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية ويرتبط بعيادة الرضاعة الطبيعية ومركز ( 17)مشروع رقـ

  .األمومة والطفولة

ىؿ المشروع مرتبط بمشروعات أخرى؟( 5)جدوؿ رقـ   

 االستجابة عدد المشروعات %
 نعـ 6 35.3
 ال 11 64.7

 المجموع 17 100.0
 

تنفيذ المشروعات: ثانيا  
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 الجهات المنفذة لممشروع

تتولى الجيات الحكومية تنفيذ الغالبية الساحقة مف مشروعات تمكيف المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
مشروع رقـ )ولـ يكف ىناؾ سوى مشروع واحد تولى تنفيذه القطاع الخاص ( 1924% مشروعا بنسبة   16)
وضمت قائمة الجيات الحكومية المشرفة . وف متخصصوفالذي ينفذه مدرب( دورات تدريبية لتمكيف المرأة( 8)

:عمى تنفيذ المشروعات  

 مؤسسة التنمية األسرية بفروعيا المختمفة. 
 صندوؽ خميفة لدعـ المشاريع. 
 المجمس األعمى لشؤوف األسرة. 
 الييئة العامة لألوقاؼ. 
 بمدية مدينة المرفأ. 

 

طبيعة الجيات المنفذة لممشروع( 6)جدوؿ رقـ   

 طبيعة الجية العدد %

 حكومية 16 94.1

 قطاع خاص 1 5.9
 منظمة أىمية 0 00.0
 منظمة إقميمية 0 00.0

 منظمة دولية رسمية 0 00.0

 منظمة دولية غير حكومية 0 00.0

 أخرى 0 00.0
 المجموع 17 100.0

 

 ميزانية المشروع
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عدد ال يستياف بو مف  المشروعات بميزانية مستقمة غير أف ىناؾ %( 5828بنسبة )تتمتع عشرة مشروعات 
ويعود ذلؾ بالطبع إلى أف معظـ الجيات . ليس ليا ميزانية مستقمة%( 4122سبعة مشروعات بنسبة )

.المشرفة والمنفذة لممشروعات ىي جيات حكومية  

ىؿ لممشروع ميزانية مستقمة؟( 7)جدوؿ رقـ   

 االستجابة عدد المشروعات %
 نعـ 10 58.8
 ال 7 41.2

 المجموع 17 100.0
 

 مصادر التمويل

غمبة التمويؿ ( 8)اتساقا مع النتائج السابقة الخاصة بالجيات المنفذة لممشاريع يتضح مف جدوؿ رقـ 
تموليا الحكومة وحدىا، وىناؾ أربعة %( 53)الحكومي عمى معظـ المشروعات، فيناؾ تسعة مشروعات 

مشروع )أو مع جيات أخرى ( مشروعات 3)اع الخاص مشروعات تشترؾ الحكومة في تمويميا إما مع القط
(واحد  

مصادر التمويؿ( 8)جدوؿ رقـ   

 مصدر التمويؿ العدد %

 حكومي فقط 9 53.0

 قطاع خاص فقط 1 00.0
قطاع خاص+ حكومي  3 17.6  
أخرى+ حكومي  1 5.9  

 منظمة أىمية 1 00.0
 منظمة إقميمية 1 00.0

 منظمة دولية رسمية 1 00.0
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 منظمة دولية غير حكومية 1 00.0

 أخرى فقط 2 11.7
 غير مبيف 2 11.7
 المجموع 17 99.9

 

 التجهيزات المادية لممشروع

%( 9421مشروعا بنسبة  16)تتمتع معظـ المشروعات بتجييزات مادية لعؿ أبرزىا وجود مقر لممشروع 
%( 53مشروعات بنسبة  9) والتجييزات المكتبية%( 5828مشروعات بنسبة  11)وتوفر أجيزة الحاسوب 

، مع %(6427مشروعا بنسبة  11)ووسائؿ االتصاؿ %( 7625مشروعا بنسبة  13)وتوفر وسائؿ النقؿ 
.ليا موقع الكتروني%( 2325)مالحظة أف أربعة مشروعات فقط    

التجييزات المادية لممشروع( 9)جدوؿ رقـ   

 التجييزات يوجد ال يوجد المجموع
17 

(100.0%) 
1 

(5.9%) 
16 

(94.1%) 
 مقر

17 
(100.0%) 

8 
(47.0%) 

9 
(53.0%) 

 تجييزات مكتبية

17 
(100.0%) 

7 
(41.2%) 

11 
(58.8%) 

 أجيزة حاسوب

17 
(100.0%) 

4 
(23.5%) 

13 
(76.5%) 

 وسائؿ نقؿ

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

11 
(64.7%) 

 وسائؿ اتصاؿ

17 
(100.0%) 

13 
(76.5%) 

4 
(23.5%) 

 موقع الكتروني

 

 التوزيع النوعي لمعاممين في المشروعات )ذكور / إناث(
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 15يتضح ذلؾ عمى مستوى اإلدارة حيث يخضع . يغمب العنصر النسائي عمى العامميف في المشروع
( أنثى في مقابؿ خمسة ذكور 113)إلدارة نسائية، كما يتضح في أعداد العامميف %( 8822بنسبة )مشروعا 

