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  مقدمة
تمثل هذه الدراسة الخاصة بالحالة المصرية جزءا من مـشروع أكبـر عـن الدراسـات                

ة لبرامج التمكين السياسي للمرأة، والمشروع نفسه هو حلقة وسيطة بين كٍل من مـشروع               المسحي

 ومـشروع   ،الدراسات المسحية لبرامج التمكين التعليمي والصحي واإلعالمي واالقتصادي للمرأة        

  .الدراسات المسحية لبرامج التمكين االجتماعي والقانوني للمرأة

لدراسة في محاولة التعرف على أسباب المفارقـة        ويكمن الهدف األساسي من وراء هذه ا        

بين االتساع األفقي في عدد الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بقضايا المـشاركة الـسياسية               

 وبين التواضع في حجم تمثيل النساء في هياكل صنع القرار ومراكـزه             ،للمرأة المصرية من جهة   

ر حجم االهتمام بالتمكين السياسي للمـرأة علـى   وذلك أن المراقب لتطو . من جهة أخرى  المختلفة  

مدار الخمس والعشرين سنة الماضية، يلحظ نموا ملحوظًا في هذا االهتمام يعبر عنه ظهور العديد               

 وربمـا   من المنظمات غير الحكومية التي تجعل من التمكين السياسي للمرأة أحد محاور نـشاطها             

داخل تلك  ثية داخل الجامعات المصرية أو إدارات       محوره األهم، كما يعبر عنه تأسيس مراكز بح       

المراكز معنية بالشأن نفسه، هذا فضالً عن انتشار الوحدات المختصة بقضايا النوع أو الجندر في               

أكثر من وزارة أو مؤسسة حكومية وصوالً إلى تتويج هذا الجهد المؤسسي بإنشاء مجلس قـومي                

  .للمرأة

ات التشريعية األخيرة لتثير أكثر من عالمة اسـتفهام          لكن في الوقت نفسه جاءت االنتخاب     

حول أثر نشاط تلك المؤسسات كافة على زيادة تمثيل المرأة في مختلف مراكز صنع القرار، وفي                

فـي   (7 الذي ظل يتراوح بـين       وذلك أن عدد النائبات المنتخبات    . القلب منها البرلمان المصري   

شـهد انخفاضـا    ) 2000فـي برلمـان   (أخرى   مرة   7و) 1995في برلمان (5و  ) 1990برلمان

ومع أنـه   . 1 نساء بالكاد في الفوز بثالثة مقاعد برلمانية       3 بنجاح   2005ملحوظًا في انتخابات عام   

هـي  ) وأيضا عن دينه  (من المفهوم أن قضية التصويت للمرشح األفضل بغض النظر عن نوعه            

مل الثقافية واالقتصادية والسياسية،    قضية مجتمعية باألساس تؤثر فيها مجموعة متشابكة من العوا        

 ة على تدريب الكوادر النـسائية مـن أجـل         إال أن تركيز الجهات المعنية بالتمكين السياسي للمرأ       

خوض المعترك االنتخابي، ودعايتها الكثيفة لمبدأ الشراكة كشرط أساسي لنجاح التنمية، ونشاطها            

                                      
 مسعد، أسباب محدودية مشاركة المرأة كمرشحة في االنتخابات رغـم إقبالهـا             نيڤين: لمزيد من التفاصيل أنظر    1

المركـز  : مشكالت تفعيل دور المرأة في المشاركة السياسية، القـاهرة        : على التصويت كناخبة، في ندوة    الملحوظ  

 .2005ديسمبر28الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، األربعاء 
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فرت فـيهن  على انتخاب بنات جنسهن ما تـوا في استخراج البطاقات االنتخابية للنساء وتشجيعهن  

لى تاريخ طويـل مـن العمـل        ا وبعده استناد تلك الجهات كافة إ       وقبل هذ  الكفاءة لتمثيل دوائرهن،  

كـل هـذا    . 19082المؤسسي النسائي منذ أسست هدى شعراوي جمعية مبرة محمد علي في عام           

  . كز والوحدات واإلداراتيدفع إلى السؤال عن موضع الخلل في نشاط تلك الجمعيات والمرا

 المرأة العربية بمشروع الدراسات المسحية لبرامج التمكين الـسياسي      منظمة وعندما تبادر   

، تلك البرامج من حيث طبيعـة نـشاطها       للمرأة فإنها في واقع األمر إنما تهدف إلى رسم خريطة           

قبـات التـي تواجهـه،      والمستهدفين به، ومداه الزمني، ونطاقه الجغرافي، ومصادر تمويله، والع        

وكذلك اإلنجازات التي يبلغها، وذلك على نحو يسمح بالتعرف على درجة مالءمة برامج التمكـين          

للهدف المراد منها، كما يسمح بالتنسيق بين تلك البرامج وبعضها البعض، هذا إلى أنه يفتح الباب                

  . أمام تيسير معوقات تلك البرامج أكانت مالية أو تقنية أو بشرية

على ضوء ما سبق، سوف تبدأ الدراسة بتقديم عرض مختصر لتطور النظـام الـسياسي                 

 ثـم   ثَّني بشرح منهاجيتها في مسح برامج التمكين،      ر لتطور الدور العام للمرأة، ثم تُُ      المصري كإطا 

نهـا  تـستخلص م   التي توصلت إليها كما وكيفًا، ثـم         تحلل النتائج  ثم   تقدم خريطة للجهات المنفذة،   

 بعض االقتراحات التي من شأنها تعظيم أثر الجهد الذي تبذله الجهـات              ما أمكن، ثم تقدم    الدروس

 وتختـتم   .المعنية بالتمكين السياسي للمرأة على زيادة التمثيل النسائي في مواقـع صـنع القـرار              

ة للتنفيذ على مستوى جمهورية مصر      لي ألحد المشروعات البحثية القابل    الدراسة بوضع تصور أو   

  .ية والتي يمكن تطويرها لتصلح للتطبيق على أي قطر عربي يشهد انتخابات تنافسيةالعرب

  : وفيما يلي تتناول الدراسة العناصر السابقة بالترتيب

  

ًأوال
  : املرأة املصرية يف إطار سياسي متغري-

في رصد تطور الدور العام للمرأة منذ مطلع القرن العشرين وحتى بداية األلفيـة الثالثـة                  

ر بنا التوقف أمام أربع لحظات تاريخية يعكس كل منها بعدا من أبعاد التطـور فـي النظـام                   يجد

  .السياسي المصري

 التـي ربطـت بـين       1919 هي لحظة مشاركة المرأة المصرية في ثورة       األولى  اللحظة  

شارك لم تكن تلك هي المرة األولى التي ت       . االستقالل والديمقراطية أو بين التمصير والحكم النيابي      

                                      
  إال أنه يتم التأريخ لبداية النشاط النـسائي المؤسـسي          1881ي عام فعلى الرغم من تأسيس جمعية علمية نسائية         2

  . الذي تأسست فيه مبرة محمد علي1908المصري اعتبارا من عام
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 احتجاجـا   1881فيها المرأة في الحركة الوطنية المصرية، فقد سبق لها اإلسهام في ثورة عرابي            

على سياسة الخديوي توفيق، بل وعبرت عن وعي مبكر آنذاك باالنتماء العربي لمـصر عنـدما                

لكـن أهميـة    . انخرطت في جهود المدد المالي والعيني لليبيا في مواجهـة االحـتالل اإليطـالي             

 أحـدها  بالنسبة لتطور الحركة النسائية المصرية تنبع من جملة اعتبارات أساسـية،             1919ةثور

 كـان قـد أسـسه        الذي انبثاق حزب الوفد كطليعة للنضال الشعبي المصري خلفًا للحزب الوطني         

فلقد قدر للنخبة النسائية الوفدية أن تلعب دورا أساسيا في إيقاظ الوعي بأهمية دمج              . مصطفى كامل 

مرأة في المجتمع واالمتداد بشراكة المرأة والرجل في النضال الوطني إلى شراكة بينهمـا فـي                ال

ويكفي في هذا الخصوص أن نُذَّكر ببعض األيادي البيضاء لهدى شعراوي على الحركـة              . الحكم

النسائية المصرية، بدءا من تأسيسها مبرة محمد علي ومدرسة لتعليم الفتيات قواعد الصحة وشئون              

، مرورا بتأسيسها بالتعاون مع السيدة ملك حفني ناصف الرابطـة الفكريـة           1908ألسرة في عام  ا

، وجمعية الرقي األدبي للسيدات المصريات في العـام         1914المصرية للنساء المصريات في عام    

نفسه بالتعاون مع اثنتين من األسرة الحاكمة المصرية هما األميرتان عين الحياة وأمينـة حلـيم،                

الً إلى المحطة األهم في تاريخها من خالل إنشائها االتحاد النسائي المصري الذي تبنى نيـل                وصو

 ولفت إلى خطورة الوضع في فلـسطين        ، ودعا الستقالل مصر والسودان    ،المرأة حقوقها السياسية  

وفي السياق نفسه يمكن اإلشارة إلى تكوين لجنـة         . 1917على خلفية صدور وعد بلفور في عام      

لمركزية للسيدات احتجاجا على بيان لجنة ملنر، وهو البيان الـذي لـم يعتـرف لمـصر                 الوفد ا 

  .باالستقالل، ودعوة اللجنة من هذا المنطلق إلى مقاطعة البضائع البريطانية

رسى  الذي أ  1923التأسيس لنظام سياسي تعددي من خالل صدور دستور       االعتبار الثاني     

حكومتها ملكيـة   "، وأن   "ولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة     د"مجموعة من المبادئ، أهمها أن مصر       

متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم        "، وأن المصريين    "وراثية وشكلها نيابي  

إليهم "، وأن   "من الواجبات والتكاليف العامة ال تمييز بينهم في ذلك بسبب األصل أو اللغة أو الدين              

فال يوالَّها األجانب إال ما استثني بقـانون،        " لعامة مدنية كانت أو عسكرية    وحدهم يعهد بالوظائف ا   

 كل النظم الديمقراطيـة والـذي       أ األساس في  ، هذا فضالً عن المبد    "حق تكوين الجمعيات  "وأن لهم   

فعلـى الـرغم مـن أن       ". جميع السلطات مصدرها األمة   "من الدستور ونصها    23تضمنته المادة   

 برصـاص  عد في أتونها بل وسقوط واحدة مـنهن   ومن ب  1919تجهيز لثورة مشاركة النساء في ال   

النـوع أو   معيار   الذي خال من رفض      1923قوات االحتالل إبانها، لم تنعكس على صفحة دستور       

معـايير األصـل أو     رفض التمييز وفق    الجنس موجبا للتمييز بين المصريين بعكس ما نص على          
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ور تنبع من مساحة الحركة السياسية التي أتاحها واستفادت منها          اللغة أو الدين، إال أن أهمية الدست      

 شـاركت النـساء فـي حركـة         1930المرأة، حتى إذا ما ألغي الدستور واستعيض عنه بدستور        

االحتجاج على إلغائه، وفي هذا معنى أال حرية للمرأة وال مشاركة في وطن تحتـل أرضـه وال                  

  .يشارك فيه الرجال

ق معنى المواطنة المصرية، وذلك أنه إضافة إلى تأكيد تلك المواطنة           تعمياالعتبار الثالث     

 عبر تمصير الوظائف المدنية والعسكرية ورفض التمييز بين المصريين لداعي           1923في دستور 

 من خالل اللحمة التي جسدتها بين مكونّي األمة المـصرية           1919االختالف في الدين، فإن ثورة    

ومرة أخرى  . نقطة تحول بارزة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية       القبطي منها والمسلم قد مثلت      

لهذا التطور أن يلقي بظالله على وضع المرأة المصرية ألنه حيثما ضاق وعاء المواطنة              البد  كان  

فإنه يضيق على كل المختلفين والمرأة في طليعتهم، والعكس صحيح، ولهذا ليس بغريب أن نجـد                

ين تواجهان التيارات الدينية المتشددة حالما وصـلت للحكـم أو تأهبـت             اإلشكاليتين الرئيستين اللت  

وقد كان الوعي بهـذه   . النتزاعه هما إشكالية غير المسلم من جهة وإشكالية المرأة من جهة أخرى           

العالقة العضوية بين اتساع مفهوم المواطنة من جانب وبين االعتراف بالدور العام للمـرأة مـن                

 لبريطانيا الحق في حماية األقليات أي       فبراير الذي جعل  28فض تصريح ررات ر جانب آخر من مب   

إلى إخراجهم من إطار الجماعة الوطنية بإيكال حمايتهم إلـى غيـر          خبيثة  أقباط مصر، في إشارة     

  .أبناء وطنهم ممن تربطهم وإياهم اآلصرة المسيحية

  

 أول دستور يـصدر     هي لحظة حصول المرأة على حقوقها االنتخابية في         الثانية  اللحظة  

جاء صدور هذا الدستور على خلفية صراع سياسي بـين          . 1956يناير16بعد الثورة أي دستور     

 عندما قدم اللواء محمد نجيب اسـتقالته مـن          1954رجال الثورة بلغ ذروته في أزمة فبراير عام       

إال أن  رئاسة مجلس قيادة الثورة احتجاجا على رفض تخويله صالحيات واسـعة إلدارة الدولـة،               

تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال قرب نهاية العام عجل بحسم هذا الصراع فنُحي نجيب               

 لم يقدر له االستمرار أكثر      1956ومع أن دستور  . من مختلف مناصبه ووضع قيد اإلقامة الجبرية      

ن ، إال أ  1958السورية ووضع دستور لها فـي عـام       /من عامين بفعل قيام دولة الوحدة المصرية      

وفيمـا يخـص    .  ظلت حاكمة لما تالها من دساتير وإن بدرجات مختلفة         1956مبادئ دستور عام  

 على تأكيد معنـى المواطنـة لكـل         1956من حرص دستور  المرأة  المرأة تحديدا، فلقد استفادت     

