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مقـدمـــــه

ـ تمثل ھذه الدراسه المرحله الثالثه من مشـروع الدراسـات المسـحیه التـى 

تجريھـــا منظمـــه المـــرأه العربیـــه للتعـــرف علـــى  الوضـــع الحـــالى للجھـــود 

والمشروعات التى تطبق للنھوض بالمرأه العربیه فى مجال القانون   .

ف المنظمه من وراء ھذه الدراسات المسحیه فى المجـاالت المختلفـه  ـ وتھد

ــاع /  ــاد / االجتم ــانون / االقتص ــالم / الق ــه / االع ــحه والبیئ ــیم / الص : التعل

ــاء  ــدول االعضــاء مــن أجــل االرتق ــین ال ــى تنســیق الجھــود ب السیاســة ... ال

الخبـرات والنھوض بالمرأه العربیه , وتفادى تكرار مشروعات بعینھـا , وتبـادل

بین الدول االعضاء والتعرف على عوامل النجـاح وعناصـر التحـدى او العقبـات 

التى تواجـه المشـروعات القائمـه بھـدف ايجـاد اسـتراتیجیات وآلیـات أفضـل 

لتمكین المرأه وتوعیتھا بأھمیة مشاركتھا فى تنمیة مجتمعھا , ورصد البرامج 

ــا منظ ــن أن تتبناھ ــى يمك ــطه الت ــروعات واالنش ــه والمش ــرأه العربی ــة الم م

للنھوض بالمرأه فى المجال القانونى  .

ـ ويتطلب النھوض بالمرأه الذى اصبح ھدفا للمجتمعات بشكل عام وللمجتمع 

العربى بشكل خاص عناصر معینه لتحقیق ھذا الھدف   .

ـ وال شك ان ادراك المرأه نفسھا ووعیھا بحقوقھا االساسیه وكیفیة ممارسة 

عنصــرا ھامــا مــن تلــك العناصــر كمــا ان تــوافر الخــدمات ھــذه الحقــوق يعتبــر

الحكومیــه واالھلیــه المناســبه وقــدرة المــرأه علــى اســتخدام تلــك الخــدمات 

واالستفاده بھا تعتبر عناصـر اخـرى اساسـیه يضـاف الـى ذلـك دور المجتمـع 
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الــدولى فــى ھــذا المجــال مــن خــالل االتفاقیــات الدولیــه والمعونــات الفنیــه 

قدم لمشروعات النھوض بالمرأه   .والماديه التى ت

:ـلمحه عن البعد التاريخى للحقوق القانونیه واالنسانیه للمرأه

ـ لقد شغلت قضیة المرأه المجتمعات الدولیه والمحلیـه لمـا لـوحظ أن المـرأه 

على مستوى العالم فـى حاجـة الـى وضـع تقنیـات لحمايتھـا ولتمكینھـا مـن 

القیام بدورھا فى مجتمعھا . 

ا ترى معه اعطاء لمحه عن البعد التاريخى للحقـوق القانونیـه واالنسـانیه مم

للمرأه ومنذ تبنـى االعـالن العـالمى لحقـوق االنسـان توسـعت خطـة العمـل 

الدولیه لحقوق االنسان بشكل كبیر حیث تبنى مجموعة واسعه من االسس 

ھـذه القانونیه والدولیه وانشاء مؤسسات واجراءات متعدده لمراقبـة تطبیـق 

الحقوق وتأمینھا   . 

ـ والبد من التنويه الى فضل االمم المتحده ومنظمة العمل الدولیه فـى وضـع 

الكثیر من المعايیر اال ان ثمة عدد من المواثیق الدولیه لحماية حقـوق المـرأه 

:  المذكوره وھىالمنظماتسبقت انشاء 

ــام  ــاى لع ــة الھ ــ اتفاقی ــوا1902ـ ــى الق ــاقض ف ــه بالتن ــه المتعلق نین المحلی

المتعلقه بالزواج والطالق والوصايه على القصر   .

1933, 1921, 1910, 1904ـ االتفاقیات الدولیه التى تم تبنیھا فـى االعـوام 

حول مكافحة االتجار بالنساء  .

ـ المیثاق الدولى لعصبة االمـم الـذى  نـادى بظـروف انسـانیه للجمیـع بغـض 

ء على المتاجره بالنساء ونص علـى وجـه النظر عن الجنس وحث على القضا

الخصوص على افساح  مجال العمل فى عصبة االمـم امـام الرجـال والنسـاء 

على قدم المساواه   .

1952ــ وامـا االتفاقیـات التـى تناولــت حقوقـا محـدده بـالمرأه ومنھـا اتفاقیــة 

المتعلقـــه بالجنســـیه للنســـاء 1957للحقـــوق السیاســـیه للمـــرأه وتفاقیـــة 

ات  فقد تم وضعھا بعـد انشـاء االمـم المتحـده ولكـن ھـذه االتفاقیـات المتزوج

سرعان ما خف بريقھا وساد التوجه القـائم علـى ان افضـل  اسـلوب لحمايـة 
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حقوق النساء ھو المبدأ العام بعـدم التمییـز وقـد اظھـرت  معظـم االتفاقیـات 

الدولیه الالحقه ھذا التوجه  .

یز القائم علـى الجـنس فـى جمیـع اتفاقیـات ـ وقد ورد المبدأ العام بعدم التمی

حقوق االنسان كمـا اكـدت علیـه عـدة اتفاقیـات ومواثیـق دولیـه ذات اھمیـه 

خاصه للنساء وھى التى تشمل :ـ

والتى حظرت التمییز على اساس الجنس 1990ـ اتفاقیة حقوق الطفل لعام 

)  .2الماده (

تغالل بغـاء االخـرين لعـام ـ االتفاقیه الخاصه بمكافحة االتجار باالشخاص واس

1949.

ـ االتفاقیه الخاصه بالموافقـه علـى الـزواج والسـن االدنـى للـزواج وتسـجیل 

.1962عقود الزواج لعام 

156, 111, 100) ذوات االرقــام I L Oـــ اتفاقیــات منظمــة العمــل الدولیــه ( 

ظـائف والمتعلقه باالجر المتسـاوى عـن العمـل المتسـاوى وبـالتمییز فـى الو

والمراكز والعمال والعامالت ممن لديھن مسئولیات عائلیه   .

.1960ـ اتفاقیة الیونیسكو للقضاء على التمییز فى التعلیم لعام 

ـ ونظرا لالدراك المتزايد بأن المرأه سـواء فـى العـالم المتقـدم او النـامى قـد 

یه يتطلب استبعدت من سیاق معظم عملیات صنع القرار وان المزيد من التنم

ان تصبح المرأه عضوا كـامال وعـامال ومتسـاويا فـى المجتمـع ـ عقـدت االمـم 

المؤتمر الدولى للمرأه فى مكسیكوسـیتى وقـد أدى 1975المتحده فى عام 

ھذا المؤتمر الى اقامة عقد االمم المتحده للمـرأه والـذى يقـوم علـى أسـس 

بثقت عن ھـذا المـؤتمر المساواه والتنمیه والسالم . باالضافه الى ذلك فقد ان

فكــرة انشــاء معھــد االمــم المتحــده للبحــوث والتــدريب الــدولى لتقــدم المــرأه 

ومنظمته الشقیقه صندوق االمم المتحده لتنمیة المرأه   .

اصدرت االمم المتحده اتفاقیة الغـاء كافـة اشـكال التمییـز 1979ـ ثم فى عام 

نھاجن ... وھى مكونه مـن )  والتى عرفت باتفاقیة كوبCIDOWضــد المـرأه ( 
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ثالثــین مــاده وھــذه االتفاقیــه ھــى أھــم وأقــوى صــك دولــى تضــمن مبــادئ 

ونصوص تنظم حق المرأه العامله وعدم التمییز / ضمان ممارسة الحقـوق / 

القضــاء علــى االجــراءات التمییزيــه / االســتغالل الجنســى للمــرأه والطفــل / 

مـل االم والمـرأه والطفـل / المرأه قاضـیه ومنتجـه / الجنسـیه / التعلـیم / ع

صحة االم / الحیاه االقتصاديه والثقافیه / المساواه امام القانون  .

:ـخلفیة عامه عن واقع التمكین القانونى للمرأه فى مصرأوال :

ـ تنص الدساتیر المصريه منذ ما يقرب مـن نصـف قـرن علـى مبـدأ المسـاواه 

لدسـتور الحـالى الصـادر عـام المطلق بین الرجـل والمـرأه , وھـو مـا يؤكـده ا

ــاده 1971 ــى أن "" 40بالم ــه عل ــم من ــواء وھ ــانون س ــدى الق ــون ل المواطن

متساوون فى الحقـوق والواجبـات العامـه ال تمییـز بیـنھم بسـبب الجـنس أو 

"" , كما ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بـین االصل أو اللغه أو الدين أو العقیده

ل المساواه فى الحصول على العديـد مـن منه , كما يكف8المواطنین بالماده 

16, والخدمات الثقافیه واالجتماعیه بالمـاده 13الحقوق كحق العمل بالماده 

, وخدمات التأمین االجتماعى الصحى ومعاشات العجز والبطاله والشیخوخه 

منه    .18, وكذلك جمیع مراحل التعلیم بالماده 17بالماده 

التـى تـنص علـى ان "" تكفـل 10مايه بالماده ـ ويخصص المرأه والطفل بالح

ــه "" والمــاده  ــة االمومــه والطفول ــه حماي ــى دورھــا 11الدول ــد عل ــى تؤك الت

المزدوج بین االسره والمجتمع التـى تـنص علـى ان " تكفـل الدولـه التوفیـق 

بین واجبات المرأه نحو اسرتھا وعملھا فى المجتمع ومسـاواتھا بالرجـل فـى 

السیاسیه واالجتماعیه والثقافیه "   .مختلف میادين الحیاه

ـ ويتحدد دور المرأه فى المجتمع مـن خـالل عـدد مـن الحقـوق التـى تیقرھـا 

, ويوصـف الدسـتور وھـو 1المجتمع قانونا وعلى مستوى الممارسه الفعلیـه

القانون االساسى للدوله . وھو ما يترتب علیه ان تلتزم التشريعات والقوانین 

ه بالمبـادئ الدسـتوريه التـى يقرھـا فـى تحقیـق المسـاواه الصادره بناء علیـ

وكفالة حقوق المرأه التى تقرھا نصوصه   .

2006لستار , المرأه فى التشریعات المصریھ , القاھره / المجلس القومى للمراه ـ د/ فوزیھ عبدا1
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ـ وعلى الرغم ان غالبیة القوانین المصـريه تسـاوى بـین الرجـل والمـرأه فـى 

الحقوق والواجبات العامه اال انھا تثیر بالنسبه للمرأه اشكالیتین :ـ

وص التشريعیه حیث نجد بعـض أوجـه : على مستوى النصاالشكالیه االولى

التمییز ضد المرأه فى بعض القوانین مثل قانون العقوبـات مـثال مثـل التمییـز 

ضد المرأه فى بعض مواد القانون الجنائى  .

:ـ على مستوى تطبیـق النصـوص التشـريعیه التـى تعتمـد االشكالیه الثانیه

فاذھـا وتطبیقھـا يجـرى مبدأ المساواه وتقوم على التجريد والعمومیه اال ان ن

فــى وســط ثقــافى يضــع المــرأه فــى مرتبــة اقــل يتفاعــل مــع تلــك النصــوص 

, وعلى 1لیفرغھا من محتواھا مھما كانت درجة تقدمیتھا اذا لم يكن يؤمن بھا

ذلك فإن الظروف الموضوعیه المحیطه بالتطبیق قـد تكـرس القواعـد العامـه 

.2الوارده بالنصوص التشريعیه لصالح الرجل

ـ وقد صدقت مصر على اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المـرأه 

بـالقرار الجمھـوري 1979التى اصدرتھا الجمعیه العامـه لالمـم المتحـده عـام 

ــدابیر 1981لســنة 434رقــم  , وھــى تلتــزم بمقتضــاھا بانتھــاج سیاســات وت

المـرأه فـى لتحقیق اھداف االتفاقیه وتحقیق المساواه الكامله بـین الرجـل و

مختلف المجاالت , وتعد االتفاقیات التـى وقعـت علیھـا مصـر وصـادقت علیھـا 

جزء ال يتجزأ من التشريعات الوطنیه التـى يجـب تنفیـذھا , وعلـى الـرغم مـن 

تحفظ مصر على بعض البنود على اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییـز 

ة حق المرأه فى المساواه ضد المرأه , اال ان المبادئ الدستوريه تضمنه كفال

, اذا وقع تحیز ضدھا من جانب أى شخص او ھیئـه أو مؤسسـه , فیكـون لھـا 

.3اللجؤ للقضاء للمطالبه بازالة أى تمییز ضدھا

ـ وباعتبار الضبط االجتماعى للمرأه يتم داخل االطار الخاص المتمثل فـى كـل 

واالطار العام ويمثله عملیات التنشأة االجتماعیه بكل اسالیبھا ومؤسساتھا ,

الضبط الرسـمى الـذى تتـواله الدولـه مـن خـالل التشـريع واجـراءات تطبیـق 

1ص2003ر ـ د/ محمد نور فرحات , المرأه والمساواه : التمییز لصالح المرأه , ورقھ مقدمھ للجنھ التشریعیھ بالمجلس القومى للمرأه , جلسة فبرای1
فى السیاسھ الجنائیھ , المؤتمر السنوى الرابع ـ المجلد الثانى ـ المركز القومى للبحوث االجتماعیھ والجنائیھ ـ سھیر عبدالمنعم , ابعاد العنف ضد المرأه 2

.1988حتى 2002
, المقدم الى لجنة السیداو , المجلس القومى للمرأه   .2007ـ تقریر اوضاع المرأه المصریھ 3
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, اال ان التشــريع يعــد مــن اكثــر ادوات ذلــك الضــبط تــأثیرا وفاعلیــه 1القــانون 

بوصفه االطار الـذى يضـع محـددات النمـو فـى مختلـف المجـاالت السیاسـیه 

يتضـمنه مـن عنصـر الجبـر وااللـزام واالقتصاديه واالجتماعیه من ناحیه , ولما

من ناحیه اخرى , ولذلك فان اكثـر عناصـر التخطـیط المـنظم لتحقیـق التغییـر 

المجتمعى فى اتجاه مساواة المرأه بالرجل والعمل علـى تمكینھـا مـن ادارة 

شئون حیاتھا وكذلك شئون مجتمعھا  .

ع علـى اطـر ـ ويعتمد منھج تمكین المرأه فى اعادة توزيع القـوه فـى المجتمـ

مؤسسیه تعمل من اسفل العلى , وكذلك على احـداث تغییـرات فـى الـنظم 

القانونیه واالطر الثقافیه على حد سواء , وقـد تـم بانشـاء المجلـس القـومى 

وضـع قضـايا المـرأه فـى بـؤرة 2000لسـنة 90للمرأه بالقرار الجمھورى رقم 

المـؤتمر االول االھتمام العام وھـو مـا تبلـور فـى خطـاب رئـیس الدولـه فـى 

للمجلس القومى للمرأه الذى أكد على دور االنسان رجـل كـان او امـرأه فـى 

التنمیه بوصف ذلك العامل الحاسـم فـى النھـوض االجتمـاعى واالقتصـادى , 

وھو ما تم بادماج قضايا المرأه فى خطط التنمیه . وكذلك عقد المؤتمر الثانى 

) لتتحول 2007/ 2002قومیه تحت عنوان (المرأه والخطه ال2001فى مارس 

سیاسة االھتمام بـالمرأه الـى خطـط وبـرامج ومشـروعات قابلـه للتطبیـق , 

لیس فقط لتحصـل المـرأه علىـا المزيـد مـن الحقـوق , بـل تسـھل لھـا القیـام 

.2بواجباتھا داخل المنزل وخارجه بدرجه اكبر من الكفاءه 

ــه  ــداد الخط ــى اع ــارك ف ــد ش ــ وق ــوزار2002/2007ـ ــة ال ــالح كاف ات والمص

الحكومیه والھیئات ذات الصله باالنشـطة (المشـروعات والبـرامج) الموجھـه 

للمرأه فى ضوء تصور الدماج عنصـر النـوع االجتمـاعى فـى تلـك الخطـة فـى 

اطار تحقیق شراكة حقیقیـه مـع المجتمـع المـدنى بصـفه عامـه والجمعیـات 

علمــى  االھلیــه بصــفه خاصــه , لتشــكیل تحــالف اســتراتیجى علــى اســاس  

1Frances Heidenshon . Gender and Crime, in the Oxford Handbook .Criminology . by Mike . Maquire and others ,
Second edition . Oxford . 1997 . pp 761 : 784 .

.1الى مرحلة التنفیذ , ملتقى المرأه , العدد الخامس , المحلس القومى للمرأه  , صـ قضایا المرأه من مرحلة البحث 2
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, وھو ما انعكـس 1يعتمد على مساندة مجلس الشعب والشورى فى التنفیذ

على تحسین اوضاع المرأه فى العديد من المجاالت   .

ــ بنـاء علــى مـا ســبق صـدرت العديــد مـن التشــريعات بنـاء علــى جھـود فــى 

المجلــس القــومى للمــرأه مــن خــالل الجنــة التشــريعیه التــى تولــت دراســة 

لتسلط الضـوء علـى الثغـرات التـى التى لھا صله بالمرأهالقوانین االساسیه

تحتاج الى تعديل وجھود الجمعیات االھلیه والمجتمع المدنى عامـه واالعـالم 

:ـ2وھو ما نتج عنه ما يلى 

االجرائیـه فـى مجـال االحـوال الشخصـیه تطـورا تطورت البنیه التشريعیه.1

2000لسـنة 1رقـم جوھريا فى االعوام القلیلـه الماضـیه بصـدور القـانون

فى شأن بعض اجراءات التقاضى فى مسائل االحوال الشخصـیه لیواجـه 

مشــاكل عديــده تعــانى منھــا المــرأه حینمــا تضــطر للنــزول الــى ســاحات 

المحاكم وقد جاء بالعديد من القواعد لتحقیق ھذا الھدف منھا اقـرار نظـام 

بعد التنـازل التى تقضى بحق الزوجه فى مخالعة زوجھا 20الخلع بالماده 

عن جمیع حقوقھا المالیه الشرعیه وردت علیه الصداق الذى اعطـاه لھـا , 

منـه الثبـات الطـالق والمراجعـه , 21وكذلك وضـع قواعـد واضـحه بالمـاده 

مـن ذات القـانون , واقـر مبـدأ 17/2والتطلیق من الزواج العرفـى بالمـاده 

ا  .مكرر76الدفع أو الحبس للزوج فى دين النفقه بالماده 

بانشـاء محـاكم االسـره 10القـانون رقـم 2004مارس 17كما صدر فى 

تختص بنظر    ما يثور من مشكالت تھدر كیان االسره ومحاولة رأب الصدع 

بانھــاء تلــك المشــكالت صــلحا , وعلــى ان تخــتص وحــدھا بجمیــع مســائل 

االحوال الشخصیه ـ يحتوى القانون على العديد من الضمانات التى تكفـل

ــالنقض لرفــع  عدالــة حاســمه وســريعه للمــرأه واالســره والغــاء الطعــن ب

المعاناه عن المرأه وتحقیق استقرار المراكز القانونیه فـى وقـت معقـول , 

لتنفیذ االحكام   .مع انشاء ادارة خاصه

بالتعاون مع الیونیفم ـ تقریر ورشة العمل , التخطیط للتنمیھ والموازنات المستجیبھ للنوع االجتماعى : دور البرلمانیین , القاھره , المجلس القومى للمرأه 1
.8ص2005

.101الستار , مرجع سابق ص ـ د/ فوزیھ عبد2
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مـن القـانون رقـم 71ـ كما صدر قانون نظام تأمین االسره بناء على المـاده 

الشاره الیه لضمان تنفیذ االحكام الصادره بتقرير نفقة السابق ا2000لسنة 1

للزوجه أو المطلقه أو االوالد أو االقارب يتولى االشراف علیه بنك ناصر   .

154تم رفع التمییز ضد المـرأه مـن قـانون الجنسـیه بصـدور القـانون رقـم .2

بشــأن 1975لســنة 26بتعــديل بعــض احكــام القــانون رقــم 2004لســنة 

صريه لتحقیق المساواه بین المرأه والرجل فى نقل الجنسیه الجنسیه الم

لالبناء فى حالة زواج أى من االبوين من طرف غیر مصرى  .