(.اثمتطوعة كميف مف اإلن 112)والمتطوعيف   

التوزيع النوعي لمعامميف بالمشروع( 11)جدوؿ رقـ   

  ذكور إناث غير مبيف الجممة

 العامموف في المشروعات 5 113 1 118
 مدير المشروع 1 15 1 17
 متطوعوف 1 112 1 112

 

 أهداف المشروع

االختالؼ حيث ىذا ( 11)ويوضح جدوؿ . اختمفت أىداؼ المشروعات باختالؼ مجاؿ النشاط الذي تقوـ بو
.أىدافو/ يتضمف الجدوؿ رقـ المشروع واسمو وىدفو   

أىداؼ المشروعات( 11)جدوؿ رقـ   

 األىداؼ/ اليدؼ  اسـ المشروع رقـ
دورات تأىيمية  1

 وتعميمية
 تأىيؿ المرأة لممارسة الميف المختمفة والحرؼ المفيدة .1
 تعميـ المرأة تقنية توفير الوقت والماؿ لألسرة .2
 المرأة في الدوراتتنمية مواىب  .3
 إكساب المرأة الخبرة عف طريؽ التطبيؽ العممي .4
 \النيوض بمستوى المرأة اإلماراتية في شتى المجاالت .5
 تربية الذوؽ الفني عند المنتسبات .6

توثيؽ العالقة بيف مؤسسة التنمية األسرية والمؤسسات األخرى والمجتمع  .1 الطريؽ إلى جنتي 2
 المحمي

وتفعيؿ دور المؤسسة في التعرض لممشكالت األسرية التوعية المجتمعية  .2
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 بمساعدة السر في إيجاد حموؿ ليا
 إبراز دور الدولة في توجيو ورعاية أبنائيا المقبميف عمى الزواج .3
 التمسؾ بالعادات والتقاليد واالنتماء لألسرة اإلماراتية .4
تباع الطرؽ السميمة في اختيار الزوج المناسب لتالفي المشكالت في إ .5

 المستقبؿ
التعرض لبعض العادات السمبية التي تحد مف اإلقباؿ عمى الزواج  .6

 وانتشار ظاىرة الطالؽ
يجاد الطرؽ المثمى لمتواصؿ  .7 توفير الجو النفسي السميـ داخؿ األسرة وا 

 والتفاىـ الزوجي
 توعية األسرة واألـ بدورىا في تكويف شخصية الفتاة المقبمة عمى الزواج .8
 التي قد تصادؼ المقبميف عمى الزواج عرض المشكالت الصحية .9

معرض ومسابقة  3
 االتحاد

 االحتفاؿ باليـو الوطني  .1
 غرس حب الوطف بطريقة الفف واإلبداع .2
 تبادؿ الخبرات .3
 التنافس اإلبداعي .4

دورة األعماؿ  4
 الفنية واليدوية

 االحتفاؿ باليـو الوطني  .1
 غرس حب الوطف بطريقة الفف واإلبداع .2
 تبادؿ الخبرات .3

 التنافس اإلبداعي .4
 توعية المنطقة اجتماعيا .1 جدد حياتؾ 5

 ربط المؤسسات الحكومية بالمجتمع .2
 إبراز دور القيادات الشابة بالمنطقة .3
 استغالؿ وقت الفراغ بما يخدـ الشباب واألىالي .4

التنمية الشاممة لمفتيات مف النواحي االجتماعية والثقافية والسموكية  .1 ممتقى الفتيات 6
 والميارية

 تنمية مواىب الفتيات وصقؿ قدراتيف .2
 استثمار وقت الفراغ لدى المشاركات .3
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األسر المنتجة  7
 والمستثمرة

 التمكيف االجتماعي واالقتصادي لممرأة
 تعزيز قدرات وميارات المرأة في المشاركة والتواصؿ .1
 دفع المرأة نحو اإلنتاج واالعتماد عمى النفس .2
 فتح مصدر دخؿ جديد لألسرة .3
 النظرة االجتماعية السائدة حوؿ عمؿ المرأة التغمب عمى .4

دورات تدريبية  8
 لتمكيف المرأة

 تمكيف المرأة مف خالؿ توفير فرص لتطوير قدراتيا ومياراتيا .1

 إثراء مواىب الفتيات وتطوير قدراتيف .2 ىال بالصيؼ 9
 التنمية الشاممة لإلناث ثقافيا واجتماعيا وسموكيا ومياريا .3
 شاركة بيف الفتياتتنمية روح التعاوف والم .4
 مساندة األسرة في استثمار إجازة صيفية مميزة ومنتجة .5

مركز تحفيظ  11
 القرآف

 تفعيؿ دور مؤسسة التنمية األسرية في المجتمع المحمي .1
 تعزيز التواصؿ بيف المؤسسة وسيدات المجتمع .2
 تقوية الوازع الديني في نفوس سيدات المجتمع .3
 السموكيةدعـ السموؾ اإليجابي والقيـ  .4
 يدات عمى المشاركة الفعالةستحفيز ال .5
 مساعدة السيدات عمى االستفادة مف وقت الفراغ .6