المصريين، وهو تأكيد يرصده البعض في مد مباشرة الحقوق السياسية للعـسكريين والمغتـربين،              
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وقد تأكد هذا المنحى    . عاما18مارسة تلك الحقوق السياسية، وخفض سن االقتراع إلى         واإللزام بم 

السياسي للدولة الحقًا من خالل المرحلة الثانية من مراحل تطور نظام الثورة التي تميزت بصدور               

  .قوانين يوليو االشتراكية ومن بعدها الميثاق الوطني

م الترشح أمرا ميسوراً، لكنه ارتبط بجدل محتدم        لم يكن انتزاع المرأة حقها في االنتخاب ث         

محافظـة بطبيعتهـا، ومنهـا المجتمعـات        المجتمعات  العادة ما يسبق اتخاذ مثل تلك الخطوة في         

العربية، حيث تثار في مواجهة دعاة الحقوق السياسية للمرأة مبررات من نوع قوامة الرجل على               

التحديات الغربية للخصوصيات الثقافية، والتمييز بين      المرأة، وسلبيات خروج المرأة للعمل العام، و      

أي حصول المرأة   (كما أنه ارتبط    . حق االنتخاب وحق الترشح مع إجازة األول للمرأة دون الثاني         

بنضال نسائي جسده اعتصام نساء مـصريات تتـزعمهن دريـة شـفيق،            ) على حقوقها السياسية  

ومع دخول أول امرأة البرلمان المـصري فـي         . مؤسسة اتحاد بنت النيل، للمطالبة بتلك الحقوق      

لت الخطوات المعبرة عن اقتناع الدولة بأهمية الدور السياسي للمرأة، فعينـت أول             ا، تو 1957عام

وزيرة للشئون االجتماعية، وتشكلت أول نقابة عماليـة نـسائية، ودخلـت أول امـرأة المجلـس                 

في مجلس إدارة الجمعيـات التعاونيـة،       االستشاري األعلى للعمل والعمال، وشاركت أول فالحة        

  . في هياكل صنع القرار بمثابة حقيقة واقعة-وإن تكن رمزية–وأصبحت مشاركة المرأة 

  

 والذي قـام    1979 لسنة 21هي لحظة صدور قرار الرئيس السادات بالقانون رقم         الثالثة  اللحظة

، من دون انتقاص من     •أةبتخصيص ثالثين مقعدا من مقاعد مجلس الشعب على األقل لصالح المر          

حقق هذا القرار نقلة نوعية في مستوى التمثيل البرلماني للمرأة          . الفوز بأية مقاعد إضافية   حقها في   

، كونه أدخل إلى المجلس ثالثة وثالثين سيدة فيما بلغ العدد اإلجمـالي             1957منذ بدأ فعليا في عام    

وقد جاء مرتبطًا بسلسلة من التطـورات       . ألعضاء المجلس آنذاك ثالثمائة واثنين وتسعين عضوا      

دخلت على المشهد المصري بشكل عام وجوهرها االنتقال        االقتصادية التي أُ  /السياسية واالجتماعية 

بهذا . من التنظيم السياسي الواحد إلى التعدد الحزبي، ومن االقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق            

ع من فلسفة اشتراكية تتأسس على قاعدة المساواة بين         المعنى فإن مقاربة النظام لقضية المرأة لم تنب       

المواطنين كما كان الحال في ظل الجمهورية األولى، لكنها نبعت من فلسفة ليبرالية تجعـل مـن                 

وقد جاءت تعـديالت قـانون      . لح المرأة بعدا من أبعاد تجسيد تلك الليبرالية       التمييز اإليجابي لصا  

رأة على مجموعة من الحقوق والمكتسبات األسرية لتؤكـد هـذا           األحوال الشخصية التي أَمنَّت الم    

                                      
 .ا بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة إلى واحد وثالثين مقعَد1983 لعام114قضى القانون رقم •
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المعنى المميز لفترة حكم الرئيس محمد أنور السادات في ربط بين شأن المـرأة العـام وشـأنها                  

كما اقترنت تلك التطورات في السياسة الداخلية بتغيير في طبيعـة الـسياسة الخارجيـة               . الخاص

نويعا على العالقة بين     والتأثر بالتجربة اإليرانية في الحكم ت      المصرية باتجاه االنفتاح على الغرب،    

ن في مرحلة ما قبل اندالع الثورة وهي العالقة التـي توجتهـا             الملكيين في مصر وإيرا   النظامين  

 .مصاهرة أسرتي محمد علي وبهلوي
  

هي لحظة صدور القرار الرئيس محمد حـسني مبـارك رقـم       واألخيرة  الرابعة  اللحظة  

 بتأسيس مجلس قومي للمرأة كهيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهوريـة،           2000في فبراير عام  ) 90(

مهمتها النهوض بالمرأة وتمكينها من أداء دورها االقتصادي واالجتماعي ودمـج جهودهـا فـي               

برامج التنمية وذلك عبر العديد من األنشطة البحثية والتدريسية والتوثيقية والدعائية، فضالً عـن              

وعلـى  .  وتقويم هذا التطبيق   ،لسياسات العامة الهادفة لتنمية وضع المرأة ومتابعة تطبيقها       اقتراح ا 

 كل عمر المجلس فإنه تولى دعم المهارات السياسية للمرشحات لالنتخابات           هيمدار خمسة أعوام    

فـة  البرلمانية والمحلية والنقابية عبر مركزه للتأهيل السياسي للمرأة، كما لعب دورا في نـشر ثقا              

في مجـال توعيـة     ملموس  المشاركة السياسية عبر برنامج المنتديات السياسية للمرأة، وقام بجهد          

 على بناء التحالفات مع القوى والتيارات السياسية الفاعلة، ورفـد            المدنية، وحرص  االمرأة بحقوقه 

  .ما سبق بمحاولة خلق بيئة إعالمية وتشريعية مواتية للتمكين السياسي للمرأة

ف المجلس القومي للمرأة عن التنظيم النسائي لالتحاد القومي والتنظيم النسائي لالتحاد            يختل  

ن مـثال    في أن األولـي    1956عدما حل في عام   االشتراكي اللذين خلفا االتحاد النسائي المصري ب      

 القومي للمرأة المؤسـس بقـرار       بمعنى معين تأميما للعمل النسائي، فيما تنشط إلى جانب المجلس         

 تختص بالمرأة أو توليها بعـض        حكومية  ووحدات وإدارات   بحثية  ومراكز  أهلية  جمعيات سيرئا

بحكم التكليفات التي تضمنها قرار إنـشائه، وبحكـم هيكليتـه           كما يختلف عنهما في أنه      . عنايتها

المؤسسية ولجانه الدائمة، وبحكم أنشطته المختلفة إنما يعكس رؤية شاملة لقضية المرأة بوصـفها              

 وإن يكن مثلهما    انونية أيضا، االجتماعية، والثقافية والق  / متعددة األبعاد السياسية واالقتصادية    قضية

  .رسمي الطابع يحظى بدعٍم من الدولة وتأييدها

ويمكن إبداء المالحظات اآلتية على تطور وضع المرأة فـي إطـار النظـام الـسياسي                  

  :المصري
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سابقة اإلشارة إليها هي مجـرد لحظـات        ألربع  أن اللحظات التاريخية ا   : المالحظة األولى   

كاشفة ألبرز التطورات اإليجابية على صعيد دمج المرأة في المجال العام، وإن كان مفهوما أنه ال                

، أو بعد إطاحتها فـي      1919يجوز بحال اختزال تطور المرأة قبل إطاحة الملكية في أحداث ثورة          

 للمرأة على التتابع، وذلك أن تلـك اللحظـات           أو قانون الحصة أو المجلس القومي      1956دستور

    ة نسائية  و بمظاهر صح  1952وكمثال حفلت مرحلة ما قبل    .  من كل  اتبقى في التحليل األخير جزء

معتبرة من آياتها ازدهار الصحافة النسائية أو المفتوحة للمشاركة النسائية حتى لقد أحصى البعض              

، 1919ن مطلع القرن العشرين وحتى قيام ثـورة       ما ال يقل عن ثالثين صحيفة من هذا الطراز م         

كما أنها شهدت ظاهرة الصالونات األدبية المتاحة لمشاركة النساء مع الرجال في تـداول قـضايا                

 من صالون مي زيادة، هذا إلـى أن         الوطن والتعبير عن وصله بظهيره العربي وال أدل على ذلك         

 1910وين االتحاد النسائي التهذيبي في عام      من دالئله تك   ، زخرت بجهد مؤسسي نسائي    تلك الفترة 

ها بحكم قضائي وذلك قبـل نحـو        ب بجعل إقامة العالقة الزوجية وفض     الذي طالب من بين ما طال     

وفي إطار  . ستين عاما أو يزيد على إدخال التطور نفسه على قانون األحوال الشخصية المصري            

 أسست فاطمة نعمت راشد أول حزب       1952المرحلة ذاتها وإن في سنوات قليلة سابقة على ثورة        

، 1945، وإنجي أفالطون رابطة فتيات الجامعة والمعاهد المصرية فـي         1942نسائي مصري في  

، وسيزا نبراوي اللجنة النسائية للمقاومـة       1946ولطيفة الزيات اللجنة الوطنية للطلبة والعمال في      

  .1951الشعبية في

والتـي ال تقـل فـي زخمهـا     وحتى اآلن  1981 الممتدة منذ عام مثال آخر تقدمه الحقبة     

، فقد شهدت اختراق النـساء ألول مـرة         1952السياسي المتصل بالمرأة عن مرحلة ما قبل ثورة       

وليت فيها المرأة مناصب شتى منها العمدة ورئيـسة الجامعـة وعميـدة             القضاء الجالس، و  مجال  

 النساء كوزارات البحث العلمي     الكلية، وحملت مسئولية وزارات تقع خارج النطاق المعتاد لتوزير        

واالقتصاد والتعاون الدولي والقوى العاملة والهجرة، وارتفعت نسبة مساهمتها في وظائف اإلدارة            

، ووصلت في إطار مجلس الشعب إلى منـصب الوكيلـة           %23.5 إلى   1988عام% 7العليا من   

 جميع أشـكال التمييـز    ومع أن تصديق مصر على اتفاقية القضاء على       . ورئيسة اللجنة التشريعية  

ضد المرأة جاء قبيل شهر واحد من تولي الرئيس محمد حسني مبـارك الـسلطة وتحديـدا فـي                   

 إال أن تفعيل االتفاقية وإعمال بنودها تحقق الحقًا، وَمثَّل ذلك جـزءا مـن حركـة           18/9/1981

فتت إلـى قـضايا     دبلوماسية دؤوبة نم عنها إسهام مصر في المؤتمرات والمحافل الدولية التي الت           

، ومـؤتمر البيئـة والتنميـة       1990، ومؤتمر الطفل فـي    1985المرأة ومنها مؤتمر نيروبي في    
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القـاهرة   بل استـضافت     1995، ومؤتمر بكين في   1993، ومؤتمر حقوق اإلنسان في    1992في

رأة الم"، والدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم المتحدة بعنوان         1994مؤتمر السكان والتنمية في   

 المجلس القومي    الذي لعبه  دورال ، كما أشََّر لزخم هذه المرحلة     "واة بين الجنسين  المسا: 2000عام

  . للمرأة في إخراج منظمة المرأة العربية إلى النور

مـا  ي ألحداثه وتطوراته، وبالتالي فك    أن التاريخ ال يعرف التطور الخط     المالحظة الثانية     

ربما وسبق التمثيل لها، كانت هناك ارتدادات في مجاالت أخرى          كان هناك تقدم في المجاالت التي       

وكمثال على ذلك إلغاء تخصيص مقاعد للمرأة       . حتى في بعض المجاالت نفسها من عام إلى آخر        

 لينخفض فورا عدد النساء المنتخبات في مجلس الشعب من          1986 لسنة 188بصدور القانون رقم  

 نسبة النـساء العـضوات فـي        ، وتنخفض 1987سيدة في عام  14 إلى   1984 سيدة في عام   35

  .2003في عام% 1.8 إلى 1983في عام% 9المجالس المحلية من 

 تتصل بسابقتها ومؤداها أن ما يمكن وصفه تجاوزا بالحركـة البندوليـة             المالحظة الثالثة   

 من  لتطور األوضاع السياسية للمرأة المصرية إنما هو في واقع األمر انعكاس للتصارع بين فئتين             

الفئـة األولـى هـي      . المشروعات تقدمان رؤى وتصورات مختلفة لمستقبل الدولـة المـصرية         

والفئة الثانية هـي    . مشروعات الدولة المدنية أكان أساسها اشتراكيا أو ليبراليا، مركزيا أم تعدديا          

سالمية مشروعات الدولة الدينية وهي مشروعات تتعدد بقدر ما هي متعددة قراءات التنظيمات اإل            

ولما كانت المرأة تمثل قاعدة األسرة التي هـي الخليـة المجتمعيـة األولـى               . للنصوص المقدسة 

  . بامتياز، لذلك فال غرو أن تصبح ساحة للتجاذب بين المشروعين على اختالف رؤاهما الفرعية

ت بمـا   ومن هنا فإنه قد يتعذر علينا مثالً أن نفسر المفارقة بين زيادة عدد الفتيات المتعلما              

تنامي الدعوة إلى عودة    ، وبين   يفترض معه رفع مستوى وعيهن العام ومن ضمنه وعيهن السياسي         

، يتعذر علينا تفسير ذلـك   في الوقت نفسهالمرأة إلى المنزل وانكفائها على دورها التقليدي الخاص 

اطنـة   بين فكر التحديث وذهنية التحريم، أو بـين مفهـوم المو           من دون الوعي بجدلية التصارع    

من جهة   كما قد يتعذر علينا تفسير زيادة عدد النساء الحامالت لبطاقات انتخابية             .ومفهوم الرعوية 

 لصالح تيارات هي أشد ما تكون عداء للتمكين الـسياسي           خدامها أو استخدامها  وعزوفهن عن است  