ــم .3 ــه وراء حك ــات االھلی ــرأه والجمعی ــومى للم ــس الق ــود المجل ــت جھ كان

مـن قـرار رئـیس 8المحكمه الدستوريه العلیا بعدم دسـتورية المـاده رقـم 

فیمـا تضـمنته مـن تحويـل وزيـر 1959لسـنة 97الجمھوريه بالقـانون رقـم 

الداخلیه سلطة تحديد شروط منح جواز السفر , وھو ما ترتب علیه سقوط 

التـى كانـت تحـدد 1996لسـنة 3937من قرار وزير الداخلیه رقم 3الماده 

تلك الشروط وتشترط لسفر المرأه موافقة زوجھـا الـذى قـد يتعسـف فـى 

لحاجه الى ذلك   .منعھا منه حتى ولو كانت فى أشد ا

الحقــوق السیاســیه والمطالبــه دراســة ومناقشــة قــانون تنظــیم مباشــرة .4

وجوب ايجاد تمییز تشريعى للمرأه بـاقتراح تخصـیص مقاعـد لھـا اسـتنادا ب

الى روح الدستور والـى اتفاقیـة القضـاء علـى جمیـع اشـكال التمییـز ضـد 

علـى نحـو 2007المرأه وھو ما كان وراء تبنى التعـديل الدسـتورى االخیـر 

يسمح باتخاذ تدابیر تعكس تمیزا ايجابیا لصالح المرأه   .

اقتراح مشروع قانون موحد لالحوال الشخصیه يضـم االحكـام الموضـوعیه .5

1929لســـنة 25والقـــانون 1920لســـنة 22الــوارده فـــى القـــانون رقــم 

وقـانون الواليـه علـى المـال رقـم 1985لسنة 100المعدلین بالقانون رقم 

وذلـك علـى  1952لسنة 119وقانون الواليه على المال 1952لسنة 118

غرار مشروع القانون العربى الموحدة لالحوال الشخصیه

االھتمــام بتطــوير اوضــاع المــرأه فــى ضــوء التزامــات مصــر طبقــا التفاقیــة .6

القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأه (السیداو) , فى اطـار الخطـه 

مكین المرأه من الحصـول علـى حقوقھـا , وتشـكیل لجنـة العامه للدوله لت
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تلـك االتفاقیـه بھـدف العادة النظر فى التفظات التـى اوردتھـا مصـر علـى 

.1التوصیه برفع بعض ھذه التحفظات حیثما يكون ذلك موائما 

تعديل قانون العقوبات بخصوص اعفاء المغتصب اذا تزوج بالمغتصبه حیـث .7

و تزوج بالمجنى علیھا   .الغى ھذا االعفاء حتى ول

ونشیر ھنا ان القوانین فى مصر فى مجملھـا ال تحمـل تمییـزا ضـد المـرأه .8

عدا بعض مـواد قـانون العقوبـات (خاصـة فیمـا يتعلـق بمـا يسـمى قضـايا 

الشرف) أى ان المشـكله لیسـت فـى منظومـة القـوانین الوصـفیه ولكـن 

المشكله تكمن فى أمرين :ـ

ظرة المجتمع المستمده من تقالید قديمـه عفـا فى تطبیق تلك القوانین ون.1

علیھا الزمن وان كانت قد بدأت فى االنحصار   .

فى فھم تلك القوانین وعدم الوعى بھا وخاصة بالنسبة للمرأه وھو ما كان .2

عامال مشتركا فى المشروعات واالنشطه التى تستھدف النھوض بـالمرأه 

وتمكینھا فى المجال القانونى  .

:ـلتطوعى واالھلىعن العمل ا

ـ البد ان نشیر الى ان العمل االھلى فى مصر منذ مطلع القرن العشرين كان 

فى مجمله منصـبا علـى االعمـال الخیريـه , فمـثال ان جامعـة القـاھره (فـؤاد 

االول ســابقا) قامــت علــى اكتــاف التبرعــات االھلیــه وكــذلك مشــروع مصــنع 

لجمعیه الخیريه ..... الـخ الطرابیش المعروف بمشروع القرش ـ ومستشفى ا

تلك المشروعات الخدمیه جلیلة االثر  .

ـ وان كانت ھذه المشروعات مع اھمیتھا الكبرى  ولكن البد لنا ان نشـیر الـى 

ان المجتمع المصرى والمجتمعات العربیـه عمومـا اتجھـت اتجاھـا كبیـرا الـى 

.العمل على النھوض بالمرأه وتمكینھا وخاصة فى المجال القانونى

ـ وسوف يتبین من الدراسه الحالیه ان المجتمع المصرى أخذ يھـتم بـالنھوض 

بالمرأه فى المجال القانونى وھو نشاط أخذ يتزايد فى العقود االخیـره حیـث 

يعـى ان بدا المجتمع يلتفت الى اھمیة ھذا المجال (المجال القانونى) واخـذ

ذا المعنـى قـديم قـدم القانون فى معناه االصلى أصـل المعـامالت اى انـه بھـ

.2007, المقدم الى لجنة السیداو , القاھره , المجلس القومى للمرأه 2007ـ تقریر اوضاع المرأه المصریھ 1
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خالدا بخلودھا وال غنى الية جماعه عن اصـول توجھھـا وتحكمھـا وال الجماعه 

وجود للقانون بدوره اال فى الجماعه  .

ـــ وقــد اظھــرت الدراســه ايضــا ان النھضــه فــى العمــل االھلــى وبالــذات فــى 

المجال القانونى قد ساد فى جمیع ربوع جمھورية مصـر العربیـه البـالغ عـدد 

ملیون نسمه وبھا ثمانیة عشر الف جمعیه منھا عدد كبیـر وفاعـل 75نھا سكا

فى صعید مصر وقد اظھرت المرأه الصـعیديه قسـطا بـارزا واھتمـت اھتمامـا 

كبیرا باالنشطه والمشروعات فى المجال القانونى   . 

=====================================

=============================

=====================
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الٌولالفصــل ا

الھدف من الدراسه

""الٌولالفصل ا"" 

:ـھدف الدراسه

ـ فى اطار الخطه القومیه لتحسین اوضاع المرأه والقضاء على كافـة اشـكال 

التمییز ضدھا فى الواقـع المصـرى تنفـذ العديـد مـن الجھـات الرسـمیه وغیـر 

یه او بالشراكه بینھما , العديد من االنشطه التـى تتمثـل فـى البـرامج الرسم

والمشروعات واالنشطه التى تھدف الى تحسـین اوضـاع المـرأه القانونیـه او 

تمكینھا قانونیا وذلك باستخدام العديد من المسارات منھا :ـ

ـ تعزيز وعیھا بحقوقھا القانونیه  .

مین بالخدمه القانونیه   .ـ بناء قدراتھا اذا كانت من القائ
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ـــ الســعى نحــو تعــديل االطــر القانونیــه القائمــه ســواء علــى مســتوى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفه او مس الفلس

التنفیذ   .

ـ وفـى اطـار مـا ورد باالطـار المرجعـى العـام لمشـروع الدراسـات المسـحیه 

للبرامج والمشروعات الموجھه للمرأه فى مجال القانون فى الـدول االعضـاء 

ى منظمة المرأه العربیـه ممـا يشـكل المرحلـه الثالثـه مـن ذلـك المشـروع ف

يتحدد الھدف العام للدراسه  .

:ـالھدف العام للدراسه

ــ دعـم ورفــع كفـاءة البـرامج والمشــروعات واالنشـطه المسـتھدفه للتمكــین 

.القانونى للمرأه

ـ ويتفرع عن ھذا الھدف العام االھداف الفرعیه التالیه  :ـ

رف علــى البــرامج والمشــروعات واالنشــطه التــى نفــذت فــى مجــال التعــ.1

التمكین القانونى للمرأه , وعلـى االھـداف التـى حققتھـا واالھـداف التـى 

فشــلت فــى تحقیقھــا بمــا يســاعد علــى تحديــد االولويــات وتفــادى أوجــه 

القصور السابقه واالفاده من التجارب الناجحه  .

نشطه قید التنفیذ بما يمنـع التقـرار التعرف على البرامج والمشروعات واال.2

سواء للبرامج / المشروع / النشاط أو للمراحل التى نفذت   .

تحديد المشكالت التى تواجھھا البـرامج والمشـروعات واالنشـطه لتیسـیر .3

العمل على تفاديھا او ايجاد حلول لھـا عنـد صـیاغة البـرامج والمشـروعات 

واالنشطه الجديده   .

لتى يمكن فیھا تفعیل التنسیق والتعاون وتبادل الخبـرات تحديد المجاالت ا.4

فیما بین الدول االعضاء فـى مراحـل اعـداد وتنفیـذ البـرامج والمشـروعات 

واالنشطه  .

تحديد البرامج والمشـروعات واالنشـطه التـى يمكـن ان تتبناھـا المنظمـه .5

للنھوض بالمرأه فى المجال القانونى سواء على المستوى العربى كلیا او

جزئیا او على مستوى دوله معینه لیسـتفاد منھـا فـى التطبیـق فـى دول 

عربیه اخرى  .
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تحديد البرامج واالنشطه التـى يمكـن ايجـاد تنسـیق وتبـادل الخبـره فیمـا .6

بینھا وبین شبكة من الجمعیات االھلیه فـى البلـد الواحـد لتوحیـد الجھـود 

نحو ھدف محدد   .

ن أن تسد الفجوه بین القـانون وتطبیقـه اقتراح القوانین وااللیات التى يمك.7

فى البلد الواحد

===================================

=====

===============================

============================
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نىالفصــل الثا

منھجیة الدراسه

""نىثاالفصل ال"" 

:ـمنھجیة الدراسه

ـ في اطار الھدف العام للدراسة في رصد الجھـود التـي تبـذل فـي المجتمـع 

المصرى من خالل مختلف البرامج والمشروعات واالنشطة لتحقیق التمكـین 
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فمـا فـوق الجـراء تقیـیم شـامل سـنة 18القانونى للمراة في الفئة العمريـة 

التنفیذ والتنظـیم والمھـام المطلوبـه لتلك االنشطه من حیث االھداف وآلیات 

وعالقة ذلك بالفئات المستھدفه , وكذلك من حیث التمويل والمتابعه والرقابه 

, ومدى ارتباط تلك االنشطه ببعض عبر آلیات التنسیق والتعاون   .

ـــ وقــد تــم ذلــك باســتخدام اســتمارة االســتبیان الســابق االتفــاق علیھــا مــع 

المنفذه لالنشطه والمشروعات و وھو مـا واجـه المنظمه لتطبق مع الجھات 

العديد من الصعوبات والمعوقـات اثنـاء التطبیـق المیـدانى الداة البحـث , وان 

جاھد فريق البحث للحد من تلك المعوقات والتغلب علیھا   .

ـ فى ضوء ھدف الدراسه يلزم تحديد مفھوم التمكین القانونى للمـرأه , وفـى

مـن اعـادة توزيـع ةلتمكین بصفه عامـه يتحـدد اطـارھذا نجد ان مفھوم اضوء 

ــر ھیكــل القــوه  ــاج تغیی ــة مؤسســیه تحت القــوه فــى المجتمــع بوصــفه عملی

مـن النجـاح فـى 1مكـن االفـرادوالثقافیه فیه لخلق بنیه مناسبه تاالقتصاديه 

يتحـدد مفھـوم وعلـى ذلـك دارة شئون حیـاتھم وشـئون مجـتمعھم بكفـاءه .إ

:ـه فىالتمكین القانونى للمرأ

"" مجموعة التدابیر التى تنفذھا المؤسسات الحكومیه وغیر الحكومیه مـن 

أجـــــــــــــــــــــــــــــــــل رفـــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــوعى 

العام للمرأه بحقوقھا وتعزيز قدراتھا فى الحصول على تلك الحقوق ""   .

:نتناول بعد ذلكـ 

,واسلوب العمل جـ :معايیر اختیار المشروعات ,ب :عینة البحث ,أ :ـ 

:ـفیما يلىمعوقات وصعوبات التطبیق المیدانى د : 

:ـعینة الدراسهأوال :

)1جدول (

توزيع عینة الدراسه طبقا للمحافظة

%كالمحافظه

49ـ 48, ص2004ـ ناھد احمد عمران / تنمیة قطاع الخدمات االجتماعیھ بالمشاركھ ودور المرأه / الطبعھ االولى , القاھره , المجلس القومى للمرأه 1
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2933.3القاھره

1517.2الجیزه

2124.1االسكندريه

11.1القلیوبیه

55.7االسماعیلیه

11.1اسیوط

66.9سوھاج

66.9قنا

33.4شمال سیناء

87100االجمـالـــــى

) حصر البرامج والمشروعات واالنشطه 1ـ تتناول الدراسه وفقا للجدول رقم (

التى تنفذھا العديد من الجھات داخل مصر حیـث طبقـت االسـتماره الموحـده 

24 _ 22المتفق علیھـا فـى ورشـة العمـل التمھیديـه لھــذا المشـروع ( مـن 

ى جمھورية مصر العربیه فى تسع محافظات ھى :ـ ف2007 )ابريل 

القاھره ـ الجیزه ـ االسكندريه ـ القلیوبیه ـ االسـماعیلیه ـ اسـیوط ـ سـوھاج ـ 

محافظـه 26قنا ـ شـمال سـیناء , مـن محافظـات الجمھوريـه البـالغ عـددھم 

جھـه مـن الجھـات المنفـذه للبـرامج والمشـروعات 26لیشمل التطبیق عـدد 

مشروع من خـالل االسـتمارات  78تھدفه حیث تم حصر عدد واالنشطه المس

.

استماره) موزعـه 87ـ وقد بلغ اجمالى عدد االستمارات التى تم استیفاؤھا (

كاالتى :ـ

) توزيع عینة الدراسه على مدن المحافظات محل الحصر  .2يوضح الجدول رقم (

)2جدول ( 

توزيع عینة الدراسه طبقا للمدينه / الحى
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المدينه / حافظهالم

الحى

%ك

القاھره 

 )29(

1213.8القصر العینى

11.1المـرج

22.3عزبة الھجانه

11.1المنیل

2203ش عدلى

22.3مصر القديمه

11.1كورنیش النیل

11.1المعادى

78.0القاھره

الجیــزه

)15(

55.7الجیزه

11.1الھـرم

11.1المھندسین

22.3وراق الحضر

11.1الدقى

33.4البحر االعظم

11.1امبابه

11.1المنیره

االسكندريه

)21(

45.0سیدى جابر

55.7سیدى بشر

22.3العجمى

11.1القبارى

11.1النصر

11.1االزاريطه

33.4المندره
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المدينه / حافظهالم

الحى

%ك

11.1استانلى

11.1محرم بك

22.3لیوباتراك

القلیوبیه

)1(

11.1شبرا الخیمه

االسماعیلیه

)5(

55.7االسماعیلیه

اسیوط

)1(

11.1اسیوط

سوھاج

)6(

الصوامعه 

شرق

11.1

11.1الصلعا

11.1سوھاج

11.1طھطا

22.3ساقلته

66.9قنا)6قنا (

33.4العريش)3شمال سیناء (

87100االجمــالى

محافظـاتمحافظه شمل البحث تسـع26فظات مصر : ان عدد محاملحوظه

فقط روعـى فیھـا ان تكـون مـن اقصـى الصـعید الـى أقصـى الوجـه البحـرى 

والقاھره وكان يمكن ان تشمل الدراسه اكثر من ذلك لو توفر لھا عاملین :ـ

أ  ـ عامل الوقت 

لقومیـه والتطوعیـه فـى أغلـب ب ـ عامل التمويل الـذى تغلبنـا علیـه بـالروح ا

االحیان   .
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:ـمعايیر اختیار البرامج والمشروعاتثانیا : 

ـ تم اختیار البرامج والمشروعات واالنشطه محل المسح / الدراسه التى تـم 

وفقـا لمـا 2006ـ 1985فى النطاق الزمنى من تنفیذھا او مازالت قید التنفیذ 

حددھا االطار المرجعى الخـاص سبق عرضه فى ضوء عدد من المعايیر التى

للدراسه وھى :ـ

ـ الجھات المنفذه  .1

ـ مجال التغطیه   .2

ـ المدى الزمنى   .3

ـ الفئات المستھدفه   .4

"" ونتناول عرض نتائج ذلك فى دراستنا الراھنه فیما يلى ""

:ـالجھات المنفـذهـ 1

) 3جدول (

توزيع عینة الدراسه طبقا للجھه المنفذه

%كلجھـــها

2629.9جھه رسمیه/ حكومیه

منظمات غیر حكومیه / 

أھلیه

7282.8

11.1االحزاب السیاسیه

33.4مراكز ابحاث/ جامعات

11.1منظمه اقلیمیه

78.0منظمه دولیه

11.1نقابات / ھیئات

55.7أخرى

ــ87عدد المستجیبین

المشـروعات الموجھـه نحـو النھـوض ن معظـما) 3ـ كما يبـین الجـدول رقـم (

قانونى فى جمھورية مصر العربیه يقـوم علـى تنفیـذھا لبالمرأه فى المجال ا
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%) اما وحدھا او بالشراكه مع غیرھـا مـن 82.8منظمات أھلیه غیر حكومیه (

ــمیه /  ــات رس ــا جھ ــى تتوالھ ــروعات الت ــرامج والمش ــتثناء الب ــات وباس الجھ

یر الحكومیه / أھلیه قاسـم مشـترك مـع حكومیه بمفردھا , تعد المنظمات غ

يتسق مع أھمیة دورھا التنموى وقدرتھا علـى اسـتطالع كل الجھات وھو ما 

.1حاجات الجماھیر

%) 29.9ـ اما الجھات الرسمیه الحكومیه فكانـت مسـئوله عـن التنفیـذ فـى (

اى ما يقرب من ثلث تلك المشروعات فى حین تنفـذ الجھـات الدولیـه بنسـبة 

ط من تلك المشروعات ويتم ذلك عادة بالمشاركه مع جھات وطنیـه  %) فق8(

.

ـ فى حین لم تتخطى نسبة مراكز البحوث والجامعـات كجھـات منفـذه نسـبة 

%) علما بأن اكثر من جھه يمكن ان تشارك فى عملیة التنفیذ بما يفسر 3.4(

%   .100تجاوز نسبة 

:ـالتغطیه الجغرافیه للبرامج والمشروعاتنطاقـ 2

"")4جــدول ("" 

توزيع عینه الدراسه طبقا للتغطیه الجغرافیه للبرامج

%كالتغطیه الجغرافیه 

6271.3محلـى

1719.5وطنـى

11.1مناطقى

2124.1مراكز / اطراف

44.6اخرى

ــ87عدد المستجیبین

غیــر ـــ مــن الطبیعــى ومعظــم الجھــات المنفــذه جمعیــات أھلیــه أو منظمــات 

يوضح جدول رقـم حكومیه , أن يكون نشاطھا فى النطاق الجغرافى المحلى 

حوث االجتماعیھ ـ د/ نجوى الفوال الجمعیات االھلیھ العاملھ فى مجال المرأه , دراسھ مسحیھ  لمحافظتى الفیوم والمنیا , القاھره , المركز القومى للب1
..1/2ص2004والجنائیھ , 
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ــه المحلیــه4( %) يلیھــا الجھــات التىغطــت المراكــز 71.3() ان نســبة التغطی

%)  .24.1واالطراف بنسبة (

%) 19.5ـ اما الھیئات التـى عملـت علـى نطـاق وطنـى فقـد بلغـت نسـبتھا (

جمعیات والمؤسسات كان لھا مشاريع وذلك مع اآلخذ فى االعتبار ان بعض ال

بعضھا محلى والبعض اآلخر على مستوى المراكز أو الوطن بشكل عام   .