الحرؼ اليدوية  11
 التراثية

 مساعدة المرأة عمى عرض مشغوالتيا اليدوية التراثية .1
 إحياء التراث الوطني .2
 المردود المادي لممرأة .3

/ موروثنا ىويتنا  12
 األسر المنتجة

وتعزيز مكانتيا باإلسياـ الفعاؿ في حركة التنمية مساعدة المرأة  .1
 االقتصادية

 إحياء التراث الشعبي والمحافظة عميو مف االندثار .2
 االستفادة مف خبرات كبار السف ومكنوزىـ الشعبي .3
 إيجاد مجتمع منتج وفعاؿ لتحسيف مستوى الدخؿ .4

تحفيظ القرآف  13
 الكريـ

 بنفسيا وأسرتيازيادة وعي المرأة دينيا وثقافيا لمرقي  .1
 تحفيز النساء لمخروج مف المنزؿ واكتساب المزيد مف المعارؼ والعمـو .2
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 تشجيع المرأة لمشاركة الرجؿ في سوؽ العمؿ .3
إيواء النساء  14

واألطفاؿ ضحايا 
 االتجار بالبشر

 توفير الرعاية النفسية والصحية والقانونية لضحايا االتجار بالبشر .1
 االتجار بالبشر إيواء النساء واألطفاؿ ضحايا .2

جائزة المرأة  15
اإلماراتية في 
 اآلداب والفنوف

 تسميط الضوء عمى إبداعات المرأة العربية في اآلداب المختمفة .1
 إثراء المكتبة العربية بالنماذج المتميزة مف اآلداب المختمفة .2
 إظيار قيمة دور المرأة العربية المبدعة في مختمؼ الفنوف واآلداب .3
 معايشة العصر .4
 التأكيد عمى أىمية جيود المرأة في وضع أسس التنمية البشرية .5
 النيوض بمجتمع واثؽ مف توجيو الحضاري .6

جائزة الشارقة  16
لمقرآف والحديث 

 لألسرة

تأكيد اليوية اإلسالمية وترسيخ مبادئ اإلسالـ وتعاليمو في نفوس أفراد  .1
 األسرة

المجتمعية إنشاء قاعدة معمومات وفتح قنوات اتصاؿ مع المؤسسات  .2
 والمنظمات اإلسالمية لمتعارؼ وتبادؿ الخبرات

 اقتراح وتبني مشروعات رائدة ومتميزة لخدمة الجائزة .3
تنمية ميارات العامميف وتطوير األداء المستمر بما يحقؽ الكفاءة والجودة  .4

 الشاممة في العمؿ
جمعية أصدقاء  17

 الرضاعة الطبيعية
 والعودة لمطبيعة دعـ وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية .1
 مساندة األميات ونشر الوعي الثقافي والصحي في المجتمع .2
تكويف فرؽ عمؿ مثؿ مجموعة أـ إلى أـ ومجموعة اإلرشاديات الداعمات  .3

 لمرضاعة الطبيعية
 التقميؿ والحد مف األمراض عند األطفاؿ ما دوف السنتيف .4

 

 

 طبيعة أنشطة المشروع



27 
 

ؼ تمكيف المرأة في المجاؿ االجتماعي بدولة اإلمارات العربية المتحدة تنوعت أنشطة المشروعات التي تستيد
نشاط التوعية ونشاط تنمية الميارات : ولعؿ مف أىـ ىذه األنشطة ما يمي(. 12)كما يتضح مف الجدوؿ رقـ 

مشروعا  13)، نشاط التدريب والتكويف (لكؿ مف النشاطيف% 8822مشروعا بنسبة  15جاء ذكرىما في )
 8)، نشاط تحسيف ظروؼ العيش %(53مشروعات بنسبة  9)، نشاط إعداد الكوادر %(7625بنسبة 

، وأخيرا نشاط %(4122مشروعات بنسبة  7)، نشاط تقديـ مساعدات مالية أو عينية %(47مشروعات بنسبة 
عادة التأىيؿ  لكؿ مف % 3523مشروعات بنسبة  6جاء ذكرىما في )براج الحماية ونشاط التأىيؿ وا 

كاف ليا أنشطة أخرى غير الواردة بقائمة %( 1726بنسبة )وجدير بالذكر أف ثالثة مشروعات ( . طيفالنشا
:األنشطة وذلؾ عمى النحو التالي  

  اجتماعية-ورشة المكتبة، رحالت ترفييية، ورحالت ثقافية: ممتقى الفتيات( 6)مشروع رقـ. 
  ية السميمة ورياضة صباحيةتثقيؼ المشاركات يوميا بالتغذ: ىال بالصيؼ( 9)مشروع رقـ. 
  استضافة أديبات، عقد لقاءات أدبية، : جائزة المرأة اإلماراتية في اآلداب والفنوف( 15)مشروع رقـ