تيـارات  ال تفسير ذلك دون مراعاة توظيف       ، يتعذر علينا   من جهة أخرى   لآلخر والمرأة بعض منه   

 فـي    لصالحها  لتحقيق مكاسب سياسية   )أي صوت المرأة االنتخابي   (ألحد مظاهر الحداثة    المتشددة  

ومؤدى هذا التأكيد على أنه بقدر ما أن وضع المرأة هو انعكـاس لنمـو               .  نقابة  ناد أو  مجلس أو 
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في ، فإن المرأة    )ةأو األحادي (دد السياسي   ، والتع )أو انغالقها (، وانفتاح الثقافة    )أو ركوده (االقتصاد  

  .الوقت نفسه محدد رئيس التجاه التطور في السياسة كما في االقتصاد كما في الثقافة كافة

تقودنا لعالقة مصر ببيئتها اإلقليمية، فمصر التي سبقت سواها         المالحظة الرابعة واألخيرة      

، 1956في عـام  ) الترشح+االنتخاب(من الدول العربية في منح المرأة حقوقها السياسية مجتمعة          

 1980والتي كانت األسبق في توقيع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عـام   

بعض ، بدأت تشهد تجاوز التطور في   1994قبل أن تتلوها الدول العربية تباعا بدءا باليمن في عام         

 نظـرة علـى المـشهد       ويكفي أن نلقـي   . ما هو متحقق فيها   ياسية النسائية العربية ل   األوضاع الس 

 سـيدات فـي     9بواقـع   (منـه   % 1.98ساء فيه نسبة    البرلماني المصري الحالي الذي تشغل الن     

تتـراوح  نسب  ب المرأة   ا، ونقارنه بمشاهد أخرى تمثل فيه     )منتخبات 3+ معينات 6: 2005مجلس

% 10.8و  في حالة سوريا    % 12 األردن وبين    في حالة % 5.4و  في حالة فلسطين    % 5.7بين  

كونه يمثل حالة شـديدة  % 31حالة المغرب، دع عنك العراق الذي تمثل نساؤه برلمانيا بنسبة      في  

أخـذ  مبعثه  تلك األحوال   كل  الخصوصية جرت انتخاباتها في ظل االحتالل، علما بأن الفارق في           

ـ  1986 في عام  الحصة النسائية فيما عدلت مصر عن هذا النظام       الدول المعنية بنظام      سـلف   ا كم

بوزيرتين في الحكومة الحالية مقابـل تمثيلهـا        المصرية  كما يكفي أن نقارن تمثيل المرأة       . القول

 .•بأربع وزيرات في الجزائر وبثالث وزيرات في األردن وتونس
    

ثاني
ً
  : منهاجية الدراسة-ا

                                      
  :تم االعتماد في تناول تطور النظام المصري وموضع المشاركة السياسية للمرأة على المصادر اآلتية  •

  .2005مركز دراسات الوحدة العربية، : ، مستقبل الديمقراطية في مصر، بيروتثناء فؤاد عبد اهللا -1

 .2006المجلس القومي للمرأة، : ي مواقع صنع القرار، القاهرةفعزة وهبي، المرأة المصرية  -2

 .2005عزمي عاشور، عدد يوليو: دساتير مصر، ملحق مجلة الديمقراطية، إعداد -3

 .2005لعربية في عامسكوا، تقرير عن أوضاع المرأة ااإل -4

، القاهرة، الطبعة الثانية، 2004- 1981المجلس القومي للمرأة، تطور أوضاع المرأة في عهد مبارك  -5

2005. 

 .2005، القاهرة5+المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للمرأة -6

السياسية قدرات جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز وتنمية ال: تقرير المجلس القومي للمرأة بعنوان -7

  )2005-2003( للمرأة 
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اتفق المشاركون في الورشة التحضيرية لمشروع الدراسات المسحية في المجال السياسي،             

 2005 ديـسمبر    14-13القاهرة في   بمنظمة المرأة العربية    عقدتها   التي كانت قد     وهي الورشة 

  :على اتباع الخطوات المنهاجية التالية

 مشروعاً إن أمكن، بحيث تتنوع      60أن تغطي الدراسات المسحية القطرية ما ال يقل عن           .1

لـسياسات  أنشطة تلك المشروعات ما بين التوعية والتدريب والتنمية المؤسسية والـدعوة            

الخ، كما تتنوع الجهات المنفذة لها ما بين مجالس قوميـة ومنظمـات غيـر               ....وقوانين

 .الخ....حكومية ومراكز بحثية وأحزاب سياسية
ت عن تلك المشروعات، وذلك وفـق اسـتمارة         ناأن يكون االستبيان هو أسلوب جمع البيا       .2

لى تحكيم بعض ذوي    موحدة ساهم المشاركون في صياغة بنودها، وطلب منهم عرضها ع         

 .)1مرفق رقم ( أن تعتمدها المنظمة بصفة نهائية االختصاص كل منهم في دولته قبل
 .أن تخضع بيانات االستبيان لتحليل كمي وكيفي من طرف المشاركين .3

  :والتزاماً بالقواعد السابقة قامت الباحثة باإلجراءات التالية

 :عرض استمارة االستبيان على أربعة محكمين هم .1
  .جامعة القاهرة-أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية. د.أ

  .جامعة عين شمس-قسم االجتماع/ علي ليلة أستاذ االجتماع بكلية اآلداب. د.أ

  ).آكت( عزة كامل مديرة مركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية .أ

  .نظمة المرأة الجديدةسات مناولة درويش إحدى مؤِس. أ

ـ    قامت الباحثة بتسليم االستمارة المحكمة    و ا ورد علـى االسـتمارة مـن         للمنظمة للنظر فيم

  .مالحظات

 : أفراد هم4تكوين فريق بحثي من  .2
  أحمد عفيفي  .  أ

  منى قاسم  .  أ

  رنا عبد العال  .  أ

  وليد بدر  .  أ

مـلء  توليـان   ن كل منهما من فتاة وشاب ي      وقد تم تقسيم هذا الفريق إلى مجموعتين تتكو       

وكان الغرض من هذا التقسيم ضمان اكبر قدر ممكن من الدقة فـي مـلء               . استمارات االستبيان 

االستمارات بحيث يتولى أحد طرفي كل مجموعة تدوين اإلجابات فيما يسجل اآلخـر مالحظاتـه               
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 ل كل فريق، كما جرى تغيير تكوين      العامة على اللقاء، هذا مع مراعاة أنه جرى تبديل المهام داخ          

منى . وتولت أ .  باستبدال أحد عضويه بعضو من الفريق اآلخر        فريق عند بلوغ منتصف العمل     كل

ات قاسم اإلشراف على الفريق والتنسيق بين أعضائه كما قامت بالعبء األكبر في االتصال بالجه             

  .المنفذة وفي تفريغ االستمارات

  

للمرأة، تم اللجوء إلـى      على الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات سياسية        للتعرففي محاولة    .3

 :المصادر اآلتية
  :بعض األدلة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية، ومنها  .  أ

الدليل العربي لحقوق اإلنسان والتنمية، الصادر عن المنظمـة العربيـة لحقـوق              •

 .2005اإلنسان، 
 .دليل المرأة العربية الذي ستصدره منظمة المرأة العربية، قيد الطبع •
لحكومية العاملة في مجالي تنمية المجتمع وحمايـة البيئـة          دليل المنظمات غير ا    •

 :بالدول العربية على الرابط اآلتي
http://www.raednetwork.org/eg.htm

دليل المنظمات غير الحكومية الصادر عن مكتب المنسق الخاص لشئون أفريقيـا             •

 :مواً على الرابط التاليوالبلدان األقل ن
http://www.un.org/africa/os??/ngodirectory/index.htm 

 :شبكة المعلومات الدولية، وبخاصة المواقع اآلتية .  ب
 :موقع بوابة المنظمات غير الحكومية العربية •

http://mengos.net  
 :موقع مركز دعم المنظمات غير الحكومية •

http://www.egyptngosupport.org  
 :موقع القرار العربي •

 com.arabdecision.www://http
 : العربية لمعلومات حقوق اإلنسانموقع الشبكة •

egypt/net.hrinfo.www://http   
 :موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار •

eg.gov.idsc.www://http  
  .ومواقع المنظمات غير الحكومية الحقوقية الكبرى

  .وزارة التضامن االجتماعي. ج
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  .مقررات لجان المجلس القومي للمرأة بالمحافظات. د

  .اتصاالت شخصية ببعض ناشطي المجتمع المدني. ه

محافظـة  17 جهة موزعة على     98ومن واقع مصادر المعلومات السابقة تم التوصل إلى         

، والـسويس،   القاهرة الكبرى، والدقهليـة، والـشرقية، وكفـر الـشيخ، واإلسـكندرية           : هي

ان، واإلسماعيلية، وبورسعيد، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، واألقصر، وأسو         

  .)2مرفق رقم  (وشمال سيناء، والوادي الجديد

 داالً على طبيعة نشاطه      أن عديداً منها لم يكن مسماه      أوال بتلك الجهات تبين     لكن باالتصال 

  على عقد الندوات والمؤتمرات التي اتفق على عدم        شاطهنر   أن بعض الجمعيات اقتص    ثانياًالفعلي،  

 أن البعض اآلخر حاول افتعال نشاط سياسي ال يمارسـه           ثالثاًالتعامل معها كمشروعات سياسية،     

ظناً منه أن هذا يمد له جسور التواصل مع منظمة المرأة العربية أو أن ثمة تمويالً سـوف يتجـه           

 بـالغ   ا األخير كان التوصل إلى مشروعاته السياسية أمر        البعض  أن رابعاًالنوع من النشاط،    لهذا  

كتنف رصدها، دع عنك الحديث عنهـا،       الصعوبة بحكم اإلجراءات الروتينية شديدة التعقيد التي ت       

  .وكانت تلك هي حالة وزارة التضامن االجتماعي على سبيل المثال

 40ة تتصل بالمرأة إلـى      وبناء على ذلك انخفض عدد الجهات المنفذة لمشروعات سياسي        

  :جهة هي

 مراكز بحثية، واتحاد واحد، ومجلس قومي       3 أحزاب سياسية، و   3 منظمة غير حكومية، و    32

 مـشروعاً   133) أو ال تزال  ( عدد المشروعات السياسية التي نفذتها تلك الجهات         وبلغ. واحد

 للتأثير في   18ي، و  لبناء القدرات والدعم المؤسس    37 مشروعاً للتثقيف المدني، و    40: قوامها

 للتوعيـة   6 فيلم أو لقطة دعائية، و     11 الكتشاف القيادات الشابة، و    15القوانين والسياسات، و  

 13من حيث االنتشار علـى      المشروعات  وتوزعت  .  لبناء قدرات المرشحات   لهاوالتثقيف ومث 

 وبورسعيد،  محافظة هي القاهرة الكبرى، والدقهلية، واإلسكندرية، وكفر الشيخ، واإلسماعيلية،        

  ).3مرفق رقم (، وشمال سيناء وسوهاج، وقنا، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، والوادي الجديد

 السابق ذكرهم التزاماً بالعدد الكلي الذي       ا مشروع 133 مشروعاً من بين ال    62تم اختيار    .4

:  جهة مختلفة بيانهـا كـاآلتي      30ونهضت بتنفيذ تلك المشروعات     .  ورشة القاهرة  حددته

 أحزاب سياسية ومثلهم للمراكز العلميـة، واتحـاد واحـد،           3مة غير حكومية، و    منظ 22

 .ومجلس قومي واحد
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القاهرة الكبرى، وكفر الـشيخ، وبورسـعيد،       :  محافظات هي  7وغطت تلك المشروعات    

 62وجـاء اختيـار ال    ). 4مرفق رقـم    (واإلسماعيلية، والمنيا، وأسيوط، وشمال سيناء      

  :معايير التاليةوعة المشروعاً مراعياً لمجم

تمثيل مختلف األنشطة الواردة في االستمارة، مع مالحظة أنه فـي كثيـر مـن                 .  أ

األحيان كان يصعب تسكين المشروع في فئة واحدة تتعلق بالتدريب أو التثقيف أو             

  .الدعم المؤسسي، بل كان المشروع الواحد يتضمن مجموعة من األنشطة المختلفة

روعات، مع مالحظة أنه جرى تعديل طفيف فـي         للمشمراعاة االنتشار الجغرافي     .  ب

بتفريعاتها المختلفة إلى مجتمع    (" األطراف"تمثل في حذف فئة     المطبقة  االستمارة  

 أو المدينة   ، على أساس أن المجتمع المحلي أو القرية       )محلي صغير وقرية ومدينة   

  أو على مستوى المركز بما يجعل       على مستوى المحافظة   يمكن أن يوجد كل منها    

 .فئة األطراف غير ذات موضوع
  .تنويع الجهات المنفذة ما أمكن. ج

التعبير عن الوزن النسبي للمشروعات المنفذة بواسطة جهة معينة مقارنة بالعـدد            . د

  .الكلي للمشروعات

  . أكثر من جهةمعيار المقارنة بين المشروعات المتماثلة والمنفذة بواسطة. ه

   

 بواسطة الفريق البحثي انخفض عدد مشروعات العينـة         عند بدء ملء استمارات االستبيان     .5

 7 نتيجة تقدم المجلس القومي للمرأة بمشروع واحـد للدراسـة مقابـل              56 إلى   62من  
 من واقع البيانات والوثائق     روعات كان قد تم اختيارها لتمثل المجلس في العينة، وذلك         مش

المعلومات  بسبب بعض    33لى   إ 30 وفي المقابل ارتفع عدد الجهات المنفذة من         •.المتاحة
                                      

  :من بين المشروعات العديدة التي نفذها المجلس القومي للمرأة، يمكن اإلشارة إلى المشروعات اآلتية •
ة                  -1 ة لقصور الثقاف ة العام رأة في المحافظات والهيئ شطة المشروع   وآانت أ . مشروع المنتدى السياسي للمرأة الذي تم تنفيذه بالتعاون مع فروع المجلس القومي للم ن