:ــ المدى الزمنـى3

:ـأ ـ مدة البرامج والمشروعات / االنشطه

)5جدول رقم (

توزيع العینه طبقا لمدة التنفیذ

%كالمــــده 

55.7أقل من سنه

3843.3سنه الى سنتین

4451.00اكثر من سنتین

87100االجمالـى

ــ  ــم (ـ ــدول رق ــح الج ــتغرق أو )  أن 5يوض ــروعات اس ــرامج والمش ــة الب غالبی

% مــن تلــك البــرامج 51.00يســتغرق تنفیــذھا اكثــر مــن ســنتین بنســبة 

البرامج والمشـروعات التـى يسـتغرق تنفیـذھا مـن والمشروعات , يلى ذلك 

, امـا المشـروعات التـى يسـتغرق %43.3سنه الى سـنتین لتشـكل نسـبة 

% , وھـو مـا 5.7تنفیذھا أقل من سنه فھى نسبة قلیلـه ال تشـكل اال نسـبة 

يدل على اھمیة البرامج والمشروعات التى تنفذ أو تم تنفیذھا بھدف تحقیـق 

. التمكین القانونى للمرأه وجدواھا فى تحقیق ذلك 

:ـالموقف الحالى للبرامجب : 

"")6جــدول ("" 

""توزيع عینه الدراسه طبقا للموقف الحالى للبرنامج"" 

%كالموقف الحالى 

44.6جديد
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6473.6مستمر

2023.0انتھى

11.1متوقف

الغى (استؤنف أو 

جدد)

ــ

66.9اخرى

ـ87عدد المستجیبین

:ـ) ما يلى6يوضح الجدول رقم (

من عینة الدراسه مازالـت مسـتمره ـ معظم المشروعات والبرامج واالنشطه

.%  ) من البرامج المخطط لھا23%) فى حین انتھت ( 73.6فى نشاطھا (

%   .4.6ـ اما البرامج والمشروعات الجديده فال يتجاوز حجمھا نسبة 

"")7جــدول ("" 

توزيع عینه الدراسه طبقا  التفاق تاريخ البدايه الفعلیه للمشروع مع التاريخ 

طط للبدايهالمخ

%كاالستجابــه

6473.6نعـم

1416.1ال

910.3غیر مبین

87100االجمالــى

)8جــدول (

توزيع عینه الدراسه طبقا لمدى اتفاق تاريخ االنتھاء الفعلى للمشروع مع 

التاريخ المخطط لالنتھاء

%كاالستجابــه

2023.0نعـم
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55.7ال

انتھى قبل الوقت

المحدد

11.1

4147.1مستمر

2023.0غیر مبین

87100االجمالــى

التزام تلك البرامج والمشروعات بخطط العمل )8.7يوضح الجدولین رقمى (ـ 

ت فـى التـاريخ % كذلك قد بدأ73.6ن معظمھا بنسبة فنجد االتى وضعت لھا 

المخطــط ايضــا بالتــاريخ% 70المخطــط لھــا كمــا ان معظمھــا تلتــزم بنســبة 

% انتھت فـى 23% مستمرا فى حین ان 46.1لالنتھاء وان كان اغلبھا بنسبة 

مـا يـدل علـى التـزام معظـم البـرامج والمشـروعات مالتاريخ المخطـط لـذلك 

بالخطط التى وضعت لتنفیذھا   .

:ــ الفئات المستھدفه من البرامج4

)9جــدول (

""ه من البرنامجتوزيع عینه الدراسه طبقا للفئات المستھدف"" 

%كالفئات المستھدفه

7282.8االمیه

7181.6المتعلمه

6979.3العامله

7080.5غیر العامله

6979.3المتزوجه

6777.0االم

6979.3المطلقه

6675.9االرمله

5765.5المعنفه

5259.8القانونیه
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%كالفئات المستھدفه

4450.6االعالمیه

4956.3عضوات الجمعیات

2933.3اخرى

ــ87عدد المستجیبین

اسـتھدفت بـرامج عینـه الدراسـه المـرأه مـن ) انه قد9يوضح الجدول رقم (ـ

جمیــع الفئــات مــن االمیــه حتــى االعالمیــین والقــانونیین واالم المتزوجــه 

والمطلقه واالرملـه والمعنفـه , عاملـه  كانـت او غیـر عاملـه , بـل ان البـرامج 

دمات قانونیه لفتیـات فـى سـن المراھقـه وطالبـات قامت بانشطه وقدمت خ

سـنه فمـا 18بالمدارس االعداديه الى جانـب االنشـطه التـى قـدمت للمـرأه 

فوق واسرتھا . وھو ما يتفق مع كون المـرأه والطفـل مـن اكثـر الفئـات التـى 

وينطبـق ذلـك علـى حـوالى 1تستھدفھا الجمعیات العامله فى مجـال المـرأه

وعات واالنشـطه عینـة الدراسـه فـى حـین ان الـبعض ثلثى البرامج والمشـر

% قد استھدف فئات أخرى منھا االسر التى ھجرھا العائـل 33.3منھا بنسبة 

واسرة المسجون واالسر المعدمه والمتزوجین حـديثا وامھـات االطفـال ذوى 

االحتیاجات الخاصـه وكـذلك فئـة الشـباب والرجـال اللـذين يعولـون اسـر مـن 

جال الدين  وصناع القرار من اعضاء مجلس الشعب كما الجنسین الى جانب ر

شــملت االطبــاء والمــوظفین والموظفــات بالجھــات الحكومیــه المتعاملــه مــع 

) 9المرأه وخاصة العاملون فى محكمة االسره وھو ما يوضحه الجـدول رقـم (

.بعالیه

==============================

=============================

=======================

.49الفیوم والمنیا ـ مرجع سابق صـ د/ نجوى الفوال , الجمعیات العاملھ فى مجال المرأه دراسھ مسحیھ لمحافظتى 1
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ثالــثالفصــل ال

محتوى المشروعات وطبیعتھا
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الفصل الثالث

محتوى المشروعات وطبیعتھا 

:ـتصنیف البرامج ومضمونھاأوال : 

) :ـنوع العمل (البرامج والمشروعاتـ 1

)13جدول رقم (

عمل (المشروع)توزيع عینة الدراسه طبقا لنوع ال

%كنـوع العمــلم

3مكتب شكاوى1

استشارات قانونیه واستخراج اوراق 2

مدنیه

5

5مناھضة ختان االناث3

7توعیه وتثقیف بالحقوق والواجبات4

20المسانده القانونیه والقضائیه5

10استشارات اسريه6

3مراكز لحماية واستضافة المرأه7

6ع فرص عملمشرو8

2مشاريع لدعم المرأه العامله9

3قروض لدعم فرص العمل10

1خط ساخن الستشارات المرأه11
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%كنـوع العمــلم

4برنامج للضمان االجتماعى12

5رصد واقع محاكم االسره13

3االرشاد النفسى والقانونى للمعنفات14

1حماية المرأه المطلقه قانونیا واجتماعیا15

2متابعة تنفیذ اتفاقیة السیداو16

تدريب العاملین فى الخدمات القانونیه 17

للمرأه

4

توعیة المقبلین على الزواج وحديثى 18

الزواج

1

3مناھضة العنف ضد المرأه19

ترابط المنظمات العامله فى مجال حقوق 20

المرأه (تشبیك بین المنظمات)

3

2واجتماعیاتمكین الفتیات قانونیا 21

التمكین القانونى واالجتماعى للنساء 22

واطفالھن

3

عدد االستجابات

(مع السماح بتعدد االستجابات فتمارس بعض 

الجمعیات اكثر من نشاط)

أستجابه 96

87بعدد 

جمعیه

ـ تنوعت انشطة الجمعیات العامله فى مجال تمكین المرأه قانونیا فـى عینـة 

وات ودورات ومـؤتمرات بغـرض توعیـة المـرأه بـالحقوق الدراسه بین  عقد نـد

والواجبات القانونیه وتقديم استشارات قانونیه واسـتخراج اوراق مدنیـه مثـل 

وقد تقوم الجمعیـه بطاقات الرقم القومى الى تقديم خدمات قانونیه مباشره 

.بعالیه) 13(جدول باداء اكثر من نشاط 

التى تم تنفیذھا أو مازالـت فـى دور ـ وعلى ذلك تتنوع البرامج والمشروعات

) اغلبھـا مشـروعات 13التنفیذ لتحقیق التمكین القانونى للمرأه (جدول رقـم 
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لتحقیــق المســانده القانونیــه والقضــائیه المباشــره لمســاعدة النســاء فــى 

الحصــول علــى حقــوقھن والوصــول الــى جھــات العدالــه أو استشــارات لحــل 

ج للتوعیه والتثقیـف لرفـع وعـى المـرأه المشكالت االسريه ويساند ذلك برام

بحقوقھا االنسانیه وواجباتھا ايضا تجاه نفسھا وتجاه اسرتھا ومجتمعھا , يلى 

ذلك البرامج التى تھدف الى تزويد المرأه بالمكنـات القانونیـه للحصـول علـى 

حقوقھا ومن اھمھا مساعدتھا على استخراج االوراق المدنیه الالزمه لـذلك , 

لمشكالت التى تقابل المرأه فى محاكم االسره والحد من العنف ورصد واقع ا

ضد الفتیات الصغیرات بتبنى مشروعات  لمناھضة ختان الفتیات  .

ـ يلى تلك المشروعات من حیث الكم والكیف ايضا المشـروعات التـى تھـدف 

الى التمكین القانونى واالقتصادى بدعم المرأه للحصول على فرص العمل أو 

ا الفعلى بتوفیر الخدمات الالزمه لـذلك لحضـانات الصـغار او تـوفیر دعم عملھ

لصــنع فــرص عمــل وخاصــة للنســاء العشــوائیات والنســاء القــروض الالزمــه 

العائالت السر  .

ـ يلى ذلك المشروعات الھادفه الى تحقیق أقصى حماية للمـرأه مـن العنـف 

عنف االسرى ضدھا االسرى بتوفیر مراكز لالقامة واالستضافه لحمايتھا من ال

ومساعدتھا فى الحصول على حقوقھا القانونیه التابعه لذلك وتـوفیر الرعايـه 

النفسیه والمھنیه للحفاظ على توازنھا النفسى واالجتماعى   .

ـ كما اھتمت بعض المشروعات بالعاملین فـى مؤسسـات العدالـه القانونیـه 

.بحقوق المرأه وكذلك النساء العامالت فى تلك االماكن

ـ ورغم ان كل تلك المشروعات تحقق اھـداف اتفاقیـة السـیداو فـى تحقیـق 

بعـض المشـروعات قـد اھتمـت مباشـرة بـذلك تمكین المرأه بصـفه عامـه اال 

الشأن   .

ـ كما اھتمت بعض المشروعات بتحقیـق التعـاون والتنسـیق والتشـبیك بـین 

مجال الحفاظ على حقوق المرأه  .المنظمات العامله فى 

:ـمجاالت العمل (البرامج والمشروعات)ـ 2
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ــرامج  ــتھداف الب ــن اس ــه م ــى للدراس ــار المرجع ــا ورد باالط ــوء م ــى ض ــ ف ـ

والمشروعات / االنشطه التى تغطى المجاالت التالیه :ـ

ـ االحوال الشخصیه / قانون االسره

ـ العنف ضد المرأه

ـ العمل والضمان االجتماعى

ـ االعـالم

) 1979ء كافة اشكال التمییز ضد المرأه السیداو (ـ اتفاقیة الغا

)14جدول رقم (

توزيع عینة الدراسه من حیث مجاالت العمل

%كالمجــــال

1922أحوال شخصیه

89.2العنف ضد المرأه

1517.1العمل والضمان االجتماعى

78االعالم

3844.7اتفاقیة السیداو

ـ87المجمـــوع

ان اغلــب البــرامج والمشــروعات التــى رصــدتھا ) 14لجــدول رقــم (يوضــح اـــ 

الدراسه فى الواقـع المصـرى فـى مجـال تنفیـذ اتفاقیـة الغـاء كافـة أشـكال 

برنـامج بنسـبة حـوالى 38بعـدد التمییز ضد المرأه (السیداو) مباشـرة وذلـك 

% من المشروعات المنفذه , يلیھا المشروعات المتعلقه بمجال االحوال 43.7

% , يـــأتى بعـــد ذلـــك 22برنـــامج / مشـــروع بنســـبة 19خصـــیه بعـــدد الش

المشروعات الخاصه بتوفیر فرص العمل وتحقیق الضمان االجتماعى للمـرأه 

% ثم تلك الخاصه بحماية المـرأه مـن 17.1برنامج م مشروع بنسبة 15بعدد 

العنف ضدھا وسواء بتوفیر العالج النفسى والمسانده للحصول على حقوقھا 

ــانونى كضــحیه  ــة وتمكــین ق ــق اقصــى حماي ــالزم لتحقی ــوفیر المــاوى ال أو ت

ــز  ــوفیر مراك ــالل ت ــن خ ــاعى م ــى واالجتم ــالج النفس ــذلك الع ــادى وك واقتص
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الستضافة وحماية المرأه من العنف االسرى ضدھا الستقبال المطلقـات الـو 

المتزوجات وكذلك الفتیات فضال عن توفیر المـأوى والحمايـه الطفـالھن ايضـا 

% ياتى بعـد ذلـك بـرامج االعـالم 9.2برامج / مشروعات بنسبة 8دد وذلك بع

%  .8برامج / مشروعات بنسبة 8والتوعیه والتثقیف بعدد 

بالنسبه للمنظمات غیر الحكومیه / ـ ويالحظ بروز مجاالت عمل جديده خاصة 

االھلیــه وھــو مــا يــرتبط بااللتزامــات الدولیــه وزيــادة الــوعى باالنشــطه التــى 

لتمكـین القـانونى للمـرأه وبالتفاعـل بـین العـالمى والمحلـى فـى تستھدف ا

.1قضايا المرأه 

:ـعدد انشطة البرامج والمشروعاتـ 

)15جــدول (

توزيع عینه الدراسه طبقا  لعدد انشطة البرنامج

%كعدد االنشطه

910.3نشاط واحد

7889.7اكثر من نشاط

87100االجمالى

غالبیة برامج الجھات المنفذه من عینة الدراسـه ) أن 15ل رقم (يوضح الجدوـ 

% بذلك فى حین ان90تمارس اكثر من نشاط حیث افادت نسبة مايقرب من 

.% فقط تمارس نشاطا واحدا10

:ـعدد المستھدفات / المستھدفینـ

)16جــدول (

عدد المستھدفین / المستھدفات من المشروعات 

%العددالفئه

13-1001314.9

124-5002832.2

510–1000910.4

.47, 46ـ د/ نجوى الفوال الجمعیات العاملھ فى مجال المرأه , مرجع سابق , ص1
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1120–2000910.4

2200–500055.6

عدد ال نھائى / غیر محدد / 

المجتمع كله

2326.5

87100المجموع

تــراوح عــدد المســتھدفین مــن انشــطة البــرامج ) 16يوضــح الجــدول رقــم (ـــ

.مجتمع كله نھائى شمل الالى عدد ال13والمشاريع المختلفه ما بین 

:ـعدد المستفیدات الفعلیاتـ 

)17جــدول (

عدد المستفیدات الفعلیات 

عدد 

المسفیدات

%ك

1311.1

1611.1

2511.1

6011.1

8011.1

8511.1

9011.1

10044.6

11011.1

12111.1

13011.1

15011.1

17011.1

18011.1
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عدد 

المسفیدات

%ك

19011.1

20011.1

25044.6

26011.1

30011.1

35011.1

40022.3

40811.1

45011.1

45811.1

58011.1

60033.4

70033.4

75011.1

78011.1

80011.1

95011.1

100033.4

110011.1

112011.1

1120022.3

140011.1

150011.1

160011.1

174211.1
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عدد 

المسفیدات

%ك

178211.1

180011.1

258411.1

275511.1

350022.3

700011.1

844011.1

880011.1

1429511.1

22.3غیر محدد

عدد ال 

نھائى

11.1

2124.1غیر مبین

87100االجمالـى

)18جدول (

توزيــع عینــة الدراســه طبقــا لمــدى اتفــاق عــدد المســتفیدات مــع عــدد 

المستھدفات الفعلیات

%كاالستجابه

2225.3اكبر

2731.0نفس العدد

1011.5اقل

22.3غیر محدد

11.1عدد ال نھائى
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2528.7عیر مبین

87100االجمالى

)  ان عــدد المســتفیدات الفعلیــات مــن بــرامج 18.17ـــ يتضــح مــن الجــدولین (

% 56.3العینه كان نفس العدد المستھدف او اكبر من العدد المستھدف فى 

منھا   .

% فقـط مـن 11.5المستفیدات اقل من المسـتھدف فـى عددانكـ فى حین 

ــه  ــة الدراس ــوعین ــرامج وھ ــك الب ــل تل ــه لمث ــدوى الفعلی ــى الج ــدل عل ــا ي م

والمشروعات فـى الوصـول الـى الفئـات المسـتھدفه , يتفـق ذلـك مـع نتـائج 

الدراسات التى ترصد المنظمات غیر الحكومیه / االھلیـه العاملـه فـى مجـال 

1000المــرأه والتــى توضــح ارتفــاع نســبة الجمعیــات التــى تخــدم أقــل مــن 

ما فسرته بضعف االمكانیات وعـدم تـوافر القـدرات مستفید أو مستفیده وھو 

.1لرصد الواقع وتقويم االداء 

:ـصعوبات ومعوقات العمل فى الدراسهثالثا :

: وضح عند القیام بالدراسه ان المدة المقرره الجراء الدراسه مدة الدراسه.1

كانت قصیره خاصة لالتساع الجغرافـى بالنسـبه لجمھوريـة مصـر العربیـه 

الممكن لو ان المدة كانت اكبر المكن تغطیة عدد اكبر من البرامج وكان من

والمشروعات واالنشطة موضوع الدراسه فى عدد اكبر من المحافظات اذ 

محافظه تمت تغطیة تسـع محافظـات فقـط ... 26ان عدد محافظات مصر 

وان كنا حاولنا ان نغطى جمھورية مصر من أقصى الصـعید مثـل محافظـة 

لى أقصى وجه بحرى مثل االسكندريه واالسماعیلیه   .قنا وسوھاج ا

ضآلة التمويل عنصر أعاقه ايضا وان كنا قد على السبب االول كان لوترتیبا.2

حاولنا ان نتالفاه بالجھود الذاتیه التطوعیه  .

قلة وعى بعض الجھات المنفـذه للمشـروعات باھمیـة الدراسـه ممـا كـان .3

ذلك لخدمة الجھه المنفذه ذاتھا ولخدمـة يستنفذ منا جھدا كبیرا القناعھم ب

المرأه بشكل عام   .

.59ـ د/ نجوى الفوال , مرجع سابق ص1
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عــدم تــدريب بعــض القــائمین بتنفیــذ المشــروعات ممــا اثــر علــى النتــائج .4

المرجوه من المشروعات القائمین بتنفیذھا ولو توفر ھذا التدريب لحققـت 

المشروعات أھدافھا   .

ھـوض بـالمرأه نظرا لحداثـة االتجـاه الـى القیـام بمشـروعات تسـتھدفه الن.5

وتمكینھا فى المجال القانونى حیث كانت الجمیعات االھلیه وھى العامـل 

االكبر فى مثـل ھـذه االنشـطة كانـت متجھـه اكثـر الـى القیـام باالنشـطه 

الخدمیــه نظــرا لحاجــة المجتمــع الیھــا .... ممــا أثــر الــى حــد مــا فــى ابــراز 

ھـذا النشـاط ونى وان كان قد بدأاالنشطة والمشروعات فى المجال القان

نشط فى العشرين سنه االخیره   .ي

عدم وجود قاعدة بیانات لرصـد أنشـطة الجمعیـات االھلیـه علـى اختالفھـا .6

حتى يمكن الوصول الیھا وكذا حتى يمكن التنسیق فیما بینھا لعدم التكرار 

ولتقوية االنشطة حین يتم ھذا التنسیق   .

:ـالبرامجمضمونطبیعةـ :رابعا

)91جــدول (

توزيع عینه الدراسه طبقا لطبیعة / مضمون البرنامج

%كطبیعة البرنامج

6473.6توعیة ومحو االمیه القانونیه

5259.8تدريب وبناء قدرات

5664.4تقديم خدمات مسانده

تنمیه البناء الھیكلى والبشرى 

للمؤسسات

2023.0

3439.1توعیه اعالمیه

2528.7لمعلوماتتزويد باالجھزه او با

المسانده والدعوه لسیاسات او 

قوانین

3641.4

4754.0مناھضة العنف

4754.0مناھضة اشكال التمییز
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2832.2اخــرى

ـ87عدد المستجیبین

الجھات المنفذه مـنمعظم البرامج التى تضمنتھايوضح الجدول السابق انـ

وفقـا مجـال التمكـین القـانونى عینة الدراسه عملت فى اكثر من نشاط فـى

, تأتى فى مقدمتھا خدمات مساعده مثل االرشاد القـانونى لما سبق عرضه 

ومناھضة العنف ومختلف اشكال التمییـز ضـد المـرأه والتـدريب وبنـاء قـدرات 

عامله لتقوم بدورھا فى تنمیة المجتمع ورعاية االسـره العامله وغیر الالمرأه 

. ثـم تـأتى بعـد ذلـك المسـانده والـدعوه قـانونى وكذلك التوعیـه والتثقیـف ال

لسیاســات او قــوانین والتوعیــه االعالمیــه وتنمیــة البنــاء الھیكلــى والبشــرى 

) . وكانت ھناك بـرامج ذات طبیعـه خاصـه (تحـت بنـد 19للمؤسسات (جدول 

اخرى) مثل المساعده فى استصدار قرار بزيادة معاش الضـمان االجتمـاعى 

اء اوالد المــرأه المعیلــه مــن المصــروفات الدراســیه او للمــرأه المعیلــه او اعفــ

ــه واعمــال  ــه للحصــول علــى حقــوق قانونی اســتخراج اوراق رســمیه مطلوب

قضائیه اخرى او فـى الحصـول علـى قـروض الدارة مشـروعات صـغیره تـوفر 

فرص العمل للشباب ودخل اضافى وغیرھا من المساعدات الممكنه   .