 .تحكيـ األعماؿ األدبية

طبيعة أنشطة المشروع( 12)جدوؿ رقـ   

 النشاط يوجد ال يوجد المجموع
17 

(100.0%) 
2 

(11.7%) 
15 

(88.2%) 
 توعية

17 
(100.0%) 

4 
(23.5%) 

13 
(76.5%) 

تكويف/ تدريب   

17 
(100.0%) 

2 
(11.7%) 

15 
(88.2%) 

 تنمية ميارات

17 
(100.0%) 

8 
(47.0%) 

9 
(53.0%) 

 إعداد كوادر

17 
(100.0%) 

11 
(58.8%) 

7 
(41.2%) 

 تقديـ مساعدات مالية أو عينية

17 
(100.0%) 

11 
(64.7%) 

6 
(35.3%) 

 برامج حماية

17 
(100.0%) 

11 
(58.8%) 

7 
(41.2%) 

 توفير مؤسسات رعاية مختمفة
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17 
(100.0%) 

9 
(53.0%) 

8 
(47.0%) 

 تحسيف ظروؼ العيش

17 
(100.0%) 

11 
(64.7%) 

6 
(35.3%) 

عادة تأىيؿ  تأىيؿ وا 

17 
(100.0%) 

14 
(82.4%) 

3 
(17.6%) 

 أخرى

 

 الفئات التي يستهدفها المشروع

المشروعالفئات التي يستيدفيا ( 13)جدوؿ رقـ   

 الفئات نعـ ال غير مبيف الجممة
 حسب الحالة االجتماعية

17 
(100.0%) 

3 
(17.6%) 

1 
(5.9%) 

13 
(76.5%) 

 عزباوات

17 
(100.0%) 

3 
(17.6%) 

2 
(11.7%) 

12 
(70.6%) 

 متزوجات

17 
(100.0%) 

3 
(17.6%) 

2 
(11.7%) 

12 
(70.6%) 

 مطمقات

17 
(100.0%) 

3 
(17.6%) 

2 
(11.7%) 

12 
(70.6%) 

 أرامؿ

 حسب الحالة الوظيفية

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

9 
(53.0%) 

8 
(47.0%) 

 عامالت

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

6 
(35.3%) 

11 
(64.7%) 

 ربات بيوت

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

9 
(53.0%) 

8 
(47.0%) 

 متقاعدات

 حسب العمر    

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

14 
(82.4%) 

3 
(17.6%) 

 أطفاؿ

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

9 
(53.0%) 

8 
(47.0%) 

 فتيات

 شابات 11 7 1 17
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(100.0%) (00.0%) (41.2%) (58.8%) 

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

7 
(41.2%) 

11 
(58.8%) 

 مسنات

 حسب الحالة الصحية

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

16 
(94.1%) 

1 
(5.9%) 

 معوقات

17 
(100.0%) 

1 
(00.0%) 

14 
(82.4%) 

3 
(17.6%) 

 أمراض مزمنة

 

 هل يستهدف المشروع الرجال؟

بما أف المشروعات المدروسة ىي في مجاؿ تمكيف المرأة، فقد جاءت أغمبية المشروعات ال تستيدؼ الرجاؿ 
%( 1726بنسبة )في مقابؿ ثالثة مشروعات فقط ىي التي استيدفت الرجاؿ %( 8224مشروعا بنسبة  14)

:وىذه المشروعات ىي  

. جدد حياتؾ، الذي استيدؼ الرجاؿ بشكؿ عاـ( 5)مشروع رقـ   

جائزة الشارقة لمقرآف والحديث لألسرة، الذي استيدؼ الرجاؿ مف خالؿ فئة األسرة الحافظة ( 16)مشروع رقـ 
(. اآلباء واألبناء)  

.الصحيجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، الذي استيدؼ اآلباء العامميف بالمجاؿ ( 17)مشروع رقـ   

ىؿ يستيدؼ المشروع الرجاؿ؟( 14)جدوؿ رقـ   

 االستجابة عدد المشروعات %
 نعـ 3 17.6
 ال 14 82.4

 المجموع 17 100.0
 

 أعداد المستهدفين وأعداد المستفيدين من المشروعات
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أعداد المستيدفيف والمستفيديف مف المشروعات( 15)جدوؿ رقـ   

 المستفيديفعدد  عدد المستيدفيف اسـ المشروع رقـ
 غير مبيف جميع سيدات المجتمع المحمي دورات تأىيمية وتعميمية 1
مدارس البنات + دارسات المركز  الطريؽ إلى جنتي 2

 بالمنطقة
151 

 71 المجتمع المحمي معرض ومسابقة االتحاد 3
 151 المجتمع المحمي دورة األعماؿ الفنية واليدوية 4
 71 غير محدد جدد حياتؾ 5
 غير مبيف 15 ممتقى الفتيات 6
 18 18 األسر المنتجة والمستثمرة 7
 66 66 دورات تدريبية لتمكيف المرأة 8
 64 61 ىال بالصيؼ 9