رار                           ة صنع الق ي عملي سياسية وف اة ال شلرآتهن في الحي ة م ساء وإعالمهن بأهمي افي للن غ عدد    . أنشطة أسبوعبة تستهدف رفع مستوى الوعي السياسي والثق د بل وق
  .2004ياسي في مايو يذآر أنه تم تدشبن أعمال المنتدى الس.  امرأة40021 لقاًء حضرتها 293اللقاءات التي نفذت في إطار هذا المشروع 

رأة                                     -2 ومي للم ين المجلس الق اون ب ذ بالتع ونس، ونف ان وت ًال من لبن ى جانب مصر آ ة وهو مشروع ذو نطاق إقليمي ضم إل مشروع التوعية بحقوق المرأة القانوني
ة ال    ة  وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوروبي وبرنامج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بالمنطق دار (عربي رأة       ). اقت د الم ى تزوي د عمل المشروع عل وق

راص مدمجة                          ى أق ات عل ك المعلوم سجيل تل ولي ت ة األسرة وت روع محكم بالمعلومات القانونية األساسية في مجال األحوال الشخصية وعلى تطوير نموذج ألحد ف
ا نظم            ات، آم ة للمعلوم شبكة الدولي ق ال ا عن طري ات وبثه ي آتيب ى         وشرائط آاسيت وف ة التي أشرفت عل ادة العلمي رفتهن بالم ق مع ساء لتعمي ة للن  دورات تدريبي

 .إعدادها نخبة من خبراء القانون وعلماء الدين اإلسالمي والمسيحي
دولي في               -3 ك ال ين المجلس والبن رم ب اق أب رأة آجزء من اتف ومي للم المجلس الق املين ب درات الع دريب    23/9/2003مشروع دعم ق شطته ت ين ، وشمل في أن العمل

ات المجلس األم     ضًا تطوير إمكاني شروع أي مل الم ا ش ة، آم ات داخلي بكة معلوم تخدام ش ة واس ى اإلدارة اإللكتروني يم وعل ة والتقي ات المتابع ى عملي المجلس عل ب
 .والفروع المنتشرة في مختلف المحافطات

ام                          درات وإن يكن في سياق آخر، قي اء الق ة بن ضًا بعملي ه صلة أي ا ل ة من أجل إدارة            يذآر أن مم درات خريجات الجامع ه تطوير ق ال هدف وين مرآز لألعم  المجلس بتك
امالت في مختلف المجاالت              مشروعات صغيرة واإلستفادة بالذات من تكنولوجيا المعلومات في عملية اإلدارة، آما يدخل ضمن أهداف المرآز تعزيز إمكانيات النساء الع

  .لتحسين فرصهن في الترقي الوظيفي
دعات في الظل      "م تسجيلية تسلط الضوء على      أفال -4 ساء المب رأة المصرية   "، و"الن اح الم ضايا األحوال الشخصية       "آف سائي بق وعي الن ع ال ات  . ، وتهدف لرف وتنويه

  .مرأةومثل تلك األنشطة نفذت في إطار مشروعات أآبر استهدفت تفعيل المشارآة السياسية لل. إعالنية لحث النساء على المشارآة اإلنتخابية
Report about National Council of Women 2000-2005 

 15



 االستمارات عن مزيد من الجهات المهتمـة بـالتمكين الـسياسي            التي توفرت أثناء ملء   

 3 أحـزاب سياسـية، و     3 منظمة غير حكومية، و    25: وبيان تلك الجهات كالتالي   . للمرأة
أما التوزيع الجغرافي لتلك المشروعات     . مراكز بحثية، وكلية واحدة، ومجلس قومي واحد      

القـاهرة الكبـرى، وكفـر الـشيخ، واإلسـكندرية،          :  محافظات هـي   9د امتد ليشمل    فق

 ).5مرفق رقم (واإلسماعيلية، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، والوادي الجديد، وشمال سيناء 
  

                                                                                                                
  .مطوية عن مشروع التوعية بحقوق المرأة القانونية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، من مطبوعات المجلس القومي للمرأة

Women Business Development Center, published by NCW. 
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تطور اختيار عينة المشروعات محل االستبيان): 1(شكل رقم   

  جهة98تم االتصال ب 

محافظة17موزعة على   

  جهة في40بين أن ت

  محافظة13  

  مشروعا سياسيا133 تنفذ 

 تم اختيار عينة من

  مشروع62 

  جهة 30 تنفذها 

  محافظات7موزعة على 

تكونت العينة النهائية من 

  مشروع سياسي56

 جهة موزعة 33 تنفذهم 

  محافظات9على  
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  : استمارات االستبيان، فقد تمثلت فيما يليوبالنسبة لوسائل ملء

 استمارات القاهرة الكبرى، وكفـر      ذا هو األسلوب الذي اتبع مع     هالمقابلة، وكان    .1

  .الشيخ، واإلسكندرية، واإلسماعيلية، والمنيا، والوادي الجديد

االتصال التليفوني، وكان هذا هو األسلوب الذي استخدم مع استمارات أسـيوط،             .2

 .وأسوان، وشمال سيناء
حثـي، وقـام المجلـس       مشروع تمت تعبئة االستمارة بواسطة الفريق الب       55في   .3

 . القومي للمرأة بتعبئة االستمارة الخاصة به
  :أما فيما يتعلق بأبرز صعوبات الدراسة فإنها التالية

عدم توفر بيانات محدثة عن الجهات العاملة في مجال التمكين السياسي للمـرأة،              .1

  .بيانات حول وسائل االتصال بهاوال توفر 

 .عامل مع الجهات الرسميةتعقد اإلجراءات البيروقراطية في الت .2
حذر بعض الجهات من اإلدالء بمعلومات لفريق البحث خلطاً بين معنى النـشاط              .3

 .السياسي والمعارضة السياسية
  :  ارتباط استخدام أسلوب االستمارة كأداة لجمع المعلومات بنوعين من المشكالت  .4

 بما ينطوي عليه ذلك مشكالت عامة تتعلق باستقاء المعلومات من مسئولي الجهات المنفذة •

من احتماالت تحيزهم أو عدم دقتهم خصوصا في إجابة األسئلة المثارة حول مدى نجاح 

المشروع في تحقيق أهدافه، أو حول عدد المستفيدين بأنشطة المشروع، أو حول ميزانية 

ويذكر في هذا الخصوص أنه تعذر الحصول على وثائق المشروعات . إلخ...المشروع

يل، وكانت الوثائق الوحيدة التي تتيحها تلك الجهات عبارة عن مطويات موضع التحل

إلخ، أي بيانات ...تتضمن بيانات عن تاريخ تأسيسها وطبيعة أهدافها وأنواع أنشطتها

وعلى ضوء ذلك ينبغي وضع معامل لعدم الثقة في بعض بيانات . شديدة العمومية

  .االستمارات تحريا لألمانة العلمية

صة باالستمارة المطبقة في هذه الدراسة تحديدا، وفي مقدمتها مشكلة طول مشكالت خا •

االستمارة على نحو دفع المبحوثين إلى التململ من ملئها إلى الحد الذي كان يدفع البعض 

إلى اختصار عدد مشروعاته حتى ال يضطر إلى ملء االستمارة نفسها مرتين أو ثالث 

رة هواجس المبحوثين عند السؤال عن مصدر التمويل كذلك هناك مشكلة تتعلق بإثا. مرات

ومشكلة الخلط بين مفهوم المشروع . أو حجم الميزانية كما سوف يلي شرحه في موضعه
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ومفهوم البرنامج، فقد تعامل بعض المبحوثين مع المفهومين وكأنهما شيء واحد فيما 

ا للعديد من تعامل معهما آخرون بشكل مختلف على أساس أن المشروع يمثل إطار

 .وقد بذل فريق العمل جهدا كبيرا في محاولة تجاوز تلك الصعوبات. البرامج التنفيذية
  . عدم وجود محلل إحصائي لبيانات المشروع-5

  

ثالثا
ً

  : خريطة اجلهات املنفذة-
  :تكشف خريطة الجهات المنفذة للمشروعات عن مجموعة مالحظات، تلك أهمها  

لهيكل التنظيمي لتلك الجهات، حيث نجد أنها قد تتخذ أحد أشكال  تتعلق باالمالحظة األولى

  : أربعة هي

في داخل األحزاب السياسية  أمانات المرأةوحدة في جهاز أكبر وأشمل، كما هو الحال مع   -أ 

. 1942وذلك منذ إلغاء الحزب النسائي المصري الذي أسسته فاطمة نعمت راشد في عام

التابع لحزب التجمع الوطني التقدمي  اء التقدمياتحاد النسوفي هذا اإلطار يكتسب 

الوحدوي وضعية خاصة، كونه يتجاوز مفهوم أمانات المرأة في األحزاب السياسية منذ 

 ثم تحول إلى 1976انبثق عن حزب التجمع كجناح نسائي للحزب في شكل مكتب عام

  .سيس الحزب أي بعد عامين من تأ1978شكل اتحاد في المؤتمر العام األول للحزب عام

جهة قائمة بذاتها، وتلك هي الصفة الغالبة على الجهات المنفذة، ومن قبيلها جمعية نهوض  -ب 

 مستهدفةً النساء محدودات الدخل بالدعم المادي 1987وتنمية المرأة التي تأسست عام

والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية التي . والقانوني والتأهيل السياسي

 انطالقًا من مفهوم التنمية اإلنسانية وبهدف تفعيل المشاركة المجتمعية 2004تشكلت عام

ومركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية . مع التركيز على الشباب من الجنسين

 لتقديم التدريب والمشورة اللذين تحتاج إليهما المنظمات غير 1990الذي نشأ عام) آكت(

 تحديدا فإن المركز يتضمن وحدتين إحداهما للنوع الحكومية، وفيما يخص المرأة

 .االجتماعي واألخرى لمشاريع المرأة وذلك ضمن وحداته الست
تجمع عدد من الجهات أو الهيئات المعنية بالمرأة وتشبيك جهودها بهدف تكوين قوة ضغط  -ج 

أسس  الذي تملتقى تنمية المرأةومن ذلك . فاعلة في اتجاه سياسات نسوية أكثر إنصافًا

وفي اإلطار .  خالل مشاركة إحدى عشرة منظمة أهلية في تلك الشبكة من1996عام

 الذي اعتمد صيغة مشابهة من خالل منتدى الجمعيات النسائية من أجل التغييرنفسه جاء 
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اتساعه لعضوية مركز دراسات المرأة الجديدة والمركز المصري لحقوق المرأة ورابطة 

 هو األكثر تعبيرا عن -على قلته– من الهياكل التنظيمية وهذا النوع. المرأة العربية

الحرص على التنسيق بين الجهات المعنية بالمرأة والحيلولة دون تكرار أنشطتها وربما 

 .تضاربها
 رابطة المرأة العربيةمنظمة ناشطة على المستوى اإلقليمي العربي، وهو وضع تعبر عنه   -د 

رأة في مختلف المجاالت، وللمنظمة تسعة  بهدف دعم دور الم1987التي تأسست عام

 350بلغ عددها ياألهلية عيات فروع على مستوى الجمهورية، وتملك شبكة من الجم

ِ أشكال التشبيك األهلي، وهي تتميز بعضويتها  جمعية في تعبير عن شكل آخر من

 .االستشارية في المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة
 

تتعلق بالوضع القانوني للجهات المنفذة، حيث تراوح هذا الوضع بين ما  المالحظة الثانية

  :يلي

، المجلس القومي للمرأةالنشوء بمقتضى قرار رئاسي، وقد سبقت اإلشارة باستفاضة إلى  -أ 

 1991 الذي نشأ بمقتضى قرار رئاسي في عامالصندوق االجتماعي للتنميةويمكن إضافة 

وحدة النوع ت اإلصالح الهيكلي، ثم استحدث وحدة تسمى للتعامل مع اآلثار السلبية لسياسا

 الستيعاب تلك اآلثار فيما يخص المرأة، وتفعيل 1996م في عا)الجندر(االجتماعي 

المشاركة المجتمعية ومنها مشاركة المرأة سواء من خالل التمويل أو من خالل التدريب 

دة تم إلغاؤها الحقاً على  تجدر اإلشارة إلى أن تلك الوح.كوادر الوحدةبواسطة بعض 

 مشروعات الصندوق االجتماعي للتنمية وعدم قصر االهتمام بها أساس دمج المرأة في كل

 .على وحدة من وحدات اإلدارة في الصندوق
إشهار الجهة كشركة مدنية أو كجمعية أهلية، ومن ذلك أن كالً من مركز قضايا المرأة  - ب

 1996 و1995شآ كشركتين مدنيتين عامي المصرية والمركز المصري لحقوق المرأة ن

 إلى تسجيل نفسيهما  على الترتيب2002 و2003عامي على التوالي ثم تحوال في 

انصب نشاط مركز قضايا المرأة . •2002 لعام84كجمعيتين أهليتين بموجب القانون رقم 

                                      
) صار اسمها الحقًا وزارة التضامن االجتماعي(لجمعية األهلية كونها ال تَُسَجل في وزارة الشئون االجتماعية  تتمتع الشركة المدنية بحرية أكبر من ا •

 قد اشترط حصول الجمعية األهلية على الترخيص من وزارة الشئون 2002 لعام84ويذكر في هذا السياق أن القانون رقم. وبالتالي ال تخضع لتدخالتها

  :لمزيد من التفاصيل انظر. نشاطها، لكنه أتاح لها بعض الحريات األخرىاالجتماعية قبل ممارسة 

كلية االقتصاد والعلوم : ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة"أداء جمعيات الدفاع عن حقوق اإلنسان" إيمان حسن، 

  .2005السياسية، 
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تورية المصرية على المساندة القانونية للمرأة من واقع االستفادة بمختلف النصوص الدس