:ـالتمويلثانیا

:ـكلفهتالـ1

)20جــدول (

كلفة البرنامج / المشروع

%ككلفة البرنامج

12011.1

20011.1

400022.3

500033.4

550011.1

600033.4
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%ككلفة البرنامج

621611.1

1000011.1

1100022.3

1500022.3

2300011.1

2500011.1

3000011.1

3057411.1

3560011.1

3600011.1

3950011.1

4300011.1

5000011.1

10963311.1

14500011.1

20000011.1

23238011.1

24500011.1

26410011.1

30000033.4

31500011.1

64500011.1

65000011.1

69296011.1

128590011.1

158376511.1
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%ككلفة البرنامج

160222411.1

176000011.1

200000022.3

300000011.1

400000011.1

4046غیر مبین

87100االجمالـى

ما يقرب من نصف عینة الدراسه لم تـذكر قیمـة ) أن 20يوضح الجدول رقم (ـ 

وھو ما كان أمرا متعمدا من الجھات المنفـذه ويشـكل معـوق %) 46التكلفه (

, فـى حـین بلغـت نسـبة البـرامج التـى بلغـت من معوقات تقییم تلك البرامج 

) 15000الـى 5000% واكثـر مـن (8فما دون ذلك تكلفتھا خمسة آالف جنیه

) وحـوالى 50000الى 23000% بلغت تكلفتھا ما بین (10.5% ونسبة 11.5

جنیـه) . بینمـا 700000الـى 100000% من المشروعات كلفـت مـا بـین (15

, ويالحـظ ان تمويـل % من االنشطه عن الملیون جنیـه مصـرى9زادت تكلفة 

ھم اعمدة االداء وھو ما يتفق مع نتـائج الدراسـات البرامج والمشروعات من أ

التى توضح ان الدعم المالى يأتى فى مقدمة مقترحات التطوير واسباب تعثر 

1االداء 

:ـالجھات المموله للبرامج والمشروعاتـ2

)21جدول رقم (

توزيع عینة الدراسه طبقا لطبیعة الجھه المموله

%كطبیعة الجھه المموله

78ـ 75ـ دم نجوى الفوال ( رئیس المركز القومى للبحوث الجنائیھ واالجتماعیھ ) , مرجع سابق من ص 1
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%كطبیعة الجھه المموله

3337.9ـهذاتیـ

1820.7محلیـه

1920.8وطنیه

55.7اقلیمیه

3843.8دولیه

عدد االستجابات 

(مـــع الســـماح بتعـــدد 

االستجابات فقد تتعدد 

) .مصار التمويل

) 87بعدد (103

جمعیه

ـ

والمشــروعات تتعــدد الجھـات الممولـه للبـرامج) أن 21يوضـح الجـدول رقـم (

حظة انه قد تتقاسم اكثر من جھه تمويـل , نجـد مع مالالتى رصدتھا الدراسه 

ان الجھات الدولیه تأتى فى المركز االول من تلك الجھات يلیھا توفیر التمويل 

% , يــأتى بعــد ذلــك وبنســبة متقاربــه التمويــل الــوطنى 37.9الــذاتى بنســبة 

% لیشكال مع التمويل الذاتى الكم االكبر من التمويـل 21.7والمحلى % 21.8

%5.7ى بعد ذلك وبفارق كبیر التمويل االقلیمى فال تتجاوز نسبته , ثم تأت

)22جدول رقم (

توزيع عینة الدراسه وفقا لطبیعة الجھه المموله الوطنیه

طبیعة الجھه المموله 

الوطنیه

%ك

1157.9حكومیه / رسمیه

631.6غیر حكومیه / اھلیه

210.5حكومیه + غیر حكومیه

19100االجمالــى
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حال اعتماد التمويل على جھـات وطنیـه ) انه يالحظ 22يوضح الجدول رقم (ـ

فان الكم االكبر منه يعتمد فـى ذلـك علـى جھـات حكومیـه / رسـمیه بنسـبة 

ــه 57.9 ــه / االھلی ــر الحكومی ــات غی ــا الجھ ــون 31.6% , يلیھ ــد يك ــا ق % , كم

%   .10.5جاوز التمويل من كال الجھاتین فى بعض الحاالت التى ال تت

ـ ثالثا : العاملون بالبرامج والمشروعات :ـ

:ـعدد العاملین / العامالت فى البرامج والمشروعات

"")23جــدول ("" 

توزيع عینه الدراسه طبقا  لعدد العاملین والعامالت فى البرنامج / المشروع

عدد العاملین / 

العامالت

%ك

52933.3اقل من 

2832.2ـ5

89.2ـ10

22.3ـ15

44.6ـ20

25+89.2

89.2غیر مبین

عدد الكلى ال

للعاملین

73.8)667أناث (

العدد الكلى 

للعاملین

26.2)237ذكور (

904االجمالــى

اجمالى عدد 

الجمعیات

ــجمعیه87

(وفقـاـ بلغ عدد العاملین والعامالت فى البرامج والمشروعات عینة الدراسـه

% مــن المشــاريع 65.5نســبة فــىافــراد ) 10اقــل مــن (للجــدول الســابق)
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15ـ اقـل مـن أفـراد 10استعانوا بـ مـن%9.2يضاف الیھا ,والبرامج المنفذه

, عـامال وعاملـه25نسبه مماثله كان لـديھا اكثـر مـن كما توجد عامال وعامله

ـ وقـد ت% مـن تلـك البـرامج والمشـروعا9.2ولم يوضح ذلـك العديـد حـوالى 

% ونسـبة 26.2بلغت نسبة الذكور العاملین فى تلـك البـرامج والمشـروعات 

% وھو ما يوضـح اتجـاه االنـاث الـى العمـل فـى ذلـك المجـال 73.8العامالت 

مقارنة بالذكور  .

معاونو العاملین :ــ 2

) 24جــدول (

توزيع عینه الدراسه طبقا لعدد معاونى العاملین فى البرنامج

عاونى عدد م

العاملین

%ك

122.3

255.7

333.4

511.1

1122.3

7485.1غیر مبین ( اليوجد)

87100االجمالــى

فإن ھذا البیـان لـم يـتم بالنسبه لمعاونى العاملین )24ـ يوضح الجدول رقم (

% من عینة الدراسه فى حین افادت جمعیه واحـده 85.1نسبةفىتوضحیه 

جھـات لديھم ثالثة معاونین وخمسـه جھاتوثالثة, مسة معاونین ان لديھا خ

اثنان بمعاون واحـد فـى حـین تـم االسـتعانه , كما استعان بعاملیناستعانت

.اسه من المشروعات محل الدر) من االجانب فى مشروعین 11بعدد (

:ـالفئه العمريه للعاملین فى البرامجـ 3
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البـرامج ل علیھا ان ثلثـى العـاملین فـىـ يستدل من البیانات التى تم الحصو

ـ 25عامل وعامله) تتراوح اعمارھم ما بین (59عینة الدراسه (والمشروعات

ھیئـه او جمعیـه) اعمـار 22فـى حـین لـم تحـدد (, % 67.8سنه) بنسـبة 55

الى اكثر من 25العاملین واكتفت بالقول بان اعمارھم تتراوح ما بین (اقل من 

سنه واثنان 25وكانت ھناك عامله واحده اقل من ,%25.3سنه) بنسبة 55

سنه والباقى غیر مبین   .55اكثر من 

ـ اما بالنسبه لمعاونى العاملین فقد تركـز معظمھـم فـى الفئـه العمريـه مـن 

% اكثـر 2.3سـنه و 25% اقل من 4.6% ونسبة 34.5سنه) بنسبة 55ـ 25(

%    .5.7او غیر محدد % ) 52.9سنه والباقى اما غیر مبین ( 55من 

:ـوانجازاتھاالبرامج والمشروعات / االنشطهھدافارابعا :

:ـاالھداف الرئیسیهـ1

ـ تعددت االھداف الرئیسیه وتنوعت بحیث زادت عن مائه ھدف يمكن الرجـوع 

)  .3الیھا فى ملحق (

وفقـا ـ وقد حاولنا فى ھذا التقرير ان نضعھا قدر االمكان فى عناوين رئیسـیه 

لمجال العمل فكانت ھذه القائمه :ـ

توعیة المرأه قانونیا بحقوقھا المدنیه والدستوريه

 ايجاد مصادر دخل للمرأه واالسـره وتقـديم قـروض لمشـروعات صـغیره او

متناھیة الصغر (محارية الفقر)   .

 تقــديم خــدمات واستشــارات قانونیــه بشــكل مباشــر او مــن خــالل الھــاتف

رأه ولالسره وفـى الحـاالت الخاصـه بقـوانین االحـوال (الخط الساخن) للم

الشخصــیه (مثــل المــرأه المقبلــه علــى الطــالق / الخلــع وبعــده  , حقــوق 

الطفل من زواج غیر رسمى ... الخ)  .

.   محارية جمیع اشكال التمییز ضد المرأه والفتاه والطفله

.  السعى نحو تعديل بعض مواد قانون االحوال الشخصیه

 اتجاھات العنف ضد المرأه   .مناھضة

مناھضة ظاھرة ختان البنات
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 اعادة تأھیـل السـیدات الالتـى تعرضـن للعنـف ودعـم االطفـال المعرضـین

لالعتداء الجنسى

 تقديم الرعايه والمشوره السر اطفال الشوارع ومساعدتھم على استعادة

االطفال الذين ھربوا منھا  .

ــات وخــدمات خاصــه بالصــحه ا ــديم معلوم ــه تق ــه للســیدات وتوجی النجابی

المقبلین على الزواج

 ــره ــدعم االس ــه ل ــاعدات قانونی ــريه ومس ــه واس ــارات زوجی ــديم استش تق

واستقرارھا  .

 تقديم معلومات واستشارات لمحـاكم االحـوال الشخصـیه حـول النزاعـات

الزوجیه والعائلیه والمساعده فى حلھا  .

  توجیه االسر الى مصادر الخدمات فى المجتمع.

.   (خاصة المعیله) العمل على مد مظلة التأمین الصحى للمرأه

.   العمل على وضع نواه لشبكة بیانات اولیه حول المرأه

 ــل ــالقوانین الخاصــه بالتأھی ــة ذوى االحتیاجــات الخاصــه واســرھم ب توعی

والتعلــیم والتشــغیل وتنظــیم لقــاءات ونــدوات لمناقشــة المشــكالت التــى 

ه فى حلھا  .يتعرضون لھا والمساعد

 العمل على تغییر وتعديل وتفعیل التشريعات الوطنیـه واالتفاقـات الدولیـه

لصالح المرأه والطفل   .

   مساعدة وتحرير المرأه العامله من المعوقات التى تؤثر على ادائھا لعملھا

.

 حماية االطفال من كافة اشكال العنف والعمل على استصدار قانون يجرم

العنف االسرى  .

.   المساھمه فى الحد من عمالة االطفال

 متابعة الفتیات المتسربات من التعلیم وحـث اسـرھم علـى تمكیـنھم مـن

اكمال دراستھن (تمكین ثقافى)   .

.  تضیق الفجوه الحواريه بین المراھقات وبین االسره وبین المدرسه
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ختلفه التنسیق مع متخذى القرار والسلطه واالستعانه بأجھزة االعالم الم

من أجل المحافظه على حقوق المرأه   .

 المساھمه فى تطوير حركـه نسـائیه منظمـه وضـاغطه فـى مصـر قـادره

على تحقیق تقدم فى مجال الحقوق االجتماعیه واالقتصاديه والسیاسیه  

.

.   تمكین المرأه من الوصول الى مواقع صنع القرار

یل تحقیق اھداف تنسیق الجھود بین مؤسسات المجتمع المدنى فى سب

ورؤيه مشتركه من اجل تمكین المرأه قانونیا   .

:ـ: االھداف الفرعیهـ 2

) فان االھداف الفرعیه التى ذكرتھا عینة الدراسـه 4ـ كما يستدل من ملحق (

تعتبر تطبیقا اجرائیا لالھداف الرئیسیه مثل  :ـ

  القیام بتوفیر الضمان االجتماعى او الرعايه الصحیه للمرأه.

.  التنفیذ الفعلى الستخراج شھادات میالد للسیدات ساقطى القید

 عقد لقاءات مع االعالمیین او العاملین بالجھات الحكومیه لكسـب تعـاونھم

فى مجال تمكین المرأه قانونیا   .

.  رفع دعاوى قضائیه

.  عقد لقاءات للتعريف بحقوق المرأة فى ظل التشريعات الدينیه

قانونیه  .تقديم استشارات

.  تدريب العاملین فى محاكم االسره

.   عقد ندوات للتوعیه بمخاطر ختان االناث للشباب من الجنسین

 تكوين شبكه من القادة المحلیین لیصبحوا دعاه مؤثرين فـى قضـیة ختـان

االناث  .

.  الحد من تسرب الفتیات من التعلیم

.   ـ الحد من ظاھرة اطفال الشوارع

لمرأه التى تتعرض لظروف طارئه نتیجة العنف الواقع علیھا  .استضافة ا

  حماية المرأه من العنف ومساعدتھا على تخطى الصعاب وحل المشكالت

.
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 العمل مع السیدات محـدودات الـدخل فـى المنـاطق الفقیـره والمسـاعده

فى تمويل مشروعات صغیره  .

ره الصغیره   .تشجیع االسر المشتركه بالمشروع على تبنى مفھوم االس

  القیــام بــالبحوث والدراســات المتعلقــه باالســر ونشــر نتــائج تلــك البحــوث

واقتراح التوصیات الكفیله بتدعیم كیان االسره   .

 بناء قدرات العاملین على التعامل مع شكاوى المرأه ونقل المخرجات الـى

المؤسسات والسلطات المختصه  .

توعیه بحقوق المرأه   .تنظیم انشطه اعالمیه للتأثیر على ال

.  مناھضة الزواج المبكر

.  المساھمه فى حل مشكلة البطاله بین الشباب الباحث عن عمل

 متابعــة مشــاكل ذوى االحتیاجــات الخاصــه وذلــك  بالتنســیق مــع الجھــات

المختصه  .

.   عقد جلسات استماع الھالى ذوى االحتیاجات الخاصه

دات  .رفع الوعى الغذائى للفتیات والسی

. العمل على توحید جھود الجمعیات االھلیه عن طريق التنسیق بینھا

.  فتح حوار مع رجال الدين االسالمى والمسیحى

توعیة جمیع االطراف بالمخاطر الزواج غیر الرسمى

 الوصول الى تعديل مواد قانون العقوبات الخاصه بقضـايا الزنـا والمسـاواه

.بین الرجل والمرأه فى العقوبه  

.   تشجیع المواطنین على التعبیر والمشاركه لدى صانعى القرار

.  تمكین االمھات من وقف عملیة انخراط الشباب فى جماعات العنف

  تحسین المؤسسات الخدمیه فى المجمتع المحلى

.   توعیة المقبلین على الزواج وحديثى الزواج بالحقوق االسريه

ل المنازعات االسريه  .توعیة القاعده الشعبیه باسالیب ح

عقد حوارات مع الماذونین حول وثیقة الزواج الجديدة

 إعداد الفتیات لشغل مواقع قیادية داخل القرية و رفع وعى االسر باھمیـة

تعلیم البنات
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 توعیة المراھقـات بـالتغیرات الفسـیولوجیه والسـیكلوجیه وارشـاد االسـر

لكیفیة العنايه بالفتیات فى ھذه المرحله . 

.   الحاق االرامل والمطلقات بمشروعات االسر المنتجه

   بلورة مشروع قانون لالحوال الشخصیه من مجموع مخرجات ورش العمـل

.

:ـاالنجازاتـ 3

) 25جدول (

توزيع عینة الدراسه طبقا لالنجازات

%كاالنجازات

6574.7تدريب

8294.3توعیه

4754.0مبادرات

4450.6اخرى

-- 87دد المستجیبینع

ــ تتحــدد االنجــازات فــى ضــوء مــدى تحقیــق الھــدف أو االھــ داف المرصــوده ـ

انجازات البرامج بین التوعیه للمشاريع والبرامج فوضح الجدول السابق كنوع

ــادرات للتمكــین القــانونى74.7%) والتــدريب (94.3( المباشــر%) وطــرح مب

.) بعالیه25%) كما يبین جدول (54.0للمرأه (

:ـانجازات اخرى

ـ ولقد تجاوزت معظم البرامج والمشروعات التـى تـم رصـدھا االھـداف التـى 

وضعت لھا للتحقق انجازات أخرى بمناسبة االھداف المباشرة المراد تحقیقھا 

ومن أھم تلك االنجازات االخرى ما يلى :ـ

تقديم بعض المساعدات االقتصاديه للمرأه   ..1

التعلیماعادة المتسربین من .2

تقديم بعض الخدمات الطبیه.3
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رفع كفاءة االستمرار فى تدعیم الشباب المـدرب مـن البرنـامج علـى ادارة .4

االعمال والتسويق

توصیل مشاكل المعاقین الى صانعى القرار لحل بعض ھذه المشاكل.5

رفع القضايا بالمجان.6

الرد على االستشارات عبر الھاتف.7

رفع الدعاوى القضائیه.8

حثیهعمل اوراق ب.9

موائد حواريه مع متخذى القرار.10

تقارير اعالمیه.11

صحة انجابیه.12

خاصه للتوعیه القانونیهاصدارات.13

مناقشة المشاكل على الساحه االعالمیه.14

رفع مستوى الخدمات الصحیه.15

مساعدة بعض السیدات فى القروض الدواره.16

.السیدات محو أمیة عدد من .17

القومى والمحلى  استخدام المعلومات المتاحه لخلق الوعى .18

زيادة الوعى القانونى للنساء.19

الحصول على االوراق المدنیه.20

الحصول على االعانات والمعاشات الشھريه.21

توعیــة الفتیــات فــى ســن المراھقــه بالتعــاون مــع المجلــس القــومى .22

للطفوله واالمومه 

ــه .23 ــیه والقانونی ــوق السیاس ــن الحق ــرأه م ــین الم ــدعوه لتمك ــؤتمر ال م

والدستوريه

ركه فى الجھود التى ادت الـى تغییـر قـانون الجنسـیه واالحـوال المشا.24

الشخصیه

الجمعیه عضـو فـى ائـتالف السـیدات  والمعنـى بتطبیـق اتفاقیـة الغـاء .25

كافة اشكال التمییز ضد المرأه   .
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الحصول على حقوق قانونیه مثل النفقه واحكام الرؤيه.26

فض منازعات ـ صلح ـ مسانده قانونیه   ..27

حكام لصالح النساء وتأمین مورد دخل لھم  .الحصول على ا.28

مساعدات اجتماعیه.29

عمل فصول طھى عملیه.30

دراسات فى االسعافات االولیه.31

استشارات قانونیه واسريه للمترددين على المكتب.32

توفیر فرص عمل.33

عمل شراكه مع الجمعیات االخرى.34

اجراء دراسه بحثیه عن المرأه المعیله من طرف جامعة االسكندريه.35

نباط قیادات طبیعیه ونماذج من المجتمع لتصبح اكثر تأثیرا علیه  .است.36

======================================

=====

================================

======================
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:ـتقییم البرامج / المشروعاتخامسا :ـ 

)62جدول (

ا لتقییم البرنامج من قبلتوزيع عینة الدراسه طبق

%كاالستجابــه

5866.7نعـم

2629.9ال

33.4غیر مبین

87100االجمالــى

مج أو المشروع او النشاط من استجابه لسؤال عما اذا كان قد تم تقییم البرنا

ان اغلب البرامج والمشـروعات التـى تـم رصـدھا قبل يوضح الجدول السابق

م تقییمھا   .% قد ت66.7ة بنسب

:ـالجھه التى تتولى التقییمـ 1

)27جدول (

يوضح الجھات التى تقوم بتقییم البرامج والمشروعات

%كالجھه 

2033.4الجھه المموله

1118.9وزارة التضامن االجتماعى

58.6ذاتــى

58.6لجنة متابعة المشروع

46.8جھات استشاريه

35.2كز جھات علمیه (جامعه ـ مر
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البحوث)

35.2ائتالف المنظمات غیر الحكومیه

23.4مؤسسة تنمیة االسره

11.7خبراء دولیون

الجھه المشرفه على 

المشروع

46.8

58100المجمـوع

افـادت الجھـات التـى أقـرت بوجـود تقیـیم لبرامجھـا ـ يوضح الجدول السـابق

الجھــات التــى تــم حصــر % مــن 66.7جھــه بنســبة 58ومشـروعاتھا وعــددھا 

برامجھا والسابق االشاره الیھا بما يلى :ـ

 تم تقییم غالبیة المشروعات والبرامج من عینة الدراسه من جانب الجھات

التى تقوم بالتمويل او تشارك فى ذلك التمويل , بعض تلك الجھات يتعاون 

ــذ وترســم ابعــاده كــالمجلس  ــذلك التنفی ــذ او تخطــط ل بالفعــل فــى التنفی

ومى للطفولـه واالمومـه كھیئـه قومیـه معنیـه بـالمرأه , وكـذلك رابطـة الق

المرأه العربیه كجمعیه غیر حكومیه / أھلیه تعنى بشئون المـرأه بالتنفیـذ 

أو التخطــیط واالشــراف علــى بعــض تلــك المباشــر للبــرامج والمشــروعات 

البرامج , كما تقوم بعض الجھات بتقديم التمويل فقط لـبعض تلـك البـرامج 

لمشروعات كالصـندوق االجتمـاعى للتنمیـه واتحـاد التنمیـه االقتصـاديه وا

على المستوى الـوطنى , أو الصـندوق السويسـرى ومنظمـه الیونیسـیف 

على المستوى الدولى   .