 26 26 مركز تحفيظ القرآف 11
 5 11 الحرؼ اليدوية التراثية 11
األسر / موروثنا ىويتنا  12

 المنتجة
 غير مبيف غير مبيف

 311 511 تحفيظ القرآف الكريـ 13
إيواء النساء واألطفاؿ ضحايا  14

 االتجار بالبشر
 25 غير مبيف
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يختمؼ العدد مف عاـ  جميع شرائح المجتمع
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جمعية أصدقاء الرضاعة  17
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امرأة، )أغمبية فئات المجتمع 
 (طفؿ، رجؿ
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جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية ىو المشروع الوحيد الذي قدـ بيانات دقيقة ( 17)المشروع رقـ )*( 
:وتفصيمية عف أعداد المستفيديف عمى النحو التالي  

 فئة المستفيديف العدد
منذ تأسيسيا المترددوف عمى عيادة الرضاعة الطبيعية  21141

2111عاـ   

 الخريجات اإلرشاديات الداعمات لمرضاعة الطبيعية 63
 حضور المحاضرات والمؤتمرات 422

 تأجير أجيزة شفط الحميب 1461
 المتطوعات 112

 

اإلنجازات والمشكالت: ثالثا  

 هل حقق المشروع أهدافه؟

انظر )ىؿ حقؽ المشروع أىدافو؟ : السؤاؿ التاليطبؽ لمقائميف بتطبيؽ لالستبياف فقد أجاب الجميع بنعـ عمى 
، ولذا فقد تضمف االستبياف سؤاال تاليا عف أىـ اإلنجازات التي حققيا المشروع وجاءت ((16)جدوؿ 

(.17)االستجابات عمى النحو الذي يعرضو الجدوؿ رقـ   

ىؿ حقؽ المشروع أىدافو؟( 16)جدوؿ رقـ   

 االستجابة عدد المشروعات %
 نعـ 17 100.0
 ال 0 00.0

 المجموع 17 100.0
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 أهم اإلنجازات التي حققها المشروع

أىـ اإلنجازات التي حققتيا المشروعات( 17)جدوؿ رقـ   

 أىـ اإلنجازات اسـ المشروع رقـ
تدريب السيدات عمى القياـ بمشاريعيف الخاصة بشكؿ عممي  .1 دورات تأىيمية وتعميمية 1

 وميني مدروس
قمف بافتتاح مشاريعيف الخاصة وحققت كثير مف السيدات  .2

 االستقالؿ المادي لألسرة
 ساعد في ارتفاع دخؿ األسرة .3

 لفت االنتباه لمسموكيات السمبية لألعراس وموقؼ الديف منيا .1 الطريؽ إلى جنتي 2
 التعرؼ عمى أسس اختيار الزوجيف .2
 توجيو النظر لممشكالت االقتصادية والنفسية لألسرة .3

 التواصؿ الفني بيف أفراد المجتمع المحمي .1 االتحادمعرض ومسابقة  3
 تبادؿ الخبرات واكتساب خبرات مختمفة .2
 التعرؼ عمى مختمؼ اإلبداعات .3
 التواصؿ الحسي والفني وتأىيؿ اإلبداع .4
 اختالؼ نوع المشاركيف كؿ عاـ  .5

 استغالؿ وقت الفراغ إلظيار الطاقات اإلبداعية .1 دورة األعماؿ الفنية واليدوية 4
 المنتسبات بمعارض عديدة مشاركة .2
فتح مشروعات تجارية مف خالؿ الحرؼ التي تـ تعمميا في  .3

 دورة األعماؿ الفنية اليدوية
 التعرؼ عمى ىوايات جديدة .4
 المحافظة عمى البيئة .5
التعاوف مع اليالؿ األحمر لتدريب مجموعة مف أصحاب  .6

 الدخؿ المنخفض
 نشر الوعي .1 جدد حياتؾ 5
 المشروع جميع األىداؼ المرجوة منوحقؽ  .1 ممتقى الفتيات 6



33 
 

 تزايد عدد المستفيدات مف المشروع منذ بدء انطالقو .1 األسر المنتجة والمستثمرة 7
 تجاوب السيدات مع فكرة المشروع  .2
 التغمب عمى النظرة السائدة عف عمؿ المرأة .3
 إيجاد مصدر دخؿ لألسرة .4

 ICDLحصوؿ المنتسبات عمى شيادة  .1 دورات تدريبية لتمكيف المرأة 8
 تنمية ميارات المغة اإلنجميزية .2
 تنمية الميارات اليدوية .3

 التدريب وقضاء وقت مفيد بالصيؼ .1 ىال بالصيؼ 9
 الترفيو المفيد .2
 تعمـ سموكيات صحيحة .3
 اكتساب ميارات مختمفة .4

 تخريج عدد كبير مف قارئات القرآف الكريـ تالوة وتجويدا .1 مركز تحفيظ القرآف 11
 تخريج عدد كبير مف حفظة القرآف الكريـ .2
 اإلقباؿ المتزايد عمى مركز حفظ القرآف .3