المصرية وكافة اإلعالنات والمواثيق الدولية، فضالً عن المعاهدات الدولية التي صدقت 

أة تمكين النساء من المشاركة واستهدف المركز المصري لحقوق المر. عليها مصر

، السياسية ومنعانتهاكات حقوق النساء ومساعدتهن على معاقبة مرتكبي تلك االنتهاكات

  .يد حقوق المرأة في التشريعات المختلفةودأب على رصد أوجه تقي

اكتساب الجهة وضع الوحدة ذات الطابع الخاص، وهو حال المراكز البحثية التي تتمتع   - ج

مركز البحوث والدراسات ومن ذلك .  بمقتضى هذا الوضع باستقالل مالي وإداري

جامعة  أقدم المراكز البحثية على مستوى كلية االقتصاد والعلوم السياسية السياسية

 بهدف إنماء الوعي السياسي بقضايا مصر والعالم 1985القاهرة، والذي نشأ في عام

من خالل تشجيع البحوث والندوات والمؤتمرات ذات الصلة، واهتم بتدريب القيادات 

كما نشأ في إطار الكلية نفسها بعد . النسائية في مرحلة الحقة من مراحل تطوره

مركز س مركز البحوث والدراسات السياسية، انقضاء عقد من الزمان على تأسي

الذي جعل من أهدافه إدماج مكون النوع دراسات واستشارات اإلدارة العامة 

في إطار كلية اإلعالم و. االجتماعي وتمكين المرأة، في جميع األنشطة الخاصة به

 بهدف النهوض 1996 في عاممركز بحوث المرأة واإلعالمتأسس جامعة القاهرة 

 اإلعالمية الخاصة بالمرأة، والتأثير في السياسات اإلعالمية للدولة، وتكوين بالبحوث

قاعدة معلوماتية عن أوضاع المرأة المصرية، وتطوير مستوى اإلعالميات الشابات 

 .مهنيا وثقافيا
  : تتعلق بعضوية الجهات المنفذة، والتي تأتي على أحد الوجوه التاليةالمالحظة الثالثة

رجال والنساء على مستوى المناصب العليا والمناصب الدنيا، ومن ذلك أن شراكة بين ال  

 لمحو أمية اإلناث وإقراض المرأة 2000 التي تشكلت عامجمعية سيدات األعمال بأسيوط

الفقيرة المعيلة، فضالً عن تهيئة المناخ االقتصادي لمشاركة النساء في التنمية وحل 

الجمعية تتوزع مقاعد جمعيتها العمومية مناصفة بين مشكالتهن مع األجهزة المختلفة، هذه 

مقعدا لكٍل منهم، كما تتساوى حصة الطرفين من مقاعد مجلس 49الرجال والنساء بواقع 

 5مقاعد لكل منهم، وعلى مستوى العمالة في الجمعية يبلغ عدد النساء 7اإلدارة بواقع 
  .رجال4مقابل 

-أ 
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ب 

-ج 

جمعية المرأة والتنمية ع المناصب، ومن ذلك  تفوق عدد النساء على عدد الرجال في جمي -

 لتفعيل المشاركة المجتمعية ورفع الوعي 2000التي تأسست بدورها عام في اإلسكندرية

مقعدا في 107القانوني للمرأة ومحو كل صور التمييز ضدها، والتي تشغل النساء فيها 

د في مجلس اإلدارة مقاع5مقعدا للرجال، كما أنهن تشغلن 32الجمعية العمومية مقابل 

 .عاملين من الرجال5عاملة مقابل 12مقابل مقعدين للرجال، وتمثلن بـ
تفوق عدد الرجال على عدد النساء في المراكز العليا بعكس الوظائف الدنيا، ومن ذلك أن  

 1996التي تكونت عام جمعية حواء المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان

لمحلي وإسداء مجموعة خدمات ثقافية وصحية واجتماعية وقانونية للمرأة، لتنمية المجتمع ا

مقعدا للنساء، 28مقعدا على مستوى الجمعية العمومية مقابل 47يحصد فيها الرجال 

مقاعد في مجلس اإلدارة مقابل مقعدين للنساء، أما على مستوى العمالة فيبلغ 9ويشغلون 

 .3لعاملين وعدد الرجال ا5عدد النساء العامالت
على صعيد آخر، كشفت بعض المعلومات المتاحة بواسطة الجهات المنفذة عن التركيبة 

 2001 التي تأسست عامحواء المستقبل بالمنياجمعية  يزة لعدد منها، ومن قبيلهاالعائلية المم

بهدف رعاية األسرة وتحسين البيئة وتوفير فرص العمل ومكافحة العنف ضد المرأة، والتي يرأس 

كما أن . مجلس إدارتها هنري حنا توما وتتولى منصب المدير التنفيذي ابنته ماري هنري حنا توما

دارتها محمد  يشغل رئاسة مجلس إجمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة

، وتشترك األختان مي رفيق  منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة حسين ربابخته أحسين وتتولى

وتلك ظاهرة تمثل امتدادا لظاهرة التربيطات األسرية في . يق في عضوية اللجان الفنيةومروة رف

وفي الواقع في قطاعات مختلفة كالتعليم الجامعي، واإلعالم، (األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني 

   .في تأكيد على غياب مفهوم المؤسسة وتقاليدها) إلخ...والتمثيل

حيان يتم دمج رئاسة مجلس اإلدارة مع منصب المدير ومما يجدر ذكره أنه في بعض األ

 1995 التي تكونت عامالتعليمبجمعية النهضة التنفيذي، وهذا هو وضع منى مكرم عبيد في 

وفي أحيان أخرى تكتفي الجهة . بهدف التعامل مع المشكالت االجتماعية من منظور تعليمي

المدير التنفيذي كما هو الحال مع المعنية بمنصب رئيس مجلس اإلدارة دونما وجود منصب 

إيمان بيبرس منصب رئيس . التي سبق ذكرها والتي تشغل فيها دجمعية نهوض وتنمية المرأة

الهيئة القبطية لكن الصفة الغالبة هي التمييز بين المنصبين، كما هو الحال مع . مجلس اإلدارة
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 ميرفت أخنوخ أبسخرون بينما.ها د التي سيلي الحديث عنها، وتتولى رئاسة مجلس إدارتاإلنجيلية

  . منصب المدير التنفيذي فيها المهندس نبيل صموئيليشغل

 المرأة بالتمكين لمكون القبطي في الجهات التي تستهدف تخص االمالحظة الرابعة

اد وفي واقع األمر يمكن أن نرصد وجود عدد من الجمعيات األهلية القبطية التي تك. السياسي

 العناية بالبيئة والتنمية، والتي تمد نشاطها إلى تدريب ا المعلنة والمتمحورة حولتتطابق في أهدافه

  تعد من باب اهتمامها بالتنمية، وهيالمرأة وتأهيلها ورفع مستوى وعيها القانوني والسياسي وذلك

 من أنشط الجهات على مستوى العمل األهلي سواء كان الصعيد هو ساحة نشاطها بشكل عام

وفي تلك الفئة من الجمعيات يمكن أن . األولى برعايتها واهتمامهاالساحة  كان هو الوحيدة أو

الهيئة القبطية ، و1940 التي تأسست عامجمعية الصعيد للتربية والتنمية: ندخل كالً من

. 1976 التي ظهرت عاموكاريتاس مصر، 1960 التي تكونت عاماإلنجيلية للخدمات االجتماعية

مات تلك الجمعيات ألبناء الوطن كافة مسلمين ومسيحيين يعد أحد أبرز ويالحظ أن امتداد خد

  .•الممارسات التي ترسخ مفهوم المواطنة المصرية
 

 
رابعا
ً

  : حتليل بيانات االستبيان-
تتضمن استمارة االستبيان ثمان فئات رئيسية تدور حول بيانات المشروع، وتنفيذه،   

 الذي قام بملء االستمارة من الجهة  وبيانات المسئولازاته، وتقييمه،وتمويله، وأهدافه، وإنج

وسوف يمتد التحليل إلى الفئات الثمان دون الشق الثاني من الفئة . المنفذة ثم من الجهة الممولة

حيث لم يمكن إجراء مقابلة مع أٍي من مسئولي الجهات الخاص بتقييم جهة التمويل الثامنة 

   .الممولة

يب القائم في االستمارة لكن من دون تقسيم البنود إلى أوالً وثانياً بالتبووسوف يتم االلتزام 

  . وثالثاً منعاً للتداخل مع تبويب أقسام الدراسة

  

  
  

  

                                      
  : تم االعتماد في بيانات خريطة الجمعيات على •

  .2005 األهلية الصادر عن جمعية التنمية الصحية والبيئية بالقاهرة،    دليل الجمعيات
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  :بيانات المشروع 
نقاط تتعلق باسم المشروع ورقمه، ومدته، ونطاقه، ثمان تشتمل تلك البيانات على   

 وتاريخ نهايته الفعلية، ،التاريخ المخطط لنهايتهوالتاريخ المخطط لبدايته، وتاريخ بدايته الفعلية، و

 التي لن يتم تناولها على حدة بل ستوظف داخل متن الخاصة باسم المشروعاألولى وعدا النقطة 

  :  فإن التحليل الكمي للنقاط السبع األخرى يكشف عما يليالدراسة،

  

  :  من حيث رقم المشروع-2

لم يعطهم منفذوهم %) 84بنسبة  (56صل مشروعا من أ47أن ) 2(يوضح الشكل رقم   

 بحيث لم يحتج هذا النشاط إلى رقما، وقد يعود ذلك إلى محدودية نشاط الجهة المنفذة بشكل عام

، أو إلى عدم دقة توثيق مكونات هذا النشاط، أو إلى عدم الوعي بأهمية أن تكون للجهة توثيق

)  من العينة%16التي تمثل  ( المرقمة9لـ وفيما يخص المشروعات ا.المعنية ذاكرتها التاريخية

نشاط الجهة المنفذة ككل، فيما يَرقَم البعض اآلخر ل ترتيبه بالنسبةفإن البعض منها يرقَم نسبةً إلى 

وكمثال فإن مشروع التأهيل السياسي . حصراللمرأة قياسا إلى ترتيبه في مجال التمكين السياسي 

وهو ما يفيد َعده في سياق ) 1185( للمرأة حمل رقما ضخما هو للمرأة الذي نفذه المجلس القومي

بينما أن مشروع مستقبل . نشاط المجلس بأبعاده السياسية واالقتصادية واإلعالمية والقانونية

 حمل  الذي نفذه مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامةالمشاركة السياسية للمرأة في مصر

خاصة بالمشاركة لسل هذا المشروع في إطار ورش العمل الفي إشارة إلى تس) 10(الرقم 

  . مركز وليس إلى كونه النشاط العاشر للمركزالالتي نفذها السياسية للمرأة 

  

  )2(شكل رقم 

ترقيم المشروع 

9
16%

47
84%

مرقم 
غير مرقم 

  

 24



  من حيث مدة المشروع-3

 لفترة هي التي تمتد%) 52(أن النسبة األكبر من المشروعات ) 3(يبين الشكل رقم   

 يأتي مشروع تمكين يمثلون تلك الفئة الذين امشروع29تتراوح بين سنة وسنتين، ومن بين الـ

المرأة من المشاركة في الحياة المدنية والسياسية الذي نفذته جمعية تنمية المجتمع المحلي باإلسكان 

مبادرات اإلصالح مشروع النساء في تماما الصناعي بشبرا الخيمة لمدة عام ونصف العام، ومثله 

في ) مسلمات ومسيحيات(الذي نفذه ملتقى تنمية المرأة، فيما تم تنفيذ مشروع عدالة أكثر للنساء 

ثم تأتي فئة المشروعات التي تنفذ خالل . شهرا بواسطة مركز قضايا المرأة المصريةعشر أربعة 

يأتي تلك الفئة  المعبرة عن 14ين المشروعات الـ، ومن ب%)25(فترة تقل عن سنة بنسبة 

مشروع المشاركة السياسية للمرأة الذي نفذته جمعية أمي للحقوق والتنمية خالل ستة أشهر، 

والبرامج التدريبية للكوادر النسائية التي نفذها الحزب الناصري في ثمانية أشهر، وبرنامج مدرسة 

شروعات التي تنفذ وتحظى الم. الكادر الذي نفذه المركز المصري لحقوق المرأة في تسعة أشهر

مشروعات من قبيلها مشروع بناء 9وتمثلها %) 16(على مدار فترة تربو على سنتين بنسبة 

 الجمعية المصرية للنهوض رية لتنفيذ وثيقة بكين الذي تولتهقدرات شبكة من الجمعيات غير المص

  .بالمشاركة االجتماعية

 السابقة، ٍي من الفئات الثالثفي أ%) 7(بة مشروعات بنس4على صعيد آخر، لم تُسكَن   

، أو ألنها تتميز بالطابع الموسمي حكم الطبيعة الممتدة ألهدافهاسواء ألنها لم ترتبط بمدة محددة ب

نموذج للحالة األولى مشروع اإلصالح السياسي . يختلف مداها الزمني من مرة ألخرىبالتالي و

طالما هي مثارة قضية اإلصالح والدستوري في مصر الذي ينفذه حزب التجمع والذي يمتد 

ونموذج للحالة الثانية مشروع التثقيف السياسي للناخبات الذي تنفذه جمعية المرأة العربية . بشقيه

  . للتنمية باإلسماعيلية قبيل كل انتخابات من دون التقيد بجدول زمني محدد إلطالق نشاط التثقيف
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  )3(الشكل رقم 

مدة المشروع 

14
25%

29
52%

9
16%

4
7% أقل من سنة 

من سنة إلى سنتين 
أآثر من سنتين
أخرى

    
  

  من حيث نطاق المشروع-4

أفاد مسئولوهم أن تلك %) 96(مشروعا بواقع نسبة 54أن ) 4(يظهر الشكل رقم   

وفرة المشروعات القطرية المشروعات نفذت على نطاق وطني، وقد يرجع ذلك فعالً إلى 

نطوي محدودية المشروعات عابرة الحدود السياسية، وربما يرجع أيضا إلى الحساسية التي تو