 18.9ياتى بعد ذلك دور وزارة التضامن االجتماعى فـى التقیـیم بنسـبة %

رة الشـئون من المشروعات وقد تـم التعبیـر عـن دورھـا تحـت مسـمى وزا

االجتماعیه لبعض المشروعات التـى تمـت فـى ظـل ذلـك المسـمى قبـل 

تغییره الى وزارة التضامن االجتمـاعى , او تحـت مسـمى اى ادارة محلیـه 

من االداراة التى تتبع تلك الوزاره بالمحافظات وتأتى خصوصیة تلك الوزاره 

وللمـرأه من دورھا االصیل فى تحقیق التنمیـه االجتماعیـه بصـفه عامـه , 
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بصفه خاصه وھى تقوم فى سبیل ذلك بـالتخطیط للبـرامج والمشـروعات 

ــة المــرأه وتنمیتھــا كمــا تتــولى التنفیــذ بالشــراكه مــع  التــى تحقــق حماي

المنظمات غیر الحكومیه / اھلیه , على ان تقـوم ھـى بالمتابعـه والرقابـه 

والتقییم   .

 مـن المشـروعات %8.6ويتم تقییم البرامج والمشروعات ذاتیا فى نسـبة

باالعتماد على جھود الجھه التى تتولى التنفیذ , وذلك فـى ضـوء االھـداف 

التى يستھدفھا البرنامج أو المشروع وھـو مـا يسـاعد علـى تعـديل آلیـات 

وھو ما يمثلـه ايضـا مـا سـمى االداء فى االتجاه الذى يحقق تلك االھداف 

ــبه بل ــى ذات النس ــل ف ــروع ويمث ــة المش ــة متابع ــن8.6جن ــرامج % م الب

والمشروعات  .

 ويتفــق ذلــك مــع نتــائج الدراســات التــى تــرى ان غالبیــة المنظمــات غیــر

الحكومیه / االھلیه تقتصـر حركتھـا علـى المجـال المحلـى فقـط ومـن ثـم 

.1محدودية التفاعل فى المجال االقلیمى والدولى 

 تقیـیم نسـبة او الجھـه المشـرفه ذاتھـا تتولى بعض الجھات االستشـاريه

% من البرامج والمشروعات محل الدراسه وھو اسلوب ناجح لضـمان 6.8

جدية ذلك التقییم فى ضوء دراسات الجدوى واھـداف المشـروعات وعـادة 

ما يتم ذلك بالتعاون مع الجھه المموله او المخططه لتلك البرامج كما تقوم 

ــ ــض البح ــراء بع ــبة اج ــیم بمناس ــذلك التقی ــه ب ــات العلمی ــض الجھ وث بع

ــدور  ــاء أو ب ــین النس ــدم لتمك ــى تق ــالبرامج الت ــى ب ــى تعن ــات الت والدراس

% مـن تلـك 5.2وھو ما تحقق بنسـبة 2الجمعیات االھلیه فى ذلك الشأن 

البرامج  .

 كما يتولى ائتالف المنظمات غیر الحكومیه تقییم بعـض المشـروعات وھـو

مـن % ايضـا مـن تلـك البـرامج وھـو مـا يمثـل نوعـا5.2ما يتحقق بنسـبة 

الرقابــه الذاتیــه وتقــويم االداء , ويبــرز اھمیــة التنســیق والتعــاون بــین 

المنظمات غیر الحكومیه / االھلیه العامله فى مجال المرأه وھو مـا يتفـق 

یــات حیــث مــع نتــائج  أحــدى الدراســات التــى اھتمــت بتقــويم تلــك الجمع

20لفوال , الجمعیات العاملھ فى مجال المرأه : دراسھ مسحیھ بمحافظتى الفیوم والمنیا , مرجع سابق , صـ نجوى ا1
ـ المرجع السابق  .2
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1ا تلك الجمعیات فى محافظتى الفیوم والمنیخلصت الى وجود تعاون بین

.

االسـتجابات التـى اوضـحت دور مـا سـمى 3.4د ذلـك وبنسـبة يأتى بع %

بمؤسسة تنمیة االسره , والخبراء الدولیون وھو ما يرتبط ايضـا بمـا سـبق 

.االشاره الیه من الجھه المموله اواالشراف الذاتى

ـــ ويالحــظ ان الجــدول الســابق يظھــر فــى اكثــر مــن بنــد دور التقیــیم الــذاتى 

ــات  ــروع للجھ ــامج او المش ــداف البرن ــوء اھ ــى ض ــتم ف ــا ي ــو م ــذه , وھ المنف

المستھدف اال ان عملیة التقیـیم ذاتھـا تحتـاج الـى مھـاره والـى تحويـل تلـك 

االھداف الدوات للقیاس وعلى ذلك تظھر المقابالت المفتوحه التى تمت فى 

اطار الدراسه صعوبات ذلك وھو ما يحتاج الى تدريب مكثف للقیادات العاملـه

فى المیدان  .

:ـتاريخ اجراء التقییمـ 2

)28جدول (

""توزيع عینة الدراسه طبقا لنتائج اجراء التقییم

%كاالستجابـــه

199511.7سنة 

200211.7سنة 

200346.9سنة 

200446.9سنة 

200535.2سنة 

200646.9سنة 

2007712.1سنة 

11.7شروعبعد مرور سنه من تنفیذ الم

سنه من تنفیذ 3بعد مرور 

المشروع

11.7

11.7الشھر السادس من بداية 

.68ـ المرجع السابق , ص1
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%كاالستجابـــه

المشروع

610.3مرحلى ( منتصف المشروع)

35.2اثناء المشروع وبعد االنتھاء

35.2اخر مرحله من التنفیذ

610.3سنويا

58.6ربع سنوى

11.7ربع سنوى ونصف سنوى

11.7وىشھرى وربع سنوى وسن

11.7اشھر6كل 

11.7شھرى

4639غیر مبین

58100االجمــالى

1995تاريخ اجراء التقییم فقد توزعـت بـین السـنوات ـ يوضح الجدول السابق

وھو ما يدخل فى المجـال الزمنـى الـذى حددتـه الدراسـه %) 41.4(2007–

يتم بشـكل مرحلـى فى حین ذكرت النسبه االكبر ان التقییم) 2006ـ 1985(

فى منتصف المشروع او فى نھايته او بشكل دورى كل شـھر او ثالثـة أشـھر 

لمـده المخطـط لھـا للمشـروع , أو ستة اشھر او سنه او ثالثة سـنوات وفقـا ل

وھو ما توضحه االستجابات فى غالبیة البرامج والمشـروعات محـل الدراسـه

.

:ـمعوقات التقییمـ 3

)92جدول (

""عینة الدراسه طبقا الھم معوقات اجراء التقییمتوزيع "" 

%كالمعوقــات

3255.2ال توجد معوقات

11.7اجراء المقابالت الفعلیه لبعض المستفیدات
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%كالمعوقــات

عدم وضوح االسئله الوارده فى االستماره 

وكثرتھا

11.7

11.7عدم وجود معیار دقیق للتقییم

11.7عدم استكمال بیانات استمارة التقییم

impact(11.7صعوبة قیاس االثر (  

اختالف اسلوب ومتطلبات التقییم من جھه 

الى اخرى

11.7

2034.5غیر مبین

58100االجمالـى 

اكثر من نصف عینة الدراسه التى قامت بـالتقییم يوضح الجدول السابق أن ـ 

, فـى حـین لـم %) 55.2ذكرت بانه لم تكن ھناك معوقات اثناء اجراء التقییم (

تبـین مـا اذا كـان % مـن البـرامج والمشـروعات فلـم 34.5توضح ذلك نسـبة 

حاالت التى افادت بوجـود معوقـات فقـد للناك معوقات من عدمه وبالنسبهھ

قابلتھم او ان االسئله فى استمارةذكرت ان بعض المستفیدات امتنعن عن م

.للتقییمالتقییم لم تكن واضحه او لعدم وجود معیار دقیق 

:ـاھم نتائج التقییمـ4

ـ لقد اسفر التقییم الذى قام به ثلثى اعضاء عینـه البحـث عـن نتـائج ايجابیـه 

كثیره تمثلت من وجھة نظر المبحوثین فى القائمه التالیه  :ـ

االستمراريه فى المشروع   ..1

ادراج النوع االجتماعى داخل انشطة الجمعیه.2

القرارةصناعالمرأه فىالتوصیه للمجتمع بمشاركة.3

قیــاس مــدى الــوعى القــانونى لــدى الســیدات ومعــرفتھم بقــانون محــاكم .4

االسره

ارتفاع نسبة السیدات غیر المقتنعات بختان االناث.5

انخفاض تأيید الرجال لختان االناث.6
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وجود فريق عمل جید.7

تمكین العماله غیر الرسمیه من الحصول على معاشھم فـى حالـة العجـز .8

هاو الوفا

وجــود نســبة مــن العمالــه غیــر الرســمیه مســتمرين فــى الــدفع الســنوى .9

للتأمینات

ترشیح الجمعیه لتكون عضوا فى االتحاد النوعى للعنف ضد المرأه.10

تفعیل المشروع داخل برامج الجمعیه فى كافة المحاور.11

احداث تغیرات واضحه وملموسه فى المجال الصحى.12

ل القانونى للمرأهاحداث تغییرات واضحه وملموسه فى المجا.13

نجاح مدرسة الفصل الواحد واستمرارھا بعد المشروع.14

تحقیق المشروع لجمیع االھداف.15

اقامة عالقات مع كافة فئات المجتمع .16

قیام المشروع بنشاط واسع من خالل اللقاءات.17

للمتعاملین مع النساءعقد دورات تدريبیه.18

تقديم انشطه حرفیه وصحیه وقانونیه لالطفال واالسر.19

تقديم توعیة للنساء حول حقوقھا.20

العمل على زيادة نشاط الجھه التى تتولى البرنامج أو المشروع.21

تدريب العاملین بالجھه التى تتولى النشاط  ..22

تطوير نظام المتابعه والتقییم وتقديم بیانات دوريه.23

توفیر بیانات اساسیه حتى يمكن تتبع تقدم العمل وقیاس التغییر.24

رجوه والمؤشـرات المتعلقـه وسـبل قیاسـھا بشـكل تحديد االھداف الم.25

ادق

تطوير  خطة عمل شامله.26

الوقوف على مراحل تنفیذ المشروع ومقارنتھا بالخطه الموضوعه  . .27

الوصول الى نقاط الضعف فى مراحل التنفیذ وكیفیة التغلب علیھا.28

االستفاده من االنجازات التى تمت فى المشروع والعمل علـى توسـیع .29

النشاط
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حث عن جھات تمويل مختلفه الستمرارية تقديم الخدمهالب.30

ضرورة تقديم خدمة اضافیه الطفال االمھات المعیالت.31

تعاون مجلس االداره فى العمل بالمشروع.32

رغبة الجھاز الوظیفى للجمعیه فـى التعلـیم وامكانیـة تحفیـزه وتنمیتـه .33

للقیام بمشروعات تنمیة اقتصاديه  .

رؤيــه  مناســبه للوصــول لعــدد كبیــر مــن الجمعیــه لــديھا فرصــه كبیــره و.34

العمالء اصبح من الفئات المستھدفه  .

زيادة وعى ذوى االحتیاجات الخاصه بحقوقھم القانونیه تجاه المجتمع  . .35

التعرف على المشاكل التى تناقشھا الندوات الخاصـه بـالمرأه ومعرفـة .36

مدى جدوى ھذه الندوات وتأثیرھا على الفئه المستھدفه   .

ر بعض انشطة المؤسسهتغیی.37

السعى لدى الجھه المانحة الستمرارھا فى دعـم آخـر لمشـروع جديـد .38

لتحقیق فائده اوسع

الحاجه الماسه الى حث كثیر من المجالس والمنظمات غیـر الحكومیـه .39

للمشاركه الفاعله فى دعم ومساندة قضیة مناھضة العنف ضد المرأه   .

قضـیة مناھضـة العنـف ضـد توسیع مشاركة االعالم فـى التعامـل مـع  .40

المرأه

تغییر وجھات نظر الشباب فى معايیر الزواج.41

اكتساب الخبرات القانونیه.42

تحقیق ھدف التوعیه فى عدم الزواج المبكر.43

االھتمام بالصحه االنجابیه .44

خلق جیل واع باحتیاجاته الصحیه واالجتماعیه واالقتصاديه.45

وفقــا لخطــة ومیزانیــة التــزام الجمعیــه باســتخدام االعتمــادات المالیــه .46

المشروع

اتفاق الطرفان من البدايه على عالقـات عمـل وثیقـه ادى الـى تحقیـق .47

اھداف المشروع

تنظیم مشروع تمكین الفتیات ثقافیا واجتماعیا واقتصاديا ..48
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مبادرة الجمعیه بالمشروع فأصبحت االن بالمحافظه جمعیه متخصصـه .49

لخدمة المرأه المحلیه  .

بالقرى اضافة الى نشاطھا خدمة المرأه المعیله  .الجمعیات االھلیه .50

أصبحنا ال نرى شكل المتسوالت فى الشوارع مثل ذى قبل   ..51

حصر الحاالت المتردده على النشاط ومدى االستجابه  . .52

زيادة الوعى االعالمى.53

االھتمام بالمتابعه للحاالت التى تتردد على المراكز.54

انشطتھا للرجال والنساءزيادة البرامج التنمويه والندوات و.55

زيادة الوعى المجتمعى لمناھضة العنف.56

التوسع فى البرنامج فى مناطق اخرى.57

نصح الجمعیات االخرى بتنفیذ برنامج مماثل.58

رفع شعار " الوقايه خیر من العالج " " طفل الیوم مستقبل الغد ".59

تدعیم المكتب بافكار جديده .60

عقد لقاء حوارى بین الممول والمستفیدات.61

الوصول الى التوسع فى الشبكه وجمع جمعیات اخرى علـى مسـتوى .62

المحافظه ودخول جمعیات حكومیه شريكه لتكامل تقديم الخدمات   . 

اصدار التوجیھات الالزمه الستمراريه المشروع.63

ايضاح عدد المترددين على الخدمه ومدى االستفاده.64

انشاء شبكه بین الجمعیات لتكامل الخدمات.65

ه الستمرارية المشروعتجديد المنح.66

.تحقق التمكین القانونى للمرأه تطبیق اسالیب مستحدثه .67

كنوع فاعل لتقويم االداء وتعديله  .اجراء البحث المیدانى بصفه دوريه.68

:ـاسباب عدم اجراء التقییمـ 5

)30جدول (

توزيع عینة الدارسه طبقا السباب عدم اتمام اجراءات التقییم

%كاالسبـــاب

2623.1المشروع حديث
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%كاالسبـــاب

فى انتظار التقییم من الجھه 

المموله

13.8

27.7ال توجد میزانیة لتقییم المشروع

311.5المشروع فى مرحلة التنفیذ

المشروع تشرف علیه وزارة 

التضامن

13.8

200713.8سوف يتم التقییم آخر 

13.8سیكون ھناك تقییم مرحلى

د خاص عدم وجود بند بالتعاق

بالتقییم

13.8

التقییم سوف يتم فى نھاية 

المشروع

27.7

ال يوجد معیار لتقییم الخدمات 

القانونیه

13.8

27.7التمويل ذاتى

27.7بسبب االحتیاج لمقیم خارجى

311.5غیر مبین

46100االجمالى

ذكـرت حاله) 46% من عینة الدراسه (30حوالى يوضح الجدول السابق أن ـ 

التى تقـف وراء االسباب عنانھا لم تقم بتقییم المشروعات التى نفذتھا . اما

%) او انه مازال فـى مرحلـة 23.1فقد نسبت الى كون المشروع حديثا (ذلك 

%) , ونسبة مماثله لم تبین االسـباب فـى حـین 11.5التنفیذ ولم ينتھى بعد (

د خـاص بـالتقییم او فـى توزعت النسب الباقیه بین عدم وجـود میزانیـه او بنـ

انتظار التقییم من جھـة التمويـل او جھـه خارجیـه اخـرى الـى جانـب اسـباب 

.بعالیه) 30اخرى مبینه فى جدول (
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:ـالتقییم من طرف جھة التنفیذـ 6

:ـنقاط القوه / الضعفـ 

) 31جدول (

"""" توزيع عینة الدراسه طبقا لنقاط قوة / ضعف المشروع

الى حد النعماالستجابــه

ما

لم 

يذكر

االجمالى

562191087حقق اھدافه

القى تجاوبا من 

المشاركات

58ـ74

5441910القى صدى اعالمیا عاما

812ـ67كان له اثر على الواقع

كان له اثر على صانع 

القرار

4391718

6421110قالبیته لالستدامه

25123713توافر الموارد الالزمه

671109نسبة عالیه من الحضور

212ـ73االھداف محدده

701610االھداف قابله للقیاس

212ـ73االھداف واقعیه

42171414الفتره الزمنیه كافیه

4751223ھناك تحديد للعائد

84ـ21اخـرى

القـائمین علـى تنفیـذ المشـاريع فـان غالبیـة) بعالیه31ـ بالنظر الى جدول (

ــا مــن  ــرامج يعتقــدون انھــا حققــت االھــداف المحــدده لھــا والقــت تجاوب والب

المشاركات واثرت فى المستھدفین منھا وان اھدافھا كانت محـدده وواقعیـه 
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وقابله للقیاس فى معظم االحیـان ـ امـا بالنسـبه لنقـاط الضـعف فتـأتى فـى 

.او عدم كفاية الفتره الزمنیه للتنفیذمقدمتھا عدم توافر الموارد الالزمه

:ـطبیعة عمل المسئول الذى تمت مقابلته:سادسا 

)32الجدول (

توزيع عینة الدراسه طبقا لوظیفة المسئول الذى تمت مقابلته بغرض ملء 

االستماره

%كالوظیفه

55.7مدير الجمعیه

22.3رئیس الجمعیه

1719.5رئیس مجلس االداره

1416.1المدير التنفیذى للجمعیه

11.1مديرة برنامج العنف االسرى

11.1نائب رئیس مجلس االداره

11.1مدير عام بوزارة الشئون

11.1مدير البرنامج القانونى

11.1مديرة مكتب شكاوى المرأه

11.1مديرة برنامج المساعده القانونیه

55.7محامیه

1112.6مديرة المشروع

11.1منسق المشروع

55.7المسئول المالى واالدارى

33.4امین الصندوق 

11.1مدير ادارة رعاية الطلبه

11.1مدير عام الضمان االجتماعى

مدير عام االداره العامه لالسره 

والطفوله

11.1

11.1مدير ادارة التخطیط
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%كالوظیفه

11.1امین عام الجمعیه

22.3اخصائى اجتماعى

11.1سكرتیر المكتب

55.7مدير مكتب التوجیه االسرى

11.1صاحبة مجموعة صیدلیات

المســئولین فــى ـــ يوضــح الجــدول الســابق مــن قــام بمــلء االســتماره مــن

یـذ ب مختلفـه ذات أھمیـه فـى تنفالجمعیات عینة البحث والذين شغلوا مناص

البرامج والمشروعات المستھدفه   .

يتفق وطبیعة البرنامج / المشروع  / النشاط الذى تزاوله الجمعیهـ وذلك بما

رابـــعالفصــل ال

نتائج وتوصیات
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الفصل الرابــع

نتائج وتوصیات

مجموعة مقترحات جیده وعملیه من شأنھا ان ترفع مـن تبرز نتائج الدراسه ـ 

وزيـادة , وكـذلك انونیـا مستوى الخدمه المقدمه للمـرأه واسـرتھا وتمكینھـا ق

فتح آفـاق كما تساعد على وعیھا بحقوقھا وواجباتھا تجاه نفسھا ومجتمعھا , 

جديده لتحقیق المساواه بین الرجـل والمـرأه . بعـض تلـك المقترحـات جـاءت 

عامه تفیـد منھـا الجمعیـات والھیئـات العاملـه فـى مجـال التمكـین القـانونى 

والمتابعـه والتقیـیم ,مثـل التـدريب,للمرأه بغض النظر عن طبیعـة نشـاطھا 

وتوفیر مطبوعات وكتیبات عن نشاط , وزيادة الدعم المادى والفنى ,المستمر

والتنســیق بــین , وتبــادل الخبــرات وتوثیقھــا ونشــرھا اعالمیــا ,الجمعیــه

الجمعیات والعمل بشـكل اوثـق مـع االفـراد والمؤسسـات فـى مواقـع اتخـاذ 

رجال الدين ومحاكم االسره وغیرھم  .القرار والجھات المؤثره مثل 

ــل ذوى  ــدده مث ــاالت مح ــى مج ــرى ف ــات االخ ــبت المقترح ــین انص ــى ح ــ ف ـ

االحتیاجات الخاصه والفئـات المھمشـه والعشـوائیات والمراھقـات والشـباب 

الباحث عـن عمـل والمحتـاجین السـتخراج اوراق رسـمیه مثـل بطاقـة الـرقم 

معاش . القومى والبطاقه االنتخابیه او استخراج 

ـ من الدراسـه االولیـه التـى قـام بھـا فريـق العمـل بجمھوريـة مصـر العربیـه 

ــالمرأه فــى  ــرامج والمشــروعات واالنشــطه الموجھــه للنھــوض ب لمســح الب

المجال القانونى فى تسـع محافظـات , امكـن اسـتخالص بعـض نقـاط القـوه 

والضعف فى واقع العمل فى ھـذا المجـال ومؤشـرات او توصـیات مـن شـأن 

عمل بھا ان يحسن مستوى االداء او يوجھه الوجھه الصحیح لتمكـین المـرأه ال

المصريه قانونیا   .