 المردود المادي عمى المرأة .1 الحرؼ اليدوية التراثية 11
 الحفاظ عمى التراث .2
 اإلقباؿ عمى المشغوالت اليدوية في المعارض .3

األسر / موروثنا ىويتنا  12
 المنتجة

 تمكيف المرأة اقتصاديا .1
 بعض الحرؼ التقميديةالتدريب عمى  .2

 تخريج عدد خمس حافظات لمقرآف الكريـ كامال .1 تحفيظ القرآف الكريـ 13
 زيادة عدد المشاركات في مشروع األسر المنتجة .2
سيدة وطالبات مدارس في أنشطة  211مشاركة أكثر مف  .3

 المركز المنوعة 
إيواء النساء واألطفاؿ ضحايا  14

 االتجار بالبشر
 واعتبارىف ضحاياترحيؿ نساء  .1

جائزة المرأة اإلماراتية في  15
 اآلداب والفنوف

 طباعة األعماؿ األدبية الفائزة في المشروع .1
 إثراء المكتبة العربية بكتب األدب وقصص األطفاؿ .2
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 تبادؿ الخبرات بيف األديبات وفتح قنوات الواصؿ بينيف .3
 ازدياد اإلقباؿ عمى المشاركة في الجائزة .4

لمقرآف والحديث  جائزة الشارقة 16
 لألسرة

 ازدياد عدد المشاركيف في الجائزة عاما بعد عاـ .1
 ازدياد اإلقباؿ مف السيدات عمى الفعاليات المصاحبة لمجائزة .2
 استحداث برامج جديدة بناء عمى طمب المستيدفيف .3

جمعية أصدقاء الرضاعة  17
 الطبيعية

فتح عيادة الرضاعة الطبيعية في مركز رعاية األمومة  .1
 والطفولة بالشارقة

 أـ مف العيادة ينويا 5111استفادة حوالي  .2
إعداد كوادر متطوعة لدعـ وتشجيع وحماية الرضاعة  .3

 الطبيعية
 

 العقبات التي تواجه / واجهت المشروع

واجيت مشروعات تمكيف المرأة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وبينما / تعددت وتنوعت العقبات التي تواجو 
لتكرار ىذه العقبات فإف التعميؽ عمى الجدوؿ سوؼ يتطرؽ إلى توصيؼ ىذه ( 18)الجدوؿ رقـ يعرض 

لى اإلجراءات التي اتخذت لمتغمب عمييا .العقبات وا   

واجيت المشروع/ العقبات التي تواجو ( 18)جدوؿ رقـ   

 العقبات نعـ ال غير مبيف المجموع
17 

(100.0%) 
6 

(35.3%) 
8 

(47.0%) 
3 

(17.6%) 
 عدـ وجود وثيقة لممشروع

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

8 
(47.0%) 

3 
(17.6%) 

عدـ وضوح غايات المشروع وأىدافو 
 وصعوبة قياس األىداؼ

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

6 
(35.3%) 

5 
(29.4%) 

 تعقيد اإلجراءات اإلدارية الرسمية

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

8 
(47.0%) 

3 
(17.6%) 

 مشكالت دراسات الجدوى

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

5 
(29.4%) 

 مشكمة التمويؿ 6
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17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

7 
(41.2%) 

4 
(23.5%) 

 صعوبة الوصوؿ إلى المستيدفيف

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

7 
(41.2%) 

4 
(23.5%) 

نقص القدرات الفنية الالزمة لمعمؿ في 
 المشروع

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

11 
(58.8%) 

1 
(5.9%) 

المتابعة وتركيزىا عمى الناحية الماليةقصور   

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

7 
(41.2%) 

4 
(23.5%) 

 مشكمة المكاف

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

6 
(35.3%) 

5 
(29.4%) 

 نقص التجييزات المادية

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

8 
(47.0%) 

3 
(17.6%) 

 مشكمة التنسيؽ بيف الجيات ذات الصمة

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

7 
(41.2%) 

4 
(23.5%) 

 نقص الموارد البشرية

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

6 
(35.3%) 

5 
(29.4%) 

 عدـ وجود خطة لالستدامة

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

9 
(53.0%) 

2 
(11.7%) 

 عدـ تجاوب المستيدفيف

17 
(100.0%) 

6 
(35.3%) 

7 
(41.2%) 

4 
(23.5%) 

 عدـ وجود مؤشرات لمتقييـ

 

آليات التقويم والمتابعة: رابعا  

 هل تم تقييم المشروع؟

في مقابؿ ثالثة %( 7625مشروعا بنسبة  13)خضعت أغمبية المشروعات لعممية تقييـ بشكؿ أو بآخر 
وىذا مؤشر جيد عمى أف مشروعات (. 19)كما يبيف الجدوؿ رقـ %( 1726بنسبة )مشروعات فقط لـ تقيـ 

يمر معظميا بعمميات تقييـ دورية لمتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ تمكيف المرأة في المجاؿ االجتماعي 
.ولتعديؿ األىداؼ واالستراتيجيات في ضوء عمميات التقييـ  