المقصود بتلك المقابلة رغم أن ) إقليمي أو دولي(عليها المقابلة بين مفهومي الوطني وغير الوطني 

افي للمشروع وليس تحري مدى وطنية منفذي المشروع أو قياس مستوى توضيح االمتداد الجغر

اسي والسيوقد حاول فريق البحث أن يشرح بكل وضوح الفارق بين البعدين الجغرافي . انتمائهم

كذلك ربما يمكن إرجاع تضخم نسبة . إال أنه لم يزل حساسية البعض منه" الوطني" لمفهوم

المشروعات المنفذة على صعيد وطني في العينة موضع التحليل، إلى أن بعض من قاموا بملء 

االستمارات ليسوا على بينة مما إذا كان مشروعهم يمثل وحدة قائمة بذاتها، أم جزءا من مشروع 

. فذ على مستوى أوسع، أي مستوى الجمهورية مثالً، دع عنك المستوى اإلقليمي أو الدوليين

نفذته جمعية سيدات الذي وكمثال فإن مشروعا كمشروع إعداد الرعيل األول من القيادات النسائية 

مولته المبادرة األمريكية للشراكة مع الشرق محافظة كفر الشيخ، /  بمدينة فوةأعمال المستقبل

 أن يكون المشروع حلقة في سلسلة من المشروعات المماثلة أن من األرجحاألوسط، وهذا يعني 

، إال أن من قام التي تندرج في إطار المبادرة المذكورة والتي تتخذ من الشرق األوسط ساحة لها

بملء االستمارة َسكَّن المشروع في فئة المشروعات التي تنفذ على المستوى الوطني وليس على 

  .المستوى اإلقليمي
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عربي واللذان يمثالن نسبة /أما المشروعان اللذان أفيد أنهما نفذا على مستوى إقليمي  

فهما مشروع الجنس والمواطنة الذي نفذته جمعية نهوض وتنمية المرأة، من العينة %) 4(

وبناء  للتدريب ومشروع تنمية مهارات القيادات المنتخبة الذي نفذه مركز التنمية المتواصلة

 أعطى عنوان المشروع انطباعا غير دقيق عن وجهته العربية كما وفي أحد نماذج العينة. القدرات

هو الحال مع مشروع المرأة العربية تتكلم الذي نفذته جمعية كاريتاس والذي يطبق على مستوى 

  .مصر فقط

   

  )4(شكل رقم 

نطاق المشروع

54
96%

0%

2
4%

دولي
إقليمي/عربي
وطني

  
    

  

خ المخطط للبداية والبداية الفعلية، والتاريخ المخطط لالنتهاء والنهاية  من حيث التاري-6 +5

  :الفعلية، وأسباب االختالف

أن هناك كثافة واضحة في عدد المشروعات التي أطلقت بين ) 5(يالحظ في الشكل رقم   

 إلى الزخم الذي ارتبط بتأسيس المجلس القومي  وهو تطور يمكن أن نعزوه2005-2000عامي 

كما يمكن أن نعزوه إلى اهتمام جهات التمويل . ة وأعطى دفعة لقضايا المرأة المصريةللمرأ

بالمشروعات الخاصة بالمرأة وهو اهتمام تجلى في مبادرة الشراكة األمريكية كأوضح ما يكون 

 من 2001واستند من بين ما استند إلى ما رصده تقرير التنمية اإلنسانية العربية األول في عام 

مع معاناتها من جنب جنباً إلى بين الرجل والمرأة وجود فجوة نوعية  الدول العربية من معاناة

  . الحرية وأخرى في المعرفةفية فجو

 42بلغ عدد المشروعات التي بدأت في األعوام الخمسة المذكورة وفي هذا اإلطار 

خالل الدعم ومن قبيلها مشروع تعزيز التنمية المستدامة من %) 75(مشروعاً بواقع نسبة 

 27



وترتبط الفترة الممتدة بين عامي . 2000المؤسسي الذي بدأته الهيئة القبطية اإلنجيلية في عام 

ومن أمثلتها مشروع تطوير النادي %) 18( مشروعات بواقع نسبة 10 بتدشين 1999 و1995

 2005م ويمثَل ما بعد عا. 1996النسائي بواسطة جمعية الرعاية المتكاملة بالوادي الجديد في 

علماً بأنه التزاماً من فريق البحث بالمدى الزمني للدراسة %) 5( مشروعات بنسبة 3في العينة ب

 إال أن 2006فإنه لم يدخل في العينة أي مشروع يكون قد تحدد لبدايته عام ) 1995-2005(

 سيلي  ألسباب إدارية أو مالية كما2006 إلى عام 2005م ايكون قد تم ترحيل تلك البداية من ع

بقول آخر فإن تلك القلة ال تعكس . 2006بيانه، األمر الذي أدى لقلة عدد المشروعات في عام 

من تبين أثناء عملية ملء االستمارات ما  خصوصاً مع ،تراجع االهتمام بالتمكين السياسي للمرأة

  تعكسها، لكن)إلخ…2009، 2008(أن ثمة مشروعات قد اتفق على تنفيذها في آجال قادمة 

:  هي2006التي كان مقررا أن تبدأ في عاموالمشروعات الثالثة . التقيد بالحدود الزمنية للدراسة

مشروع مهارات القيادة النسائية لملتقى تنمية المرأة العربية، ومشروع التوعية القانونية للمرأة 

لمشاركة ط، ومشروع إعداد كوادر نسائية ل سيدات أعمال ديروط للتنمية بأسيوبواسطة جمعية

أما الفترة . في المجالس المحلية لجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان السياسية

، عام مؤتمر بكين للمرأة، فإنها تمثل في العينة بمشروع واحد بنسبة 1995السابقة على عام 

 اعتباراً من عام ، والمشروع هو تدريب الكوادر النسائية الحزبية الذي ينفذه حزب الوفد%)2(

1987.  

  
  )5(الشكل رقم 

    

تاريخ بداية المشروع

1
2%

10
18%

42
75%

3
5% قبل 1995

من 1995 إلى  1999
من 2000 إلى  2005
بعد  2005
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  : من حيث االلتزام بتاريخ بدء المشروع ونهايته– 8+ 7

يبدو أن العدد األكبر من المشروعات قد التـزم بالتـاريخين           ) 6(بالنظر إلى الشكل رقم       

عاً في العينة بواقع نسبة      مشرو 39المحددين لبدايته ونهايته، إذ مثل هذا النوع من المشروعات ب         

)70.(%  

  

  )6(الشكل رقم 

االلتزام بالتواريخ المخططة
17

30%

39
70%

التزم بالتواريخ
المخططة
لم يلتزم بالتواريخ
المخططة

  
  

  

 مشروعاً الذين يقدمون النسبة المتبقية والذين لم يلتزموا بالبداية والنهاية المحددين لهم             17ـأما ال 

  : مسئوليهم ألسباب عدم االلتزام بيناتزمنياً، فقد تراوحت تفسير

 مشروعات منها مشروع تأسيس     7السبب الشائع الذي تكرر لدى      تأخر التمويل، وهو     •

 .ائتالف تمكين المرأة سياسياً بمحافظة المنيا لجمعية حواء المستقبل
، وهو سبب ذكر في حالة مشروع واحد هـو           سمح بتمديد النشاط   ر تمويل إضافي  توف •

لتـدريب  مشروع تنمية مهارات القيادت المنتخبة بواسطة مركز التنمية المتواصـلة ل          

 .وبناء القدرات باإلسماعيلية
صعوبات لوجستية تتصل بانشغال العاملين في الجهات المنفذة، أو بتعقد اختيار الفئـة              •

المستهدفة، أو بتأخر التعاقد مع المدربين، أو بظروف العطالت الرسمية، وقد وردت            

روع  مشروعات، منها مش   7تلك الصعوبات مجتمعة أو متفرقة في استمارات مسئولي         

أصواتنا للتوعية االنتخابية بواسطة آكت و البرامج التدريبية للكوادر النسائية بواسطة           

   .الحزب الناصري
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ألوضاع األمنية  ظروف طارئة، وقد توفرت في مشروعين تسبب كل من اضطراب ا           •

ألول هـو   المـشروع ا  . في شمال سيناء وانتشار وباء أنفلونزا الطيور في تعطيلهمـا         

والمشروع . ة سياسياً بواسطة جمعية حواء المستقبل بالمنيا      مكين المرأ تأسيس ائتالف ت  

تطوير مركز تدريب وتنمية مهارات المرأة بشمال سيناء بواسطة جمعيـة           الثاني هو   

 .تنمية المرأة السيناوية ببئرالعبد بشمال سيناء
 

داية والنهايـة،   بتاريخي الب  مشروعاً لم يلتزموا زمنياً      17تبقى اإلشارة إلى أنه من إجمالي       

م مشروع واحد هو مشروع تطوير النادي النسائي لجمعية الرعاية المتكاملة بتقديم مبرر لعدم              لم يق 

  )7شكل رقم (التنفيذ في المواعيد المقررة 

  

  )7(الشكل رقم 

6
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7

2

0

2

4

6

8

مالية إدارية شخصية أخرى

أسباب عدم االلتزام بالتواريخ المخططة

مالية
إدارية
شخصية
أخرى

  
 :التنفيذ 

 ونوعها، والنطاق الجغرافـي      نقاط تتعلق بعدد جهات التنفيذ     9تشتمل بيانات التنفيذ على     

للمشروع، وموقفه الحالي، وعدد عامليه، وعدد أنشطته، وطبيعة مضمونه، والفئات المستهدفة به،            

  .وعدد هؤالء المستهدفين

  

 من حيث عدد الجهات ونوعها .1
 قد جرى تنفيذهم بواسطة جهة واحدة     %) 68( مشروعاً بنسبة    38أن  ) 8(يفيد الشكل رقم    

  ا بحثيا      أكانت مركزا قومياسي ، ومن ذلك مشروع التأهيل الـسي      ا أو جمعية أهلية أو مجلس

 مـشروع بنـسبة     18توزع تنفيـذ    سطة المجلس القومي للمرأة، فيما      للمرأة الذي نفذ بوا   

وهنا نلحظ أن الجهة المنفذة قد تمثل جزءا من ائتالف أكبر           . على أكثر من جهة   %) 32(
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عد جزءا من ائتالف الـسيداو      ية باإلسكندرية التي ت   كما هو الحال مع جمعية المرأة والتنم      

وقـد تتـشارك    .  نفذت مشروع مركز المساندة القانونية للمرأة من خالل هذا اإلطار          وقد

الجهة المنفذة مع بعض مراكز الشباب فضالً عن بعض الجمعيات األهلية كما هو الحـال               

أو قد تنفذ جهة ما     . سي للناخبات مع جمعية المرأة العربية للتنمية في مشروع التثقيف السيا        

مشروعها تحت إشراف جهة أخرى كما هو الحال مع جمعية المساعدة القانونية للحقـوق              

الدستورية التي نفذت مشروع مركز التطوع لتنمية وحماية حقوق المرأة تحـت إشـراف              

   .رابطة المرأة العربية

  

  )8(الشكل رقم 

عدد الجهات المنفذة

38
68%

18
32%

جهة واحدة
أآثر من جهة

  
  

 مشروعاً  38 عن أن    •)9(الشكل رقم   يكشف    يخص نوع الجهة أو الجهات المنفذة      وفيما

 6 مشروعاً بواسطة مراكـز بحثيـة، و       13نفذوا بواسطة منظمات غير حكومية، مقابل       
.  بواسطة مجلس قومي   2 بواسطة أحزاب سياسية، و    4بواسطة منظمات إقليمية عربية، و    

ات التي تنفذها في القسم الثالث من هـذه         وقد سبق التمثيل لتلك الجهات وبعض المشروع      

جزئـي   بشكل   سواء بشكل كامل أو    مشروعات قد نفذت     9 يمكن إضافة أن     لكن. الدراسة

اب واإلذاعة المـصرية والـصندوق      مراكز الشب لم يتم التمثيل لها ك    بواسطة جهات أخرى    

نميـة  محلية، ومن ذلك مشروع تطوير مركز تـدريب وت        المجالس  الجتماعي للتنمية و  اال

مهارات المرأة بشمال سيناء الذي نفذته جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد بالتعـاون              

مع المجلس المحلي، ومشروع إعداد كوادر نسائية للمشاركة في المجالس المحلية الـذي             

                                      
سيتم التعبير عن تلك اإلجابات )  مشروع56(يذكر أنه حيثما ال يتطابق عدد اإلجابات مع عدد مفردات العينة  •

 .في شكل عامودي وليس دائرياً كما لن تحسب نسب اإلجابات إلى بعضها البعض،  وتلك مالحظة عامة
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 للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بالتعـاون مـع االتحـاد النـوعي             نفذته جمعية المستقبل  

أن مشروع المرأة العربية تتكلم نفذته كاريتاس مصر بالتعاون مع          كما  .  األهلية للجمعيات

 المجلس القومي للمرأة مشروع التأهيل السياسي وأشرف على         ونفذ. جامعة جون هوبكنز  

  .تنفيذ مشروع تأسيس ائتالف لتمكين المرأة بواسطة جمعية حواء المستقبل بالمنيا

  

  )9(الشكل رقم 
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 :من حيث التغطية الجغرافية للمشروع .2
 م مشروعاً قد نفذوا على مستوى المحافظات، ومن بيـنه         36أن  ) 10(يوضح الشكل رقم    

مشروع تدريب اإلعالميين واإلعالميات في الريف بواسطة مركز بحوث المرأة واإلعالم           

ج وأسوان وشمال سيناء ودمياط      محافظات هي الفيوم والمنيا وقنا و سوها       9والذي نفذ في    

 مـشروع   36هذا علماً بأن المحافظات التي شملها نشاط ال       . وبورسعيد ومرسى مطروح  