لوحظ تعدد البرامج والمشروعات واالنشطه التى تقوم بھا جمعیات عديده .1

فى نفس النطاق الجغرافـى دون تنظـیم او تنسـیق واضـح بینھـا . ويرجـع 
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ا جمعیـات اھلیـه وكـل ذلك الى كون الجھات المنفذه للبرنامج فى معظمھ

جمعیــه تعمــل بمفردھــا دون وجــود نظــام او قاعــدة بیانــات دقیقــه توجــه 

الجھود فى اتجاه المناطق او المجاالت االحوج الیھا . امـا اتحـاد الجمعیـات 

االھلیه او االداره المختصه  بوزارة الشئون االجتماعیه او الصـحیه فعملھـا 

انب الفنیه .ادارى / مالى فى الغالب وال يتطرق للجو

نوصى بعمل شبكة تـزود بالبیانـات الالزمـه وتقـوم بالتنسـیق ـ ومن ھنا فاننا

بین الجھود لیس فقط على مستوى المحافظه بل على مسـتوى الجمھوريـه

.

بالرغم من ضآلة امكانات الجمعیات االھلیه ماديا وفنیـا فـان الرغبـه لـديھا .2

اقتصـاديا كبیـره وتتمثـل فـى للمساعده وتمكین المرأه قانونیا وسیاسـیا و

) 3االھداف الرئیسیه والفرعیه التى زاد عددھا عن المائه ھـدف (ملحـق (

) , تتكـرر بغـض النظـر عـن حجـم الجمعیـه او میزانیتھـا او عـدد 4وملحق (

العاملین بھا  .

ــتوى  ــى مس ــه عل ــات العامل ــم الجمعی ــذى يض ــاز ال ــات او الجھ ــ ان الجمعی ـ

ان يحـدد لنفسـه على مستوى الجمھوريه البد المحافظه / المدينه / الحى و

ومن ثم مساعدة الجمعیات المختلفـه علـى اھدافا واضحه للتمكین القانونى

ــه  ــا المادي ــق وامكانیاتھ ــا يتف ــدولتھا بم ــه وج ــیه وفرعی ــداف رئیس ــد اھ تحدي

والبشريه والتنسیق بینھا وتقديم البیانات والخبـرات والمشـوره لھـا لتحقیـق 

اھدافھا

لحاالت القلیله التى نفـذت فیھـا بـرامج بتمويـل دولـى (اجنبـى) باستثناء ا.3

حیث كانت ھناك مشاريع محددة بأھداف واضحه ومیزانیـه ومراحـل تنفیـذ 

وتقییم محدده فان معظـم االنشـطه والمشـروعات التـى جمعـت البیانـات 

حولھا من عینـة الدراسـه كانـت لھـا اھـداف كثیـره عامـه تحكمھـا میزانیـه 

%) , تتــراوح 85ر جــدا مــن العــاملین دون معــاونین ( محــدوده وعــدد صــغی

سنه ال نعرف شیئا عن مـؤھالتھم او تخصصـاتھم 55ـ 25اعمارھم ما بین 

او مدى كفاءاتھم , فھم غالبا من اعضاء الجمعیه او المتطوعین او يعملـون 

باجور رمزيه حسب امكانیات ومصادر كل جمعیه   .



66

دقیقـه حـول مـؤھالت وكفـاءة ھناك حاجه واضـحه للحصـول علـى بیانـات.4

والخبره الفنیه للعاملین فى المشروعات وبرامج معینه بالتمكین القانونى 

للمرأه . كما نوصى بعمل برامج تدريب مكثفه ومدروسـه باھـداف اجرائیـه 

واضحه للعاملین بالجمعیات المختلفه   .

واضح من المالحظ ان العمل فى الجمعیات يفتقر الى التخطیط والتحديد ال.5

للفئات المستھدفه من كل نشاط حیث افادت كل جمعیـه بأنھـا تعمـل مـع 

) فئـه . 25جمیع الفئات التى ذكرت فى االستبیان مضـافا الیھـا اكثـر مـن (

اما الواقع الفعلى فان عمل معظم الجمعیات يكون استجابه مباشـره غیـر 

منظمــه ومرتجلــه لمتطلبــات مــن المجتمــع المحلــى مثــل المســاعده فــى 

خراج اوراق رسمیه (بطاقات رقم قومى , اوراق خاصـه بالمعـاش ـ او است

التأمین الصحى) او تقديم استشارات او خدمات قانونیه باالضافه الى عقد 

ندوات للتوعیه بحقوق المـرأة ودورھـا فـى تنمیـة مجتمعھـا وعمـل دورات 

للعاملین فـى الجمعیـة او المسـاعدة فـى الحصـول علـى قـروض القامـة 

0غیرة تحسن  من دخل االسرة وخاصة المرأة المعیلة مشروعات ص

ال شك ان ما تقوم به الجمعیات ولو على نطاق محلى ضیق عمل مطلوب .6

ومؤثر فى بعض الحاالت ولكن ينقصـه عنصـر االسـتمراريه والوصـول الـى 

الفئات االحوج التـى ال تجـد طريقھـا للجمعیـه امـا تعففـا او لعـدم معرفتھـا 

یة الحصول علیھا , أو الن االطار الثقـافى مـن اعـراف بوجود الخدمه او كیف

وعادات وتقالید تحول دون االستفاده من الخدمات المقدمه كما ھو الحـال 

بمراكز حماية واستضافة المرأه التـى تتعـرض للعنـف االسـرى , حیـث ان 

الطلب محدود على خـدماتھا لخـوف المـرأه مـن اللجـؤ الـى وسـیله خـارج 

یره للمبیت خشیة رفض الزوج والمجتمع لذلك وھو مـا نطاق العائله او الج

يرتبط ايضا بالسريه المحیطه بالعنف االسرى بصفه عامه وخشیة اذاعتـه  

.

اذا ما قدر لشبكه او جھاز او اتحاد جمعیات ان ينشأ على المستوى القومى ـ 

بفروع فى المحافظات فاننا نوصى بان يقوم بدراسات مسحیه ھدفھا تحديـد 

والفئات االولى باالھتمام والمشـروعات التـى ترمـى الـى النھـوض المناطق
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بالمرأه وتمكینھا قانونیا وتحديد آلیات التنفیذ والتقییم وتوزيـع التمويـل المتـاح 

بشكل موضوعى وعادل   .

ان من يقوم بتقییم المشروعات ھم غالبـا المسـئولون عـن تنفیـذ البـرامج ـ7

والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملین بھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

ھم فانھا قد حققت اھدافھا بل اكثر مما خطط له  .ومن وجھة نظر

ـ نوصى بأن توضع معايیر محـدده وواضـحه للتقیـیم وان يقـوم بـالتقییم جھـه 

اخرى غیر التى نفذت البرامج والمشروعات  . 

يالحظ تركز البرامج والمشروعات التى تم رصدھا فى المناطق الحضـاريه ـ8

ك بأسلوب العمل فى الدراسه وتغطیة وخاصة فى المدن الكبرى , ويرتبط ذل

الجمیعات النشطه فى العمل مع المرأه وبعضھا له أنشطه فـى المحافظـات 

والمناطق الريفیه و اال انه من االھمیه بمكـان تشـجیع العمـل فـى المنـاطق 

الريفیه بتدعیم الجمعیات العامله فیھا بالتمويل والتدريب الالزم  .

لجمعیـات محـدودة االمكانیـات فـى االمـاكن ـ ويالحظ وجـود فاعـل  لـبعض ا9

الشعبیه الفقیره وخاصـة فـى مجـاالت العمـل واالحـوال الشخصـیه وھـو مـا 

يظھر الحاجـه الـى تـوفیر التمويـل الـالزم للجمعیـه بوصـفه أھـم عناصـر اداء 

الخدمه واالستمرار فیھا خصوصا مع ما تظھره الدراسات من محدودة التمويل 

یات رغم أھمیتھا , حیث اعتمد تلك الجمعیات على الذاتى لخدمات تلك الجمع

الدعم الحكومى المتمثل فى اعانات ومساھمات وزارة التضـامن االجتمـاعى 

.1باعتباره عامال مھما فى تمويل الجمعیات الصغیره 

.وفیما يلى قائمه بالمقترحات التى قدمتھا عینة البحثـ 

:ـشروعمقترحات لتحسین البرنامح / المأوال :ـ 

تدريب كوادر الجمعیه.1

المتابعه والتقییم.2

برامج توعیه مستمره.3

وجود جھه العادة تمويل مشروع مماثل.4

. 64ـ 62ـ د/ نجوى الفوال , مرجع سابق , ص 1
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اضافة نشاط استخراج االوراق المدنیه (شھادات میالد كمبیوتر / بطاقـات .5

انتخابیه)

ضرورة تنفیذ جمیع االنشطه لخدمة فئات المجتمع.6

عمل مشروعات للمشاركه السیاسیه.7

أى االعالمیین بأھمیة حقوق وقضايا المراهاثارة ر.8

المشاركه المجتمعیه  بالتمويل وزيادة النشاط.9

مشاركة الجھات الحكومیه فى استمرارية المشروعات.10

توسیع نطاق المستھدفات.11

تكثیف االنشطه الخدمیه الكبر عدد (رفع قضايا ـ سواقط قید ....).12

رأهتكثیف لجان التوعیه القانونیه (المدنیه ) للم.13

تبنـــى وزارة التضـــامن االجتمـــاعى لھـــذه المشـــروعات بـــأن تجعلھـــا .14

مشروعات خطه

الدعم الفنى للجمعیات الحقوقیه والمنظمات المجتمع المدنى المعنیـه .15

بــاالمور القانونیـــه للجمیعـــات القائمـــه بھـــذا المشـــروع توســـیعا لـــدائرة 

المستفیدين  .

توفیر مطبوعات وكتیبات عن محاكم االسره.16

اق التوعیه القانونیه لتشمل جمیع االنحاء (مراكز ـ قرى)توسیع نط.17

امكانیة  تلقى ورفع دعاوى قضائیه للسیدات غیر القادرات بالمجان.18

توفیر الموارد المالیه والدعم المؤسسى.19

انشاء مراكز مسانده قانونیه على مستوى المحافظه.20

مد مدة تنفیذ المشاريع.21

ــادة الــدعم تــوفیر مــوارد مالیــه الســتمرار المشــروعات.22 واالنشــطه وزي

المادى بصفه عامه

توثیق المشاريع اعالمیا.23

اعداد كتیب مبسط  بدور المرأه فى شتى المجاالت.24

اعداد دورة تدريبیه لالطباء ورجال الدين االسالمى والمسیحى.25
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اعداد دورة تدريبیه للقیـادات المجتمعیـه والـدعاه المـؤثرين فـى قضـیة .26

ختان االناث

یه لفريق العمل والمتطوعین داخل المشروعاعداد دورة تنشیط.27

توفیر ملصقات وكتیبات للتوعیه باضرار ختان االناث   ..28

الضغط على صناع القرار لتخفیض رسوم استخراج الرقم القومى.29

التأكد من استمرار العماله فى الدفع السنوى للتأمینات حتـى يتسـنى .30

له الحصول على المعاش  .

ولو سنويا) لتسھیل اجـراءات التـامین علـى توفیر فريق عمل متواجد ( .31

العماله غیر الرسمیه  .

االجتماع مع صناع القرار القناعھم بتسھیل االجراءات وعدم تعقیدھا.32

تمكین العماله غیـر الرسـمیه مـن الحصـول علـى معاشـھم فـى حالـة .33

العجز او الوفاه

عقد برامج خاصه للنوع االجتماعى داخل المؤسسات.34

ى والمؤسسـى للجھـات العاملـه فـى مجـال التمكـین توفیر الدعم الفن.35

القانونى للمرأه  .

نشر خبرات الجمعیه فى مجتمعات محلیه اخرى مجاوره.36

اختیار قیادات مجتمعیه داعیه لدعم الفكره.37

زيادة حلقات الوعى فى مناطق العمل .38

ــه .39 ــه المســتھدفه مــن خــالل عمــل الجمعی ــدعم الفئ ــم ل ــاء نظــام دائ بن

مــع االســره والطفــل والمدرســه وقطاعــات المجتمــع المســتمر وعالقاتھــا 

المحلى   .

تقديم التوعیه واالرشاد والدعم المطلوب.40

ضرورة وجود تنسیق وتعاون مـع وزارة الداخلیـه لحمايـة ضـحايا العنـف .41

من النساء

ضرورة توفیر حراسة (أمن) من قبل وزارة الداخلیه على ھذه االماكن.42

تى لديھا مراكز حمايه واستضـافه ضرورة وجود تشابك بین الجمعیات ال.43

للمرأه
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ضرورة وصول الخدمه الصحیه للمناطق المحرومـه مـن خـالل العیـادات .44

المتنقله

ضرورة متابعة االجتماعـات الشـھريه مـن االدارات الصـحیه والجمعیـات .45

االھلیه من خالل ارسال تقارير شھريه الى المشروع   .

تصه والجمعیات االھلیهمتابعة الخطه التنفیذيه بین االداره المخ.46

تنفیــذ دراســة ســنويه بــنفس االســتماره التــى تــم تنفیــذھا فــى بدايــة .47

المشروعٍ 

تنفیذ دراسات مصغره مجموعات نقاشیه.48

تقوية المشاركه بـین الجھـات المـؤثره للوصـول الـى نتـائج أقـوى فـى .49

مجال تسوية الشكاوى قبل القضاء  .

جعى للمؤسسات العامله التعاون مع الجھات المماثله لتجمیع نظام مر.50

فــى بــرامج داعمــه للمــرأه اقتصــاديا واجتماعیــا محــل اســاس موضــوعات 

الشكاوى وتوفیر البدائل

خطه اعالمیه مستمره لرفع الوعى القانونى للمرأه وحقوقھـا , وكـذلك .51

الخدمات المتاحه لخدمة المـرأه وخاصـة مراكـز حمايـة واستضـافة المـرأه 

ل دون االستفاده من تلك المراكز كما يجـب لتغیر االطار الثقافى الذى يحو

ان يكون  .

اعــداد دورات تدريبیــه للمحامیــات العــدادھم كمــدربات قانونیــات علــى .52

مستوى المحافظات

عمــل تواصــل بــین الكــوادر الجديــده مــن المــدربات الالتــى تــم تــدريبھن .53

والجمعیات  لعمل دورات  توعیه قانونیه للسیدات فى مختلف الفئات   .

الموارد لتطوير دور الحضانه وزيادة انشطتھازيادة.54

وجود خطه تدريبیه لرفع مستوى العاملین بدور الحضانه.55

زيادة وعى الفئه المسـتھدفه عـن طريـق النـدوات لتـوعیتھم باالعتمـاد .56

الذاتى على ادارة مشاريعھم  .

تدريب اكبر عدد من الشباب من الجنسین على تعلم الحـرف المختلفـه .57

للعمل بھا
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النسبه المستحقه من معـاش الضـمان االجتمـاعى لیـوائم ظـروف رفع.58

الحیاه

رفع المستويات الصحیه المقدمه للفئات ذات الدخل البسیط .59

ــتوى .60 ــن مس ــانى م ــى تع ــر الت ــوائیه وباالس ــاطق العش ــام بالمن االھتم

اقتصادى منخفض يصاحبھا امراض مزمنه , نظرا لما تثبتـه الدراسـات مـن 

االجتماعیه الدنیا تعانى مـن العنـف ضـدھا اكثـر أن المرأه فى المستويات

من المرأه فى المستويات العلیا والمتوسطه

تقديم خدمات وتوعیة صحیه ونفسیه لالطفال المعاقین  ..61

االھتمام بالطفل الیتیم داخل االسره ولیس فقط فى دار االيتام.62

استمرار التمويل الخاص بالمشروع لالستمرار فى تنفیذ كافة انشطته .63

االھتمام برفع كفاءة طلبة المدارس والمدرسین   ..64

ــد االفكــار .65 ــنفس المجــال لتوحی ــات التــى تعمــل ب التشــبیك مــع الجمعی

والوصول الى االھداف المنشوده   .

تفعیــل دور االعــالم لزيــادة الــوعى بأھمیــة النــدوات الخاصــه بالتوعیــه .66

القانونیه

متابعة العمل بشكل افضل.67

م الواقع تغییر بعض االنشطه لتالئ.68

السعى لدى وزارة االوقاف من ناحیه والقیـادات المسـیحیه مـن ناحیـه .69

اخرى من اجل حث رجال الدين على االھتمام بقضیة مناھضة العنف ضـد 

المرأه

السعى لدى وزارة التربیه والتعلیم الدراج قضیة العنف ضد المرأه ضمن .70

مقومات الدراسه  .

اب (اقسام علم النفس واالجتماع ـ قیام كلیات الخدمه االجتماعیه واالد.71

واالعالم) لبحث وتشجیع طالب الدراسات العلیا الختیار موضوعات رسـائل 

ماجیستیر ودكتوراه فى اطار قضیة تفعیـل حقـوق المـرأه  بعامـه وقضـیة 

مناھضة العنف ضد المرأه بصفه خاصه  .
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تقديم خدمات مساندة مباشـره مرتبطـه بالتوعیـه مثـل تعلـیم الخیاطـه .72

التفصیل والمھارات الیدويه للسیدات المستفیدات من فصول محو االمیهو

مساعدة السیدات فى ارسال ابنائھن الى الحضانات.73

مساعدة السیدات غیر القادرات المترددات على الوحدات الصحیه على .74

اعطائھن الدواء ودفع مصاريف التحالیل واالشعه   .

اصة الخريجین)خلق فرص عمل للشباب المتعطل عن العمل (خ.75

تشغیل النساء فى منازلھن عن طريق مشروعات صغیره.76

فتح آفاق المعرفه واالطالع والثقة بالنفس للفتیات فى سن المراھقة .77

تشكیل لجنة للمساندة االنتخابیة لمعرفة الحقوق والواجبات .78

0حث االسرة على تعلیم الفتاة  .79

اعادة طبع الحقیبة القانونیة للمرأه.80

ت االھلیة بالخبرات والتمويلدعم الجمعیا.81

ترسیخ المفـاھیم الصـحیحه التـى يجـب ان تتحلـى بھـا المـرأه والفتـاه .82

العربیه والحضريه والسیناويه على وجه الخصوص

رفــع وعــى المــرأه والفتــاه الســیناويه الن المــرأه ھــى اســاس االســره .83

السلیمه

رصد وتقدير االحتیاجات الحقیقیه للمرأه والفتاه السیناويه.84

ادة االعتمادات المالیه المخصصه لبرامج الضمان االجتماعىزي.85

تـــدريب االخصـــائیین االجتمـــاعیین القـــائمین بتنفیـــذ بـــرامج الضـــمان .86

االجتماعى

سرعة االنتھاء من تركیب شـبكة الحاسـب االلـى بالمـديريات واالدارات .87

والوحدات االجتماعیه لتسجل بیانات االسر المستفیده من برامج الضـمان 

اعىاالجتم

زيادة عدد االخصائیین بالوحدات االجتماعیه.88

تقديم المكاتب خدمة التعاون بین الشـباب الـراغبین  فـى الـزواج تحـت .89

مسمى (كون اسره سعیده) 

انشاء اكثر من مركز مسانده قانونیه فى المحافظه  ..90
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تدريب المحلفین االعضـاء بالجمعیـه علـى اسـتخدام المواثیـق الدولیـه .91

اع عن المرأه وخلق رؤيه نقديه للقوانین التى تمیز ضـد والدستور فى الدف

المرأه  .

تدريب العـاملین فـى محكمـة االسـره والعـاملین فـى الجمعیـات علـى .92

النوع االجتماعى

مكافأة البارزين من العاملین بالجمعیه وتقديرھم رمزيا تشجیعا للكوادر .93

التالیه

فاءهامداد المكتب بموظفات (باحثات اجتماعیات ) ذوات ك.94

زيادة عدد المحامین المتطوعین للمساعده فى تقـديم الخدمـه بصـوره .95

أفضل  .