 

ىؿ تـ تقييـ المشروع؟( 19)جدوؿ رقـ   
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 االستجابة عدد المشروعات %
 نعـ 13 76.5
 ال 3 17.6

 غير مبيف 1 5.9

 المجموع 17 100.0
 

 التقييم: مراحمه، جهته، منهجيته، وأدواته

مراحؿ التقييـ وجيتو ومنيجيتو وأدواتو( 21)جدوؿ رقـ   

 التقييـ نعـ ال غير مبيف المجموع
 مراحؿ التقييـ

13 1 5 
 

8 
 

 مستمر

13 1 8 
 

5 
 

 مرحمي

13 1 12 
 

1 
 

 نيائي

 جية التقييـ

13 1 6 
 

7 
 

 ذاتي

 اإلداريوف 11 2 1 13
13 1 7 

 
6 

 
 المستفيدوف

13 1 5 
 

8 
 

 العامموف

13 1 13 1 
 

 خارجي

 جيات إشرافية 3 11 1 13

13 1 13 1 
 

 جيات تمويمية
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13 1 12 
 

1 
 

 أخرى

13 1 12 
 

1 
 

 متعدد األطراؼ

 منيجية التقييـ

 تقييـ األنشطة 9 4 1 13
"المخرجات"تقييـ األىداؼ  11 2 1 13  

 تقييـ األداء 9 4 1 13
 أدوات التقييـ

 االستبياف 9 3 1 13
13 1 8 

 
 مؤشرات 4

13 1 5 
 

7 
 

مناقشات )مقابالت مفتوحة 
(بؤرية  

 المالحظة 9 3 1 13
13 1 7 

 
5 

 
 رجوع إلى الممفات

 أخرى 3 9 1 13
 

 كيف استفاد المشروع من عممية التقييم؟

التالية عددا مف وتوضح القائمة . خمصت الدراسة إلى أف عممية التقييـ قد أفادت المشاريع مف عدة زوايا
:االستجابات  

 طرأ تحسف عمى أداء العامالت في المشروع. 
 تـ استقطاب سيدات ذوات خبرة وكفاءة عالية لتقديـ الدورات التأىيمية. 

 توفير الموارد الالزمة لممشاريع. 

 التعرؼ عمى احتياجات المجتمع مف خالؿ إجراء استطالع لمرأي. 

 تنفيذ المشاريع بشكؿ مقنف. 
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 شطة المشروع لتالءـ ظروؼ النساء المستفيداتتعديؿ أن. 

 تعديؿ أىداؼ المشروع بناء عمى طمب المشاركات. 

 ظيور أفكار جديدة وتطوير األفكار القائمة والخروج بمقترحات. 

  (.الخ.. المراسالت والمخاطبات، عمميات الحفظ والتوثيؽ )تحسف أسموب العمؿ 

  المشروعالتشجيع عمى تكرار التجربة واالستمرار في. 

 التوصؿ إلى طرؽ الستقطاب النساء لممشاركة في مشاريع التمكيف االجتماعي. 

 تطوير المشروع. 

 زيادة الوعي االجتماعي بيف النساء المشاركات. 

 تالفي السمبيات في المشروعات المزمع إقامتيا مستقبال. 

 التعرؼ عمى جوانب النقص. 

 محاولة إصالح أوجو الخمؿ. 

 خرجاتالتحقؽ مف جودة الم. 

 اختصار الوقت المخصص لممشروع. 

  في المشاريع اإلنتاجية مثؿ مشاريع األسر المنتجة ومشاريع الحرؼ اليدوية )تحسف اإلنتاجية
 (.التراثية

 التعرؼ عمى حاجات السوؽ المحمي مف المنتجات. 

 تزويد المشاريع بالموارد الالزمة. 

 توفير كادر تدريبي متميز. 

  المقدمةتنويع البرامج واألنشطة. 

 مقترحات لتحسين المشروع

 :خمصت الدراسة إلى العديد مف المقترحات التي توزعت عمى المحاور التالية

 مقترحات خاصة بتخطيط المشروع: أوال
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 تخصيص مبنى لممشروع. 

 استصدار شيادات لممشاركات. 

 اإلعداد المسبؽ إلدراج المشروع في الميزانية. 

  البدء في المشروعالحرص عمى تأميف الموافقات قبؿ. 

 تعميـ المشروع عمى الدولة ككؿ وربما خارجيا بيدؼ تبادؿ الخبرات. 

 إقامة المزيد مف المشاريع لتغطية مجاالت محددة. 

 إعداد الخطط التنظيمية. 

 توسيع نطاؽ المشاريع ليشمؿ مساحات جغرافية أكبر. 

 التعاوف مع الجيات األخرى. 

 وضع أىداؼ واضحة قابمة لمقياس. 

  دراسات دقيقة الحتياجات النساء في المنطقةعمؿ. 

 اإلعداد الجيد. 

 وضع خطة واضحة المالمح مف بدايتيا إلى نيايتيا. 

 تقدير أفضؿ لممدى الزمني لممشروع. 