: المشار إليها ككل شملت إضافة إلى المحافظات التسع ثالث عشرة محافظة أخرى، هـي             

ـ وليوبية،  القوالجيزة،  وكفر الشيخ،   والشرقية،  و الدقهلية،واإلسكندرية،  والقاهرة،   اط، دمي

ستثن من نـشاط  أي أنه لم ت . أسيوطوالوادي الجديد،   واإلسماعيلية،  والغربية،  والمنوفية،  و

 وبنـي   ،البحـر األحمـر   ، و  محافظات هي البحيرة، وجنوب سيناء     4تلك الجهات سوى    

  .سويف
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 ومن ذلك   ، أي على مستوى الجمهورية ككل،      مشروعاً نفذوا بشكل عام    19كما يتضح أن    

سياسية الـذي نفـذه مركـز       ات النسائية بقضايا المرأة والمشاركة ال     مشروع توعية القياد  

على مـستوى المراكـز، وكانـت       نفذت  مشروعات  8وأن  . البحوث والدراسات السياسية  

ركز بئر العبد   المراكز الثالثة التي جرى التنفيذ فيها هي مركز فوة بمحافظة كفرالشيخ وم           

ذكر تلك المـشروعات    ط، وقد جرى     ومركز ديروط بمحافظة أسيو    بمحافظة شمال سيناء  

  . من قبل

  

قـرى ومـدن ألن تلـك       إلـى   وكما سلف القول لم يجر التطرق إلى األطراف وتقسيمها          

  .التقسيمات تتداخل مع وجود القرى والمدن داخل المراكز والمحافظات

  

  

  )10(الشكل رقم 
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 :من حيث الموقف الحالي للمشروع .3
قد أتموا عملهم، ومن ذلك مشروع      %) 57( مشروعاً بنسبة    32أن  ) 11(ن الشكل رقم    يبي

توعية القيادات النسائية بقضايا المرأة والمشاركة السياسية لمركز البحـوث والدراسـات            

الزالوا مستمرين ومـنهم مـشروع التأهيـل        %) 34( مشروعاً بنسبة    19وأن  . السياسية

%) 5( مـشروعات بنـسبة      3وأن  . لس القومي للمـرأة   السياسي للمرأة الذي ينفذه المج    

ي لجمعيـة المـرأة     استؤنف العمل بها بعد فترة توقف ومن ذلك مشروع التأهيل الـسياس           

 أحـدهما جديـد واآلخـر       لكل منهما %) 2(وأن مشروعين اثنين بنسبة     . العربية للتنمية 

عمـال ديـروط     مشروع التوعية القانونية للمرأة بواسطة جمعية سـيدات أ         متوقف، ويعد 
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للنمـوذجين  مثـالين   للتنمية ومشروع مجموعة أصواتنا للتوعية االنتخابية بواسطة آكت         

  .السابقين على التوالي

للفروق ئلة التي احتاجت إجابتها إلى شرح واٍف         أن هذا السؤال كان من نوع االس       ويالحظ

 اتفق عليه فـي     الدقيقة بين فئاتها، بحيث يصل إلى المبحوث أن المشروع الجديد هو الذي           

أن هـو    لكن لم يبدأ بعد، وأن الفارق بين المشروع المستمر والمشروع المستأنف             2006

األول لم يتعرض لفترة توقف وإن نُفذ على مراحل فيما تعرض الثـاني لهـذا التوقـف                 

  .إلخ قبل استئنافه مجدداً...ألسباب مالية أو إدارية أو شخصية

  

  

  

  )11(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الموقف الحالي للمشروع

32
57%

19
34%

 
0%1

2%

3
5% 1

2%
جديد 

مستمر

انتهى

متوقف

ألغي

استؤنف

 عملهـم، وفئـاتهم     اتهم، ونوعيات  حيث عدد العاملين بالمشروع، وجنسهم، وجنسي      من .4

 :العمرية هم ومعاونوهم
 عـاملين هـي     10عن أن المشروعات التي يعمل بها أقل من         ) 12(يكشف الشكل رقم    

ومن نماذجها البرامج التدريبية للكـوادر الـسياسية        % 52األكثر تمثيالً في العينة بنسبة      

 10تليها المشروعات التي يتراوح عدد عامليها بـين         . سطة الحزب الناصري  النسائية بوا 

ومن نماذجها مشروع تمكين المرأة من المشاركة فـي الحيـاة           % 25 عامل بنسبة    19و
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أمـا  .  الخيمةااعي في شبر  المدنية والسياسية لجمعية تنمية المجتمع المحلي باإلسكان الصن       

مع مالحظـة   % 23ثر فإنها األقل تمثيالً بواقع       عامل فأك  20المشروعات التي يعمل بها     

أن ترك هذه الفئة مفتوحة قد سمح باستيعاب طائفة متنوعة من المشروعات يتراوح عـدد               

 عامل كما هو الحال مع تطوير النادي النسائي لجمعية الرعاية المتكاملة            21عامليها بين   

لتعليم المدني للمرأة بواسطة     عامل كما هو الحال مع برنامج ا       120وبين  ،بالوادي الجديد   

  .المركز المصري لحقوق المرأة

  

  

  )12(الشكل رقم 

عدد العاملين بالمشروع 

14
25%

13
23%

29
52%

أقل من   10
من  10 إلى  19
فأآثر   20

  
  

 31أن هناك ) 13(يبين الشكل رقم  ،وفيما يخص توزيع العاملين إلى ذكور وإناث  

، ونموذج  الرجال العاملين من النساء على عدد منعامالتالعدد فيهم يزيد % 55مشروعاً بنسبة 

لذلك مشروع إعداد الكوادر النسائية للمشاركة السياسية في المجالس المحلية لجمعية المستقبل 

كل عامليها % 18شروعات بنسبة  م10وذلك مقابل . للتنمية وحماية المستهلك والبيئة بأسوان

. نميةة سيدات أعمال ديروط للت من نوع مشروع التوعية القانونية للمرأة بواسطة جمعينساء

ومنها مشروع التأهيل السياسي للمرأة من الرجال عدد النساء فيها أقل % 14ت بنسبة امشروع8و

 مشروعات يتساوى فيها عدد الرجال والنساء 7 يوجد وأخيراً. بواسطة المجلس القومي للمرأة

من نماذجها مشروع نشر ثقافة حقوق اإلنسان بين أطفال المدارس  لكٍل% 13وذلك بنسبة 

  .عية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيةللجم

أوالً أن القول بزيادة عدد النساء :  ما يلياالستمارة من أسئلة ويالحظ على هذا السؤال

 عن الرجال أو العكس يظل محدود الداللة طالما لم يوضح حجم الفجوة العامالت في المشروع
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النساء بعشرين  وقد يزيد الرجال على ةدالنوعية بين الطرفين، فالنساء قد يزدن على الرجال بواح

ثانياً أن تقسيم العاملين في المشروع إلى رجال ونساء لم .  يتحقق على األرجح. والعكس صحيح

يوضح المهام الموكولة لكل، فقد تكون الكثرة للرجال لكنهم يتركزون في األعمال التنفيذية فيما 

  . صحيحة والعكس النساء األقل عدداً مهام اإلدارتتولى

  
  )13(الشكل رقم 

نسبة اإلناث إلى الذآور من العاملين

31
55%

7
13%

8
14% 10

18%
آلهن إناث
اإلناث أآثر
العدد متساو
اإلناث أقل

  
  

 مشروعاً منها بنسبة 49نجد أن غالبية المشروعات وتحديداً  للمعاونين األجانب وبالنسبة

فإنها %) 13( بنسبة لثََمتُ مشروعات األخرى التي 7أما ال. ال تستعين بمعاونين أجانب%) 87(

أجنبيات بمعاونات  تستعين 7 من المشروعات ال4 أن )14(الشكل رقم ويوضح . تستعين بهم

فقط كما هو الحال مع مشروع تعزيز التنمية المستدامة من خالل الدعم المؤسسي للهئية القبطية 

اإلنجيلية، ومشروعان يستعينان بمعاونين ومعاونات من األجانب بالتساوي كحال مشروع 

عدد  معاوناته عن  عددقلي، ومشروع واحد بواسطة آكتمجموعة أصواتنا للتوعية االنتخابية 

  .معاونيه من األجانب وهذا مشروع المرأة العربية تتكلم لكاريتاس

  

  

  

  

  

 36



  
  )14(الشكل رقم 

وجود معاونين األجانب

49
87%

7
13%

يوجد  
ال يوجد 

  
 صعوبة فـي    واقع األمر أن ثمة   ف وفيما يخص نوعية العمل المَؤدَى في نطاق المشروع       

 السؤال  وافهمالمتحدثين   مشروعاً، وذلك أن بعض      56ملون في ال  تصنيف المهام التي يؤديها العا    

رسالة المشروع أو هدفه كما فـي إجابـة   بمعني بمعنى العمل الذي يؤدي من خالل المشروع أي       

حزب التجمع المنفذ لمشروع اإلصالح السياسي والدستوري في مصر بأن نوعية العمـل             مسئول  

 مـع نوعيـة العمـل       عامل معظم المبحوثين  بينما ت . ا اإلصالح هي إعداد مشروع قانون يحقق هذ     

+ إدارة: ت إجابات مثـل   ررتنفيذية في إطار المشروع حيث تك      المهام اإلدارية وال   باعتبارها مجمل 

 كما في حال مشروعي دعم المرأة في المجتمع المدني ومناهضة العنـف ضـد                تنسيق+ تدريب

 بعض األحيان تم سرد قائمة طويلة مـن المهـام           وفي. المرأة اللذين تنفذهما رابطة المرأة العربية     

+ اإلمداد بالمعلومـات  + اإلشراف+  وإعداد منهجه  التدريب+ )الداخلي (التنسيق+ اإلدارة  : شملت

  كما هو الحال مع مشروع البناء الديمقراطي للمجتمعات المحلية الذي نفذتـه              )الميداني(التنسيق  

  .ية بالمنصورةنونية للحقوق الدستوراجمعية المساعدة الق

أن ) 15(يتبـين مـن الـشكل رقـم         وفيما يخص الفئة العمرية للعـاملين بالمـشروع         

 55 و 25، أي الغالبية الساحقة من العينة، يتراوح عمر عامليهم بـين            %)95(مشروعاً بنسبة   53

لحـظ أن   وهنا ن .  عاماً 25عن  %) 5( مشروعات فقط وبنسبة     3عاماً فيما يقل عمر العاملين في       

 أنه علـى    يرجع له التضخم في عدد المنتمين إليها، كما نلحظ        ) عاما55-25(الفئة العمرية   اتساع  

 من المصريين بحكم تـوفر      لعامليناً في تحديد الفئات العمرية ل     حين كان المبحوثون أكثر وضوح    

 لم يستطيعوا أن يحددوا أعمـار     ) أي المبحوثين (أوراقهم الثبوتية وطول مدة خدمتهم نسبياً، فإنهم        
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 25ت فقط بأن الفئة العمرية لهؤالء تتـراوح بـين           ا مشروع 4المعاونين األجانب، إذ أفادوا في      

كـت،  عية االنتخابية بواسطة آ   لهم العاملون في مشروع مجموعة أصواتنا للتو      يومن قب عاماً   55و

  . األخرى بأنهم ال يعرفون3فيما أفاد مبحوثو المشروعات ال

  

  )15(الشكل رقم 

الفئة العمرية للعاملين بالمشروع

53
95%

3
5%

0%

أقل من 25
من 25 إلى 55
أآثر من 55

  
  

 مشروعاً  32أن  ) 16(وجدنا بمراجعة الشكل رقم      وإذا انتقلنا إلى عدد أنشطة المشروع     

راج األوراق الرسـمية وتنظـيم      تعددت أنشطتهم وشملت التدريب والتوعية واستخ     %) 57(بنسبة  

 الحال مع   ت مع صناع القرار وتقديم المشورات القانونية وتحريك الدعاوى القضائية كما هو           القاء

العديد من الجهات، بينها جمعية المرأة والتنمية باإلسكندرية المنفذة لمركـز المـساندة القانونيـة               

اتخذوا ألنفسهم نشاطاً واحـداً مـن قبيـل         %) 43( مشروعاً بنسبة    24وفي المقابل فإن    . للمرأة

ركـز البحـوث    مشروع توعية القيادات النسائية بقضايا المرأة والمشاركة الـسياسية بواسـطة م           

 نوهنا نلفت االنتباه إلـى أن التـداخل بـي         .  بكلية االقتصاد والعلوم السياسية    يةسوالدراسات السيا 

 يمكن تفسيره أحيانـاً      بواسطة أكثر من جهة،    نفسه النشاط   ، بمعنى تنفيذ  أنشطة العديد من الجهات   

 بين أكثر مـن     قانونيةالتوزع أنشطة المساعدة     كما في    تلك الجهات بين  الكافي فيما   بعدم التنسيق   

بتكليـف   أخـرى    نأحيافي  كما يمكن تفسيره    . لم يظهر جهة سواء ظهر هذا النشاط في اسمها أم         

محافظات كما هو الحال مـع عـدة        على مستوى عدة     الجهات بنشاط معين     جهة معينة سواها من   

  .ومي للمرأةجمعيات تعمل على استخراج الرقم القومي لنساء المحافظات بتكليف من المجلس الق
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  )16(الشكل رقم 

عدد أنشطة المشروع

32
57%

24
43%

نشاط واحد

أآثر من
نشاط

  
  

أن التوعيـة مثلـت     ) 17(يتضح من الشكل رقم      هأو مضمون المشروع  وبالنسبة لطبيعة   

 مشروعاً فيما توزعت المضامين األخرى كالتـدريب وبنـاء القـدرات، والمناصـرة              53جوهر  

المية، والتزويد باألجهزة والمعلومـات، والخـدمات   والدعوة للسياسات أو القوانين، والتوعية اإلع    