اعتماد الجمعیات على ذاتھا وتنمیة روادھا لمعرفتھـا دون الرجـوع الـى .96

الجھات المانحه الدولیه   .

توفیر قاعـدة بیانـات واضـحه عـن الجھـات العاملـه فـى مجـال التمكـین .97

امرا حیويـا لتطـوير االداء والتغلـب علـى القانونى للمرأه نظرا الن ذلك يعد 

.1التحديات 

العمل على تغییر منظومـة القـیم الثقافیـه السـلبیه التـى تعمـل علـى .98

تكريس ادوارا عظیمه لكل من الرجل والمرأه حتـى داخـل المنظمـات غیـر 

الحكومیه / االھلیه  . 

:ـتوصیات خاصه لمنظة المرأه العربیه ثانیا :ـ 

ن فیھا  تفعیل صور التنسیق والتعاون االقلیمى وتبادل الخبـره مجاالت يمكأ ـ 

:ـ

يمكن لمصر ان تفید من تجارب دول عربیه اخـرى فـى مجـال تعبئـة جھـود .1

المجتمــع المــدنى وكیفیــة التنســیق (التشــبیك) بــین الجمعیــات والھیئــات 

العامله فى مجال تمكین المرأه قانونیا بحیث ال يـتم التركیـز علـى تحقیـق 

بعینھا ولنفس الفئات المستھدفه واغفال اھداف وفئات احوج الـى اھداف

شملھا بالرعايه   .

.80ـ د/ نجوى الفوال , مرجع سابق , ص1
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نوصى بتبادل الخبرات فى مجال ختان االناث وتشكیل قوه ضاغطه للعمل .2

على تعديل قوانین االحوال الشخصیه  .

تبادل الخبرات فى مجال التعامل مع متخذى القرار فى المواقع المختلفـه .3

المرأه ووضعھا االجتماعى والقانونى  .المعنیه بشئون

:برامج يمكن ان تتبناھا منظمة المرأه العربیهب :

ـــ لقــد اوضــحت نتــائج الدراســه المســحیه التــى قــام بھــا فريــق العمــل فــى 

جمھورية مصر العربیه ان تبنى منظمة المرأه العربیه للبـرامج والمشـروعات 

ــدول االع ــد ال ــن ان يفی ــه يمك ــطه التالی ــذھا  واالنش ــا وتنفی ــى تنظیمھ ــاء ف ض

وتقییمھا لبرامج تسعى الى تمكین المرأه قانونیا  .

تدريب القائمین على البـرامج المقدمـه علـى التخطـیط المـدروس واتخـاذ .1

ــث  ــه بحی ــدائل وتكــون مرن ــى ب ــذ تشــتمل عل ــات للتنفی اســتراتیجیات وآلی

تتمشــى وطبیعــة الحیــاه والقــیم والظــروف الخاصــه بكــل مجتمــع والقیــام 

التقییم وفق معايیر محدده (تقديم نماذج)   .ب

تدريب الھیئات والجمعیـات علـى ادارة المشـروعات ومصـادر تمويلھـا مـن .2

خالل وضع اھداف واضحه وتحديد الفئات المستھدفه بدقه وتقدير التكلفـه 

المتوقعه والسعى نحو اجتـذاب مصـادر اضـافیه مـن خـالل خطـه اعالمیـه 

سـھم فـى زيـادة رأسـمال البـرامج الفاعلـه ناجحه . ويمكن للمنظمـه ان ت

والمؤثره بھدف تحقیق االستمراريه فیھـا فـال يكـون العامـل المـادى سـببا 

فى توقفھا  .

تدريب العاملین فى مجال التمكین القانونى للمرأه وفـق بـرامج مدروسـه .3

ــاره  ــالخبره واالستش ــاء ب ــدول االعض ــد ال ــه وتزوي ــاالت المختلف ــى المج ف

المدربه على اعلى مستوى لھذا الغرض   .والعناصر البشريه 

يتعامـل مـع المـرأه ecological )تبنى البرامج التى تتخذ منھجـا شـامال ( .4

فى اطار بیئى اجتماعى ـ اقتصادى ـ سیاسى ـ قانونى , يجند جمیع افراد 

االسره وفئات المجتمع ويربط التمكین القـانونى بـالتعلیم والصـحه وزيـادة 

ت النفســیه واالجتماعیـه بحیــث يـؤدى لتنمیــة الفــرد الـدخل وتحقیــق الـذا

والمجتمع   .
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:ـالتوصیات

تشجیع العمل التطوعى واعطاء حافز للشباب.1

دعوة المجتمع المدنى وخاصه رجـال االعمـال لمسـاندة الجھـود المبذولـه .2

للنھوض بالمرأه وتمكینھا وخصم تبرعـاتھم مـن الوعـاء الضـريبى تشـجیعا 

مشروعات النھوض بالمرأه   .لھم وحافز للمساھمه فى

تنقیة الدراما من الموروثات المتخلفه والتى تنظر الى المرأه بنظره دونیـه  .3

.

توعیة المجتمع باھمیة دور المرأه فى مجتمعھا لیس كحق لھـا بـل واجـب .4

علیھا للنھوض بالمجتمع كافه   .

قـوم تنقیة الكتب المدرسیه وخاصه فى المراحل الدراسیه االولى والتى ت.5

على مفھوم اھمیة الولد عن اخته االنثى  .

تنقیة القوانین الوصفیه المحلیه من كافة اشكال التمییز ضد المرأه   ..6

تعظیم ثقافة تكافؤ الفرص دون النظر الى الجنس   ..7

التنسیق العداد دورات تدريبیه عربیه تجمع متـدربین مـن جمیـع أو معظـم .8

ه بصـفه عامـه والتمكـین القـانونى الدول العربیه فـى مجـال تمكـین المـرأ

بصفه خاصه بما يساعد على تقريب وجھات النظر والسـتفادة مـن تجـارب 

االداء   .

التوسع فى المـؤتمرات والنـدوات العربیـه المجمعـه التـى تـدعو منظمـات .9

المجتمع المدنى والمھیمن بقضايا المرأه لتبادل الحوارات والخبـرات حـول 

مجتمعــات العربیــه وحــول ثقافــة حقــوق ســبل العمــل مــع المــرأه فــى ال

.1االنسان بصفه عامه

اصــدار النشــرات والمطبوعــات حــول نتــائج الدراســات والبحــوث التــى .10

تجريھا المنظمه الثراء العمل ومتابعته   .

المســاعده فــى تحســین اوضــاع حقــوق االنســان فــى الــوطن العربــى .11

المرأه  .بصفه عامه ـ بما يعود بالفائده فى تحسین اوضاع حقوق 

خرون , التطور العالمى  واالقلیمى لمفھوم حقوق االنسان وانعكاساتھ على المنظمات االھلیھ : دراسة مصر والمغرب ولبنان ـ ـ د/ ایمان محمد حسن وآ1
.106ـ 102, ص2006القاھره , الشبكھ العربیھ للمنظمات االھلیھ وبرنامج االمم المتحده االنمائى , 
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ــى .12 ــادره عل ــابه ق ــال ش ــق أجی ــدربات لخل ــابات الم ــدى للش ــاء منت انش

استمرارية العمل فى اتجاه تكافؤ الفرص بین الجنسین   .

اتنشاء شبكه عربیه للمنظمات العامله فى مجال حقوق المـرأه تتبنـى .13

أجندة عمل مشتركه   .

ده أولـى اعداد قاعدة بیانات عن الجھات العامله فى مجال المرأه كقاعـ.14

1للتقییم الجید 

===================================

==

============================

====================

مالحــقال

.48ـ 47, ص2006نظمات االھلیھ , والشبكھ العربیھ للمنظمات االھلیھ , ـ عبدهللا خلیل , الدلیل التشریعى العربى للم1
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) : اسماء الجمعیات1ملحق (

) : اسماء البرامج والمشروعات2محلق (

) : االھداف الرئیسیه للبرامج والمشروعات3ملحق (

) : االھداف الفرعیه للبرامج والمشروعات4ملحق (

) ""1" محلق (

""توزيع عینة الدراسه طبقا السم الجمعیه"" 

%كاسم الجمعیـــه
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%كاسم الجمعیـــه

11.1جمعیة تنمیة المجتمع بالصوامعه شرق (سوھاج)

11.1جمعیة تنمیة المجتمع بالصلعا (سوھاج)

11.1الصحیه (سوھاج)الجمعیه النسائیه لتحسین 

11.1جمعیة تنمیه المرأه ببنجا ـ طھطا (سوھاج)

جمعیة بدر الطوايله لتنمیة المجتمع بساقلته 

(سوھاج)

11.1

جمعیة ابناء الغد لتنمیة المجتمع المحلى بساقلته 

(سوھاج)

11.1

الجمعیه المصريه لتدعیم االسره ـ القصر العینى 

(القاھره)

11.1

66.9تنمیة المجتمع للمرأه الريفیه والحضريه (قنا)جمعیة 

11.1جمعیة الثقافه الصحیه والبیئیه

11.1مؤسسة الشھاب للتطوير والتنمیه الشامله

22.3جمعیة نھوض وتنمیة المرأه

11.1جمعیة النثقافه الصحیه والبیئیه

22.3جمعیة تنظیم االسره (الجیزه)

66.9یه (القاھره)رابطة المرأه العرب

11.1جمعیة الشفقه االسالمیه

22.3المجلس القومى للطفوله واالمومه

11.1المجلس القومى للمرأه

11.1جمعیة الرعايه المتكامله (اسیوط)

11.1مؤسسة المركز المصرى لحقوق المرأه (القاھره)

66.9جمعیة التحرير االقتصادى (القاھره)

11.1للتنمیهجمعیة مصر 

44.6مؤسسة قضايا المرأه المصريه (الجیزه)

11.1مؤسسة المرأه الجديده (الجیزه)
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%كاسم الجمعیـــه

33.4المؤسسة المصريه لتنمیة االسره (القاھره)

55.7جمعیة المرأه العربیه للتنمیه (االسماعیلیه)

11.1جمعیة تنمیة المرأه السیناويه (شمال سیناء)

11.1ه لتنمیة المجتمع (شمال سیناء)الجمعیه النسائی

11.1جمعیة حقوق المرأه (شمال سیناء)

وزارة التضامن االجتماعى (الضمان االجتماعى 

واالغاثه( القاھره)

11.1

11.1وزارة التضامن االجتماعى (االسره والطفوله) القاھره

11.1وزارة التضامن االجتماعى (شئون المرأه) القاھره

رة التضامن االجتماعى (ملتقى تنمیة المرأه) وزا

القاھره

22.3

11.1جمعیة أمى للحقوق والتنمیه

11.1جمعیة تدعیم االسره

22.3جمعیة المحافظه على القرأن الكريم

22.3جمعیة مسجد سیدى جابر الخیريه (االسكندريه)

11.1جمعیة تنمیة المجتمع المحلى ـ وراق الحضر (الجیزه)

11.1جمعیة مسجد الرحمه ( الجیزه)

66.9جمعیة المرأه والتنمیه

22.3جمعیة حذيفه بن الیمامه الخیريه

33.4جمعیة المواساه االسالمیه ـ القبارى (االسكندريه)

22.3جمعیة رعاية االسره (االسكندريه)

11.1جمعیة السالم (االسكندريه)

لحماية االطفال الجمعیه المصريه العامه

(االسكندريه)

11.1

11.1جمعیة سیدات اعمال االسكندريه (باالسكندريه)

22.3جمعیة بالل بن رباح الخیريه (االسكندريه)
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%كاسم الجمعیـــه

87100االجمالــــــــى

================================

===========================

======================

)2ملحق (

""روعاسم البرنامج / المش"" 

)2(.قروض.1
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.مشروع دعم الحقوق المدنیه للمرأه.2

)4(

.مشروع التمكین القانونى للمرأه.3

)3(

. المعاونه القانونیه.4

)1(

.مشروع محاكم االسره.5

)1(

ان االناث  .شروع القومى لمناھضة ختالم.6

)2(

)1(.1980لسنة 113تفعیل قانون .7

.مشروع الدعم الفنى المؤسسى لتنفیذ وثیقة بكین.8

)1(

.تنمیة االحتیاجات االساسیه بحى المرج.9

)1(

.برنامج استخراج االوراق الرسمیه للسیدات بعزبة الھجانه.10

)1(

.سرىبرنامج العنف االُ .11

)1(

.مشروع حماية اطفال الشوارع (الوقايه والعالج).12

)1(

.مشروع حماية واستضافة المرأه.13

)1(

مشروع توعیة المرأه بالحقوق والواجبـات القانونیـه والمدنیـه وتشـبیك .14

)3الجمعیات (

.البرنامج القانونى.15

)1(
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.حه االنجابیهمشروع التنمیه ودعم خدمات الص.16

)2(

.مشروع التوجیه واالستشارات االسريه.17

)1(

.اطفال فى خطر.18

)1(

.مكتب شكاوى المرأه.19

)1(

التربیه المدنیـه ورفـع الـوعى لـدى الشـباب واالطفـال بمفھـوم الحكـم .20

)1(.الرشید 

انونى والقضـائى للنسـاء "لقـمركز المسانده القانونیه للمرأه " الدعم ا.21

)5(

)2(.برنامج المساعده القانونیه.22

)1(.حضانات.23

)2(.سرمشروع القروض الصغیره للنساء العائالت الُ .24

)1(.مشروع فرص عمل.25

.مشروع الدعم الذاتى لذوى االحتیاجات الخاصه.26

)1(

)1(.المرأه العامله.27

)3(. شارات القانونیه واالسريهمشروع االست.28

.عدالة اكثر للنساء (مسلمات ـ مسیحیات).29

)1(

.الخط الساخن (استشارات قانونیه عبر الھاتف).30

)1(

.ترابط  منظمات حقوق المرأه فى مصر.31

)1(

)1(.االرشاد القانونى.32
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)2(.اكثر من برنامج.33

)1(.ضد المرأهمشروع مناھضة العنف.34

)1(.دعم حقوق المرأه فى الصحه والعمل.35

.مشاركة الشباب وسیله للحد من العنف والتطرف.36

)1(

)1(.تدعیات الزواج غیر رسمى.37

)3(.التوعیه القانونیه للنساء.38

)1(.الحقوق االسريه للمقبولین على الزواج وحديثى الزواج.39

)1(.ات ثقافیا واجتماعیا واقتصادياتمكین الفتی.40

)1(.بنات تحت العشرين.41

)2(.المرأه المعیله ومساندة حقوقھا.42

)1(.مركز تدريب المرأه السیناويه.43

.االسره السیناويه وتطويرھا.44

)1(

.برنامج الضمان االجتماعى.45

)1(

.ريهمكاتب التوجیه واالستشارات االس.46

)7(

.استضافه وتوجیه المرأه.47

)1(

.محاكم االسره وقضايا المرأه المصريه.48

)1(

.رصد واقع محكمة االسره.49

)1(

.التثقیف الغذائى والصحى المھات االطفال قبل سن المدرسه.50

)1(
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.اطفال الیوم مستقبل المجتمع.51

)1(

.د النفس للمعنفاتوحدة االستماع واالرشا.52

)1(

.فض المنازعات بین الزوجین وديا.53

)1(

شبكة ائتالف الجمعیـات االھلیـه مـع الجھـات الحكومیـه لتنفیـذ برنـامج         .54

.حماية االطفال المعرضین للخطر "

)1(

رفــع المســتوى الصــحى والتعلیمــى للنســاء بعشــوائیات حــى شــرق .55

)1(.االسكندريه

.ماية المرأه المطلقه بعد الطالق قانونیا واجتماعیا واقتصادياح.56

)1(

.متباعة تنفیذ اتفاقیة الغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأه.57

)1(

.الحد من التلوث الغذائى.58

)1(

.مسانده المرأه المطلقه واالسر المفككه .59

)1(

==================================

==============================

=========================

)3ملحق (
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""االھداف الرئیسیه للبرامج والمشروعات"" 

.توعیة المرأه قانونیا فى الحقوق المدنیه والدستوريه.1

.محاربة الفقر.2

.ايجاد فرص عمل.3

.سرتوفیر مشاريع لزيادة دخل االُ .4

.ضد المرأه والطفلهمحاربة جمیع اشكال التمییز.5

.استخراج سواقط قید للسیدات.6

.استخدام البرامج االعالمیه لتعبئة الرأى العام.7

.وضع تصور لتعديل بعض مواد قانون االحوال الشخصیه.8

.دعم حقوق المرأه.9

.توعیة سیاسیه.10

.استخراج الرقم القومى للسیدات.11

.تقديم خدمات وارشادات قانونیه.12

.ص حصول المرأه على حقوقھا المدنیه والقانونیهتحسین فر.13

.تحسین اوضاع المرأه.14

مناھضة اتجاھات العنف ضد المرأه من خالل دعم القرارات المؤسسیه .15

لمنظمات المجتمع المحلى  .

.المساھمه فى دعم الحقوق المدنیه للمرأه وتغییر نظرة المجتمع لھا.16

.روععمل مسح میدانى للقرى المنفذ بھا المش.17

.تدعیم البناء المؤسسى بمفاھیم العنف.18

.سرهتوعیة االھالى بقانون االحوال الشخصیه وقانون محاكم االُ .19

رصــد وتعنیــف ومعالجــة الممارســات الضــاره القانونیــه والمدنیــه تجــاه .20

.المرأه

تمكین السیدات قانونا للدفاع عن حقوقھن وتقديم الخـدمات المباشـره .21

.لھم

.) L U T S(لدعم الفنى القانونى تشغیل وحدة ا.22
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ــه .23 ــات المحلی ــل المجتمع ــاث داخ ــان االن ــیة خت ــى قض ــوء عل ــاء الض الق

.بالمحافظه

.التأمین على العماله غیر الرسمیه.24

.المساواه امام القانون.25

.صحة المرأه.26

.التعلیم.27

.تنظیم المجتمع وبناء قدراته.28

.مشروعاتتشجیع االعتماد الذاتى واالداره الذاتیه لل.29

.اقامة عالقات مع كافة الفئات بالمجتمع.30

.التنسیق مع المجتمع المحلى والحكومه.31

.تلبیة االحتیاجات التنمويه االساسیه.32

.توفیر فرص متساويه بین الرجال والنساء.33

.استھداف الفئات المھمشه بالمجتمع.34

.اعادة تأھیل السیدات المعنفات لمواجھة المجتمع مره اخرى.35

عم االطفال المعرضین لالعتدء الجنسى للوقوف امـام ھـذا النـوع مـن د.36

.العنف 

مشروع مبـادرة الحمايـه االجتماعیـه لـوزارة الشـئون االجتماعیـه ينفـذ .37

بالتعاون مع الجمعیات االھلیـه مـن اجـل تـوفیر الحمايـه الالزمـه لالطفـال  

للحد من تسرب االطفال من االسر  .

بیـه بـین االسـر لتحقیـق حسـن رعايـة العمل على خلق اتجاھـات ايجا.38

.االطفال

تقــديم الرعايــه الســر واطفــال الشــوارع مــن توعیــة وبحــث لمشــاكلھم .39

االجتماعیه والقانونیه

المرأه المعرضـه للتفكـك االسـرى نتیجـة عنـف واقـع علیھـا سـواء كـان .40

.مادى او معنوى

برامج توعیـة للسـیدات المحرومـات مـن الحقـوق والواجبـات القانونیـه.41

.والمدنیه
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ارساء شبكة تعاون فعلـى بـین الجھـه المنفـذه وجمیعـات المحافظـات .42

التى يتم فیھا التنفیذ وتمكین ھذه الجمعیات مـن تقـديم الخـدمات بشـكل 

.افضل

وضع نواه لشبكة بیانات اولیه عـن الجمعیـات االھلیـه فـى المحافظـات .43

. المعنیه بالتنفیذ يمكن مدھا لتشمل باقى المحاقظات

امــداد مكاتــب الصــندوق االجتمــاعى ببیانــات وتحلــیالت عــن الجمعیــات .44

العامله فى المحافظات تكون قاعده للعمل والتنسیق مستقبال .

.حل المشاكل القانونیه التى تواجه المرأه.45

.تقديم الخدمات الصحیه واالجتماعیه والقانونیه.46

.رتقديم قروض لمشاريع صغیره لرفع المستوى االقتصادى لالس.47

.تحسین المستوى الصحى للسیدات فى سن االنجاب.48

دراسة المشكالت التى تتعرض لھا االسر للتوصل الى اسبابھا والعمل .49

.على عالجھا

معاونة محاكم االحوال الشخصیه فى بحث اسباب المنازعـات الزوجیـه .50

والعائلیه والعمل على حلھا  .