  (.حسب القدرات)دراسة قدرات النساء لالستفادة منيا في التوجيو األمثؿ 

 وضع خطة دقيقة ومتكاممة لتنظيـ المشروع بشكؿ أفضؿ. 

 د خطة استراتيجية لممشروعإعدا. 

 ضرورة القياـ بحمالت إعالمية لمترويج لممشروع. 

 

 مقترحات خاصة بتنفيذ المشروع: ثانيا

 اختيار الوقت المناسب إلقامة المشروع. 

 التنسيؽ بيف الجيات المشاركة في المشروع. 

  المدى الزمني لممشروع/ تحديد التوقيت. 
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 وضع خطة لمطوارئ. 

  متميزةاستقطاب كفاءات. 

 زيادة عدد جيات التنفيذ. 

 اختيار الموقع المناسب لممشروع. 

 حصر أنواع الدعـ المادي والمعنوي لمنساء المشاركات. 

 تكثيؼ الحمالت اإلعالنية لمتعريؼ بالمشروع. 

 تطوير البرامج والفعاليات. 

 

 مقترحات خاصة بتقييـ المشروع: ثالثا

  (.داد، التسجيؿ، االستبيافاإلع)استخداـ األسموب العممي في التقييـ 

 إجراء التقييـ بشكؿ مستمر ودوري. 

 ضرورة عمؿ دراسات جدوى لممشاريع المستقبمية. 

 تقييـ قبمي، وتقييـ مستمر، وتقييـ بعدي: إجراء التقييـ عمى مراحؿ. 

 إشراؾ اإلدارييف والفنييف والمستفيديف مف المشروع في عممية التقييـ. 

 دراسة نتائج التقييـ. 

 دراسة مدى استفادة المرأة فعميا مف المشروع. 

 القياـ بعمميات المتابعة والتطوير. 

 بداء الرأي والمالحظة  .عرض المشروع عمى جية مختصة لتقييمو وا 

 اعتماد جية خارجية لتقييـ المشروع إلى جانب التقييـ الذاتي. 

  (.كالمالحظة واالستبياف)اقتراح أدوات جديدة لمتقييـ 

 

 مقترحات خاصة بتمويؿ المشروع: رابعا

 إدراج المشروع ضمف الميزانية. 
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 السعي لمحصوؿ عمى التمويؿ مف الجيات الحكومية والييئات الخاصة. 

 اختيار راعي رسمي لممشروع. 

 وضع ميزانية محددة منذ بدء المشروع. 

 فتح باب الرعاية والتمويؿ بآلية واضحة. 

  ارتباطا وثيقا بالتمكيف االجتماعيتسييؿ عمميات التمكيف االقتصادي المرتبط. 

 مقترحات خاصة بمشاركة المرأة في المشروع: خامسا

 استقطاب أيدي ماىرة ذات خبرة. 

 توسيع المشاركة المحمية واإلقميمية والعالمية. 

 التنويع في الفئات المشاركة. 

 التأكيد عمى المشاركة الكاممة لممرأة. 

 شروعتوسيع مساحة المشاركات وتوسيع نطاؽ الم. 

 توعية المرأة بأىمية األنشطة والبرامج الموجية لمنساء. 

 إشراؾ الشخصيات العامة في المجتمع لدعـ وتشجيع المشروع. 

 المجاالت المقترحة

 توفير تمويؿ خاص لمسيدات الراغبات في إنشاء مشاريعيف الخاصة. 
 الحصوؿ عمى الدعـ الفني والمعنوي. 
  لتربية جيؿ يواكب التطورمشروع متكامؿ عف تمكيف المرأة 
 مشروع عف اقتصاديات األسرة 
 مشروعات الميارات اليدوية 
 إدخاؿ الفنوف اليدوية إلى المناىج الدراسية 
 مشروعات تسويؽ المنتجات المصنوعة يدويا 
 مشروعات خدمة فئة كبار السف مف السيدات 
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 مشروعات تدعـ خمؽ بيئة أسرية مستقرة 
 برامج تعميـ ميني لممرأة 
 برامج األسر المنتجة والمستثمرة 
 مشروعات في مجاؿ التوعية بأىمية مشاركة المرأة اجتماعيا 
 مشروعات في مجاؿ الدعـ االجتماعي والنفسي لممرأة 
 مشروعات في المجاؿ التربوي لتطوير األميات 
 مشروعات في مجاؿ فف التعامؿ وتربية األبناء عمى أسس عممية ومدروسة 
 تنمية ميارات العمؿ 
  (الشابات والمراىقات)توعية اجتماعية لمفتيات 
 توعية اجتماعية لممرأة قبؿ الزواج وبعد الزواج 
 تدريب ميني لموقوؼ عمى حاجة المرأة الفعمية مف الناحية المينية 
 مجاؿ التعامؿ مع األبناء ورعايتيـ والمحافظة عمى األسرة 
 مجاؿ إدارة المشروعات 
 مجاؿ الرضاعة الطبيعية 
 جمعيات المينية ونقابات العمؿمجاالت ال 
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