.نشأة اجتماعیه صالحهتھیئة الجو العائلى السلیم الذى يكفل لالبناء.51

توجیه االسر الى مصادر الخدمات المختلفه فـى المجتمـع واالسـتفاده .52

منھا فى حل مشاكلھا  .

نشر الوعى االسرى بالمجتمع وتنمیته لتفادى المشـكالت والمنازعـات .53

ــیر  ــتھدف  تبص ــى تس ــاءات الت ــدوات واللق ــق الن ــن طري ــك ع ــه وذل الزوجی

.الجماھیر

ــائل.54 ــن وس ــتفاده م ــارات االس ــديم االستش ــى تق ــه ف ــالم المختلف االع

والتوجیه بالرأى للمقبلین على الزواج بغرض تكوين اسر سعیده مترابطـه  

.

ــاقین فــى .55 ــائھن المع ــاج ابن ــى ادم ــى مســاعدة االمھــات عل العمــل عل

.المجتمع

.توفیر االستشارات القانونیه المجانیه للمرأه.56
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.توفیر التمثیل المجانى امام القضاء.57

.ساعدة المرأه على تنفیذ احكام القضاءم.58

توزيع مجموعه من المدربین والمدربات فى موضوعات التربیـه المدنیـه .59

والحكم الرشید

.توصیل المفھوم والتربیه المدنیه والحكم الرشید الى الشباب.60

.خلق وعى عام بحقوق المرأه كجزء ال يتجزأ من حقوق االنسان.61

.لى المرأه سواء من االفراد او الجماعاترصد االنتھاكات الواقعه ع.62

توفیر الرعايه الالزمه لالطفال  لكى تطمـئن الموظفـات علـى اطفـالھن .63

فى مكان أمن  .

.سردعم وتنمیة قدرات السیدات المعیالت الٌ .64

رفع الوعى الثقافى (الصـحى ـ القـانونى ـ البیئـى ـ الصـحه االنجابیـه) .65

للسیدات .

.القامة مشروعات متناھیه الصغر مدرة للدخلتقديم التمويل الالزم .66

.تنمیة المجتمع وذلك عن طريق تحسین دخل االسره.67

.توفیر فرص عمل للشباب وكل من يعول اسره من الجنسین.68

.عقد ندوات ودورات تدريبیه للنھوض بالمرأه.69

.زيادة االھتمام بمظلة التأمین الصحى للمرأه.70

لفنـى بـین المـدارس الفنیـه والصـناعیه اقامة شراكه لتطـوير التعلـیم ا.71

.بھدف التوظیف

توعیة ذوى االحتیاجـات الخاصـه واسـرھم بـالقوانین الخاصـه بالتأھیـل .72

والتعلیم والتشغیل

تنظیم لقاءات وندوات لمناقشـة المشـاكل التـى تتعـرض لھـا فئـة ذوى .73

االحتیاجات الخاصه

اجـات عمل تشـبیك بـین الجمعیـات التـى تعمـل فـى مجـال ذوى االحتی.74

.الخاصه

.مساعده وتحري المرأه العامله من المعوقات التى تؤثر فى ادائھا.75

.تدريب وتعلیم الفتیات والسیدات فن الطھى.76
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.خلق فرص عمل للفتیات والسیدات خالل تنفیذ مشروعات صغیره.77

.سرىالحد من العنف االُ .78

ن داخـل تقديم االستشارات القانونیه عبـر الھـاتف لجمیـع المتصـلین مـ.79

.مصر للرجال والنساء

تـوفیر الخبـرات الالزمـه لمؤسسـات المجتمـع المـدنى بتجمیـع الجھــود .80

للتعاون فى تحقیق ھدف ورؤية مشتركه   .

تأمین بیئه قانونیه تعطى المرأه والطفل المتضررين من تداعیات الزواج .81

غیر الرسمى حقوقھم   .

وطنیــه واالتفاقیــات العمــل علــى تغییــر وتعــديل وتفعیــل التشــريعات ال.82

.الدولیه

.العمل على القضاء على التمیز ضد المرأه.83

.المسانده المباشره للمرأه.84

االسھام فى تغییر السیاسات التى تؤثر سـلبا علـى وضـع النسـاء فـى .85

المجتمع سواء كان فى المجال العام او الخاص   .

ره المساھمه فى تطوير حركة نسائیه منظمه وضاغطه فـى مصـر قـاد.86

على انجاز تطور فى حقوق النساء االجتماعیه واالقتصاديه والسیاسیه  .

المساھمه فى بناء تطوير حـوار وخطـاب  يركـزان علـى حقـوق النسـاء .87

على المستويات الوطنیـه واالقلیمیـه والدولیـه مـن منظـور تـأثیر الظـروف 

.الحالیه على حالة النساء

من المحايـدين وتفعیـل دور بناء وحشد القاعده الشعبیه وكسب التايید.88

المھتمین بتلك الظاھره  .

ــأجھزة االعــالم .89 ــرار والســلطه واالســتعانه ب التنســیق مــع اصــحاب الق

المختلفه من صحافة واذاعه وتلفزيون بمختلف قنواته المحلیه والفضـائیه

.

تمكین الجمعیات االھلیه والنساء على مسـتوى القاعـده الشـعبیه مـن .90

اء كافة انواع التمییـز ضـد المـرأه التـى صـدقت علیھـا استخدام اتفاقیه الغ
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كاطار للعمل ووسیله لتحسین  موقفھن وتنفیـذ حقـوقھن 1981مصر عام 

.الخاصه بالصحه12الخاصه بالعمل والماده 11الموضحه فى الماده 

توفیر الخبره لدى مؤسسات المجتمع المدنى لتجمیـع الجھـود للتعـاون .91

ه  .فى تحقیق ھدف ورؤية مشترك

تأمین بیئة قانونیه واجتماعیـه تعطـى المـرأه والطفـل المتضـررين مـن .92

.تداعیات الزواج الغیر رسمى  حقوقھم

.الحد من نسبة الطالق فى السنوات االولى من الزواج.93

ــراھقین .94 ــه للم ــحه االنجابی ــه بالص ــات الخاص ــدمات والمعلوم ــوفیر الخ ت

.والنشئ على مستوى المدارس الثانويه

المجتمع المدنى لمساعدة طالب المـدارس فـى اجـرءا االبحـاث تحريك .95

.الخاصه بالصحه االنجابیه

.تفعیل السیاسات الخاصه بالصحه االنجابیه علىالمستوى القومى.96

.االھتمام بالفتیات المتسربات من الريف (تمكین ثقافى).97

.االھتمام بالسیدات المعیالت السر ومحو امیتھم (تمكین ثقافى).98

ــین ع.99 ــیدات (تمك ــیالد للس ــھادات الم ــومى وش ــرقم الق ــات ال ــل بطاق م

.اجتماعى)

.عمل مشروعات منتجه (تمكین اقتصادى).100

.التجھیز لتأسیس جمعیه فى كل قريه.101

الوصول الى حل امثل وتضیق الفجـوه الحواريـه بـین المراھقـات وبـین .102

االسره والمدرسه

.بعادات وتقالید الفتاهالتدريب على كیفیة الحوار بالقدر الذى يلیق .103

.قیام بالحد من عمالة الطفل الذى يعتبر العائل البديل البیه.104

.لىالفتیات والسیدات على الحاسب اآلتدريب.105

.تطوير االسره السیناويه والمحافظة علیھا.106

.الوصول للمساواه امام القانون بین الرجل والمرأه.107

والھیئـات االخـرى التـى رسم خطـط واسـالیب التعـاون مـع المنظمـات .108

تعمل فى میادين الخدمه االجتماعیه من اجل االسره وعالج مشكالتھا  .



91

.استضافة المرأه والفتاه التى تتعرض للعنف لظروف طارئه.109

.كفالة الیتیم.110

.التوعیة بالعناصر الغذائیه االساسیه للطفل حسب عمره.111

.االھتمام بصحة الطفل ووقايته من االمراض .112

.ھنى والصحىيه بمالحظة نمو الطفل البدنى والزاالعن.113

.تمكین المرأه من الوصول الى مواقع صنع القرار.114

استصدار قرار من وزير التربیه والتعلیم العفاء ابناء المـرأه المعیلـه مـن .115

المصروفات الدراسیه وتفعیله  .

استصــدار قــرار مــن وزارة الشــئون االجتماعیــه بزيــادة معــاش الضــمان .116

.تماعىاالج

استصــدار قــرار مــن وزيــر الصــحه بمــد مظلــة التــامین الصــحى للمــرأه .117

المعیله  .

.حماية الطفل من كافة اشكال العنف.118

.تنمیة قدرات الطفل وصقل مھاراته.119

.تعريف الطفل بحقوقه وواجباته.120

توعیة المرأه قبل اللجؤ للطالق او الخلع وبیان االثار السئه المترتبه عال .121

على ھذه الخطوه  .االقدام 

.محو االمیه للمرأه المھمشه بالعشوائیات.122

.حماية المرأه المطلقه.123

.وى بعد الطالقمساكن للمطلقات الذين لیس لديھم أى مأايجاد .124

العمل على زيادة معاش المطلقه من وزارة التضامن االجتمـاعى حتـى .125

.يواكب ظروف المعیشه 

.سرىاستصدار قانون يجرم العنف االُ .126

استصــدار قــرار مــن وزيــر الزراعــه بحظــر بیــع المبیــدات الحشـــريه .127

والمسرطنه بالقطاع الخاص  .

=======================================
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================================

============================

) ""4"" ملحق (

""االھداف الفرعیه للبرامج والمشروعات"" 

.المرأهتمكین.1

.توفیر الضمان االجتماعى للمرأه.2

.توفیر الرعايه الصحیه للمرأه.3

.التنفیذ الفعلى الستخراج شھادات میالد للسیدات ساقطى القید.4

.عقد لقاءات مع االعالمیین المحلیین.5

.عقد لقاءات مع العاملین بالجھات الحكومیه.6

.عقد ندوات توعیه قانونیه.7

.القانونیین واعضاء مجلس الشعب لعرض مقترح القانونعقد لقاءات مع .8

.انشاء مكتبه قانونیه وثقافیه.9

.رفع دعاوى قضائیه.10

.تقديم استشارات قانونیه.11

.توعیه ثقافیه تشمل كافة الموضوعات الخاصه بالمرأه.12

.اثارة الوعى بأھمیة قضايا المرأه.13

ممارسـة العنـف ضـد جـاهجذب انتباه الـرأى العـام والبـادرات االھلیـه ت.14

.لالمرأه والطف

تقدبم الدعم المؤسسى لمنظمات المجتمع المدنى وخاصه فى مجـال .15

الدعوه والمطالبه بتطبیق القوانین التى تحمى المرأه من ممارسة العنف 

ضدھا  .
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رفــع وعــى المجتمــع حــول الممارســات العنیفــه الموجھــه نحــو المــرأه .16

والفتاه   .

.على الخدمات التى ترفع عنھا اثار العنفتوفیر فرص لمرأه للحصول .17

.التعريف بالمنھج الحقوقى للمرأه.18

.التعريف بحقوق المرأه فى ظل التشريعات الدينیه.19

.الرد على كافة االستشارات القانونیه.20

.سیده8000تقديم خدمات مباشره من المشروع لعدد .21

م القـدره علـى خلق كوادر متدربه من العاملین فى محاكم اسـره لـديھ.22

التعامل مع المشكالت .

خلق روح العمل والتعاون مع منظمات المجتمـع المـدنى القـادره علـى .23

دعم النساء قانونا

رفع الوعى لدى الشباب بأألھمیة التخلص مـن عـادة ختـان االنـاث مـن .24

.خالل التوعیه والندوات فى القرى المستھدفه 

سه المعنیه بمكافحـة ختـان انشاء قاعدة بیانات بالجمعیات لنشر السیا.25

.االناث

تكوين شبكه من القاضه المحلیـین لیصـبحوا دعـاه مـؤثرين فـى قضـیة .26

ختان االناث

مؤتمرات.27

تدريبات.28

تعديل بعض القوانین.29

الحد من تسرب الفتیات من التعلیم.30

توعیة المرأه باھمیة استخراج االوراق الرسمیه.31

رفع مستوى الخدمات الصحیه.32

لحكم الذاتىتعبئة المجتمع وا.33

احداث تغییرات بیئیه من اجل مجتمع افضل.34

عمل برنامج تلبیة االحتیاجات  التنمويه االساسیه بشكل جماعى.35
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اعطاء فرص لمساعدة النساء وتوعیتھم توعیة اسريه وقانونیه وصـحیه .36

واقتصاديه

رفع وعى النساء بحقوقھن وفقـا للقـانون المصـرى والمواثیـق الدولیـه .37

لحقوق االنسان

حد من ظاھرة اطفال الشوارعال.38

الحد من ظاھرة التسرب من التعلیم.39

تقديم خدمات وتوعیة اجتماعیه وقانونیه وصحیه السر االطفال.40

استضافة المرأه التى تتعرض لظروف طارئه نتیجة العنف الواقع علیھا.41

ــل .42 ــعاب وح ــى الص ــى تخط ــاعدتھا عل ــف ومس ــن العن ــرأه م ــة الم حماي

المشكالت

تماعیه والصحیه والمھنیه والثقافیهتوفیر الرعايه االج.43

تنمیة مھارات المرأه واستثمار طاقتھا.44

اعادة بناء الثقه للمرأه بنفسھا.45

العمل مع السیدات محدودات الدخل فى المناطق الفقیره.46

العمل مع المستفیدين المباشرين وغیر المباشرين من المتعاملین مـع .47

الجمعیات الوسیطه والمنفذه

الباحثین عن عمل فى مناطق تنفیذ المشروعالعمل مع المحامین.48

العمل مع القاعده العريضه من السیدات الالتى سیعرض علیھم المواد .49

السمعیه والبصريه للمشروع  .

ربط السیدات بالجھات الحكومیه وغیر الحكومیه  ..50

تشجیع االسر المشتركه بالمشروع على تبنى مفھوم االسره الصغیره.51

سر المشتركه بالمشروعرفع مستوى الدخل لال.52

محو امیة السیدات المشتركه بالمشروع.53

التوعیه االجتماعیه والقانونیه لالسر.54

القیام بالبحوث والدراسات المتعلقه باالسره ونشر نتـائج ھـذه البحـوث .55

والدراسات واقترح التوصیات الكفیله بتدعیم كیان االسره 
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ى تعمـل فـى رسم خطط واسالیب التعاون مـع المنظمـات االخـرى التـ.56

مجال حماية االسره وعالج مشكالتھا  .

دراسة احدث االسالیب والوسائل التى تتبعھا الدول المتقدمه فى حـل .57

مشكالت االسره وتطبیق ما يتناسب مع البیئه المحلیه من ھذه الوسائل

بناء قدراة العاملین على التعامل مـع شـكاوى المـرأه ونقـل المخرجـات .58

المختصهالى المؤسسات والسلطات 

حل الشكاوى وتحلیل الثغرات فى االجراءات والتشريعات.59

تدريب المحامین واعضاء وحدات تكافؤ الفرص علىالتغییرات التشـريعیه .60

التى تخص حقوق المرأه

توثیق االتصال وانشـاء شـراكات مـع المؤسسـات المختلفـه الحكومیـه .61

وغیر الحكومیه 

لشـكاوى (المعـدات المساعده فى تأسیس البنیه االساسـیه لمكتـب ا.62

والبرامج)

تنظیم انشطه اعالمیه للتأثیر على التوعیه بحقوق المرأه.63

مناھضة الزواج المبكر.64

احداث تغییـرات قانونیـه وصـیاغة قـوانین تـتالئم مـع نصـوص المواثیـق .65

الدولیه

اعداد كوادر نسائیه واعیه بالقانون من اجل احداث تغییرات والمشاركه .66

فى النشاط العام

الطفـال اجتماعیـا وصـحیا وتنمیـه مـواھبھم وقـدراتھم وتھیئـتھم رعاية ا.67

بدنیا ونفسیا وثقافیا 

نشر التوعیه بین االطفال لتنشئتھم تنشئه سلیمه.68

تقوية الروابط بین الحضانه واسر االطفال.69

سنوات6: 4تعلیم االطفال مبادئ القراءه والحساب من سن .70

لباحث عن العملالمساھمه فى حل مشكلة البطاله بین الشباب ا.71

المساھمه فى زيادة دخل  االسر محدودة الدخل .72
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ــل تعــاطى .73 ــه مث المســاھمه فــى حــل المشــكالت الناتجــه عــن البطال

المخدرات والجريمه

مساعدة المجتمع فى االعتماد على الذات فى حل مشكالته.74

تنمیة ودعم القدرات فى ادارة المشروعات االقتصاديه.75

الخاصه وذلك بالتنسیق مع االخصائى متابعة مشاكل ذوى االحتیاجات.76

االجتماعى

عمل حلقات نقاشیه خارج القاھره.77

عمل قاعدة بیانات للمشاكل التى ترد للمشروع.78

عقد جلسات استماع الھالى ذوى االحتیاجات الخاصه.79

فتح فصول لتعلیم الفتیات مھارات فن الطھى.80

لتغذيـه رفع الوعى الغذائى للفتیات والسیدات من خـالل عمـل نـدوات ل.81

السلیمه

العمل على توحید جھود الجمعیات االھلیه عن طريق التشبیك بینھا.82

.فتح حوار مع رجال الدين االسالمى والمسیحى.83

تقــديم مســانده مباشــرة للمــرأه والطفــل المتضــررين مــن الــزواج غیــر .84

.الرسمى

زيادة الـوعى لـدى النسـاء والرجـال وجمیـع االطـراف المعنیـه بمخـاطر .85

.ر الرسمىالزواج غی

تخطیط وتنفیـذ حمـالت دعـوه لتغییـر القـوانین والسـلوكیات التـى تـؤثر .86

.على موضوع الزواج  غیر الرسمى

ــدعم .87 ــه القاصــده ل ــود العالمی ــع الجھ ــین جمی ــامن ب ــات التض ــل آلی تفعی

ممارسات النساء لحقوقھن ورطھـا بتطـور العدالـه فـى مجتمعـات تـرفض 

.جمیع اشكال القھر والتسلط

الــى تعــديل مــواد قــانون العقوبــات الخاصــه بقضــايا الزنــا الوصــول.88

.والمساواه بین الرجل والمرأه فى العقوبات

ــتوى .89 ــع مس ــیدات لرف ــة الس ــه ومجموع ــات االھلی ــدراة  الجمعی ــاء ق بن

.الخدمات بالقرى
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.تشجیع المواطنین على التعبیر والمشاركه لدى صانعى القرار.90

.راط الشباب فى جماعات العنفتمكین االمھات من وقف عملیة انخ.91

.تحسین المؤسسات الخدمیه فى المجتمع المحلى.92

.توعیة السیدات بقوانین االحوال الشخصیه.93

.الضمان االجتماعى للنساء.94

.توعیة المقبلین على الزواج وحديثى الزواج بالحقوق االسريه.95

.توعیة القاعده الشعبیه باسالیب حل المنازعات االسريه.96

.لحوار مع المأذونین حول وثیقة الزواج الجديدها.97

.التوعیة باھمیة االھتمام بصحة الفتیات فى سن المراھقه.98

رفــع القــدره علــى العمــل بالمشــاركه وصــوال لتحقیــق تنمیــة بشــريه .99

.متواصله

اعداد الفتیـات لشـغل مواقـع قیاديـه داخـل القريـه ورفـع وعـى االسـر .100

.بالبنت المتعلمه

یات على التسويق مع التوعیه من خالل الندوات فـى شـتى تدريب الفت.101

.المجاالت

اجراء نقاشات حواريـه بشـكل اسـرى عـن رحلـة المـرأه حتـى وصـولھا .102

.لمناصب قیاديه

.تفريغ نفسى وصحى القصى مكبوتات تشعر بھا المرأه.103

حلــة ییــر البیولــوجى والســیكولوجى فــى مرتثقیــف الفتــاه بأھمیــة التغ.104

.المراھقه

ــاع رجــال االعمــال بالمســاعده فــى عمــل تحــ.105 ــى واقن رك العمــل االھل

.مشروعات للمرأه التى لیس لھا موارد

.الحاق االرامل والمطلقات بمشروعات االسر المنتجه لزيادة دخلھم.106

.التأھیل النفسى بھدف مساعدة النساء على تجاوز محنة العنف .107

مـوع مخرجـات بلورة مشروع قانون موحـد لالحـوال الشخصـیه مـن مج.108

.ورش العمل

.حل بعض المشاكل للطفوله.109
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.منع التسرب من التعلیم.110

.الحد من ظاھرة اطفال الشوارع وعمالة االطفال.111

.تدريب الجیل التالى من بنات الخدمه العامه.112

.التوعیه والتوجیه لمعرفة ما يجرى من احداث خارجیه.113

زواج تمیھــدا لتكــوين االستشــارات والتوجیــه بــالرأى للمقبلــین علــى الــ.114

.اسره سعیده مترابطه

الحد من التلوث الغذائى  . .115
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