 مشروعاً على التـوالي،     14، و 18، و 23، و 29، و 31، و 50المساندة، والتنمية المؤسسية على     

في االسـتمارات، والتـي تتعلـق بـالتمكين         أو غير المذكورة    غير المحددة    امينواستقلت المض 

وع تطوير النادي النسائي بواسطة جمعية      االقتصادي واإلرشاد النفسي بمشروعين اثنين هما مشر      

  . الرعاية المتكاملة ومشروع مركز المساندة القانونية للمرأة بواسطة جمعية المرأة والتنمية

تنوع أنشطة المـشروع    لكن في واقع األمر تبدو الصورة السابقة بالغة التبسيط ألنه كما ت           

التوعية تقوم في الوقت نفـسه بالتـدريب،         وبالتالي فإن معظم المشروعات القائمة ب      ،تتنوع طبيعته 

على صعيد آخر، فإن    . ومن ذلك مشروع عدالة أكثر للنساء بواسطة مركز قضايا المرأة المصرية          

ومن ذلك مـشروع دعـم المـشاركة        بشكل عام،   التوعية اإلعالمية هي جزء من عملية التوعية        

يد ثالث، فإن بعض الجهات جمعت      على صع . السياسية للمرأة بواسطة جمعية أمي للحقوق والتنمية      

األجهزة والمعلومات كما هو الحال مع مشروع بناء قـدرات       كٍل من   بين تزويد الجمعيات األهلية ب    

شبكة من الجمعيات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكـين بواسـطة الجمعيـة المـصرية للنهـوض                 

لمعلومات دون األجهزة كمـا     بالمشاركة المجتمعية، فيما اقتصر دور البعض اآلخر على اإلمداد با         

  .هو الحال مشروع المشاركة السياسية للفتيات بواسطة جمعية النهضة بالتعليم
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  )17(الشكل رقم 
  مضمون المشروعات
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  : من حيث الفئات المستهدفة-7

 التي هي وحدها%) 18(مشروعات بنسبة 10يظهر أن ) 18(بالرجوع إلى الشكل رقم   

استهدفت فئة واحدة بأنشطتها، ومن ذلك مشروع بناء قدرات شبكة من الجمعيات غير الحكومية 

المصرية للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والموجه للمنظمات غير الحكومية، 

ومشروع التأهيل السياسي ألعضاء المجالس المحلية لجمعية المرأة العربية للتنمية الموجه 

مرشحات على المستوى المحلي، ومشروع تفعيل مشاركة الطالبات في الحياة الجامعية لمركز لل

وخال هذه المشروعات العشرة فإن . دراسات واستشارات اإلدارة العامة الموجه للجامعيات

) 19(يتوجهون ألكثر من فئة، مع مالحظة ما يكشف عنه الشكل رقم % 82مشروعا بنسبة 46

  .مشروعا25ت استهدافًا كانت الفئات الشابة بواقع من أن أكثر الفئا

ضمن الفئات المستهدفة ينطوي على خلط " المواطنة" وضع ويالحظ على هذا السؤال أن

بين مضمون المشروع والفئة المستهدفة به، فإنماء روح المواطنة قد يستهدف الشباب وقادة الرأي 

ستهدافًا فكانت البرلمانيات إذ لم يستهدفهن سوى أما أقل الفئات ا. والناخبين والبرلمانيين كافة

ا، ومؤدى هذا محدودية مشروع13لقيادات التنفيذية إال بمشروعات فقط كما لم تستهدف ا9

  . النيابية أو التنفيذيةسواء االهتمام بالكوادر 
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  )18(الشكل رقم 
عدد الفئات المستهدفة

46
82%

10
18%

فئة واحدة
أآثر من فئة

  
  

  

  )19(الشكل رقم 
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ضوة جمعيات أهلية
ع
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دة الرأي قا

الفئات الشابة

الجمعيات األهلية

أخرى

الفئات المستهدفة الناخبة   
المرشحة    
ة القيادة التنفيذي
البرلمانية    
النقابية   / الحزبية   
ة عضوة جمعيات أهلي
المواطنة   
رأي قادة ال
ابة الفئات الش
ة الجمعيات األهلي
أخرى   

  

   :من حيث عدد المستهدفين-8

مع %) 56(شخصا فأكثر بنسبة 100مشروعا استهدفوا 32أن ) 20رقم(يتبين من الشكل   

تفاوت كبير من مشروع آلخر، فعلى حين استهدف مشروع تطوير النادي النسائي لجمعية الرعاية 

سياسيا بمحافظة المنيا لجمعية حواء فردا، استهدف تأسيس ائتالف تمكين المرأة 184المتكاملة 

 شخصا،99 و50وبلغ عدد المشروعات التي تراوح مستهدفوها بين . فردا7.000المستقبل 

، %)13(مشروعات لكل بنسبة 7بلغ  شخصا، 50قل مستهدفوها عنوكذلك المشروعات التي 
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ة لجمعية المرأة للتنمية ويمكن التمثيل لكليهما بمشروعي التأهيل السياسي ألعضاء المجالس المحلي

أما . وتدريب إعالميين وإعالميات في الريف لمركز بحوث المرأة واإلعالم على التوالي

ومن قبيلها %) 18(مشروعات بنسبة 10 فقد بلغ عددها تحدد مستهدفيها المشروعات التي لم

  .مشروع تدريب الكوادر السياسية النسائية للحزب الناصري

  

 )20(الشكل رقم 

عدد المسـتهدفين 

7
13%

7
13%

32
56%

10
18% أقل من  50

من 50 إلى  99

فأآثر 100

غير محدد

  
  

أن المشروعات التي اسـتهدفت النـساء فقـط بلـغ عـددها             ) 21(ويوضح الشكل رقم      

، ومن نماذجها مشروع إعداد الرعيل األول من القيادات النسائية لجمعية           %46مشروعا بنسبة   26

تهدفت الرجال بلغ   وأن المشروعات التي استهدفت النساء بأكثر ما اس       . سيدات أعمال المستقبل بفوة   

، ومن قبيلها مشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة لجمعية أمي          %29مشروعا بنسبة   16عددها  

وأن المشروعات التي تساوى مستهدفوها من الرجـال والنـساء بلـغ عـددها              . للحقوق والتنمية 

ت النسائية  ، ومنها مشروع دعم المرأة في الحياة السياسية لمنتدى الجمعيا         %7مشروعات بنسبة   4

% 14مشروعات بنسبة   8أما عدد المشروعات التي لم يحدد نوع مستهدفيها فهو          . من أجل التغيير  

  .ومن قبيلها مشروع اإلصالح السياسي والدستوري في مصر لحزب التجمع
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  )21(الشكل رقم 

نسبة اإلناث المستهدفات إلى الذآور  

26
46%

16
29%

4
7%

2
4%

8
14%

آلهن إناث 
اإلناث أآثر 
العدد متساو 
اإلناث أقل
غير محدد

  
  :ستهدف من حيث عدد المستفيدين الفعليين إلى العدد الم-9

 العدد المخطط استهدافه أدركوا% 36مشروعا بنسبة 20أن ) 22(يوضح الشكل رقم   

بدايةً، ومن ذلك مشروع إعداد الرعيل األول من القيادات النسائية لجمعية سيدات أعمال المستقبل 

زاد المستفيدين منهم على المخطط استهدافهم، وكمثال على % 23مشروعا بنسبة 13وأن . بفوة

مشروعا بنسبة 11وأن .  جاء مشروع دعم المرأة في المجتمع المدني لرابطة المرأة العربيةذلك

، ومن قبيل ذلك مشروع المواطنة العدد المخطط استهدافهقل عدد المستفيدين منهم عن % 20

أما المشروعات التي لم تستطع قياس نسبة المستفيدين . لمركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة

ير بالذكر أنه في وجد%. 21مشروعا بنسبة 12ليين إلى المخطط استهدافهم فقد بلغ عددها الفع

كافية مستهدفة عدم وجود عناصر :  كل المستهدفين سيقت مبررات من نوعتفسير عدم إدراك

  . رار المستهدفين في المشروع حتى نهايته لها الشروط الواجبة، أو عدم استمتتهيأ

  

  )22(الشكل رقم 

عدد المستفيدين الفعليين نسبة إلى المستهدفين  

13
23%

20
36%

11
20%

12
21% أآثر

متساو
أقل
غير محدد
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مشروعا 23إلى أن ) 23(وفيما يخص التوزيع النوعي للمستفيدين، يشير الشكل رقم 

 مشروع مدرسة الكادر للمركز المصري م إال النساء، ومن نماذجهملم يستفد منه% 41بنسبة 

مستفيدين،  على عدد المزاد عدد المستفيدات منه% 32مشروعا بنسبة 18وأن . لحقوق المرأة

مشروعات بنسبة 3وأن .  مشروع النساء في مبادرات اإلصالح لملتقى تنمية المرأةمومن قبيله

 ومثال على ذلك مشروع تنمية مهارات القيادات ،عن المستفيدينمنها قل عدد المستفيدات % 5

تساوى % 4وأن مشروعين اثنين بنسبة . المنتخبة لمركز التنمية المتواصلة للتدريب وبناء القدرات

أحدهما مشروع منتدى القيادات الحزبية الشابة كان المستفيدات، مع عدد فيهما عدد المستفيدين 

ون تحديد، ومن بد% 18مشروعات بنسبة 10 فضالً عن هذا. كلية االقتصاد والعلوم السياسيةب

  . رذلك مشروع دعم المرأة في الحياة السياسية لمنتدى الجمعيات النسائية من أجل التغيي
  

  )23(الشكل رقم 

نسبة اإلناث المستفيدات إلى الذآورالمستفيدين

23
41%

10
18%3

5%

2
4%

18
32%

آلهن إناث 

اإلناث أآثر 

العدد متساو 

اإلناث اقل 

غير محدد
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    :التمويل 

يتضمن بند التمويل عدة نقاط تتصل بحجم الموازنة، وجهات التمويل، والنسب التي   

  :ساهمت بها في التمويل، وفيما يلي استعراض تلك النقاط على الترتيب

  : من حيث حجم الموازنة-1

هم الذين قدموا بيانات % 47مشروعا بنسبة 24أن عن ) 24(بداية يكشف الشكل رقم   

عن موازناتهم، ومن ذلك المشروعات التي نفذتها جمعية الصعيد للتربية والتنمية ومنتدى 

لم % 53مشروعا بنسبة 27بينما أن . الجمعيات النسائية من أجل التغيير ورابطة المرأة العربية

، سواء لرفض تقديم تلك البيانات كما حدث مع مركز  بيانات عن ميزانياتهمالمبحوثونيورد 

) وليس جهة التنفيذ(دراسات واستشارات اإلدارة العامة، أو لعدم معرفتها نتيجة قيام جهة التمويل 

فاق بنفسها كما حدث مع كلية االقتصاد والعلوم السياسية، أو العتماد من قاموا بملء باإلن

 أو كما هو الحال مع المركز المصري لحقوق المرأةللوثائق لى الذاكرة وعدم العودة االستمارة ع

  .لعدم توفر تلك الوثائق

  

  )24(الشكل رقم 

موازنة المشروع

24
47%

27
53% مذآورة

غير مذآورة

  
 أكثر بلغ حجم موازناتهم% 69مشروعا بنسبة 20يظهر أن ) 25(ومن خالل الشكل رقم   

 جنيه 600.000لى جنيه مصري، وفي حالة معينة وصلت هذه الموازنة إ100.000من 

مصري كما هو شأن مشروع تمكين المرأة من المشاركة في الحياة المدنية والسياسية، وفي حالة 

أخرى هي حالة مشروع بناء قدرات شبكة من الجمعيات غير الحكومية للجمعية المصرية 

ات مشروع6كما يظهر أن . جنيه3.000.000للنهوض بالمشاركة المجتمعية كانت قيمة الموازنة 

 جنيه مع تفاوت كبير في هذا الخصوص بين ميزانية 50.000قلت موازناتها عن %) 21(بنسبة 
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قوامها ألفي جنيه كما هو الحال مع مشروع التأهيل السياسي ألعضاء المجالس المحلية لجمعية 

 جنيه كما هو بالنسبة لمشروع تأسيس ائتالف 23.000المرأة العربية للتنمية، وأخرى قوامها 

مشروعات بنسبة 3هذا إلى وجود . ين المرأة سياسيا بمحافظة المنيا لجمعية حواء المستقبلتمك

 جنيه كما هو الحال مع مشروع المرأة 100.000 و50.000تتراوح موازناتها بين % 10

 ومشروع تطوير مركز تدريب وتنمية مهارات ،50.000العربية تتكلم لكاريتاس بميزانيته البالغة 

.  جنيه73.000ل سيناء لجمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد بميزانيته البالغة المرأة بشما

 جنيه فأكثر سمح 100.000 بـتخصيص فئة للميزانيات المقدرةومرة أخرى يالحظ أن 

  .  من الجنيهاتباستيعابها لمشروعات تقل عن ربع مليون جنيه وأخرى تقدر ببضعة ماليين

  

  )25(الشكل رقم 

الموازنة بالجنيه المصري

3
10%

6
21%

20
69%

أقل من
50000
جنيه

من 50000
إلى 
100000
جنيه
أآثر من 
100000

  
  

  

  : من حيث جهات التمويل-2

كان هناك مصدر % 93 مشروعا بنسبة52عن أنه فيما يخص ) 26( الشكل رقم كشفي  

، ومن ذلك تمويل المركز الثقافي البريطاني مشروع حملة من أجل الحصول على تمويل واحد

لمرأة، وتمويل رابطة المرأة الخدمات األساسية من خالل التسجيل للمركز المصري لحقوق ا

العربية مشروع مركز التطوع لتنمية وحماية حقوق المرأة لجمعية المساعدة القانونية للحقوق 

الدستورية بالمنصورة، وتمويل مركز التنمية والسكان لمشروع تأسيس ائتالف تمكين المرأة 

تتعدد جهات % 5روعات بنسبة مش3وأنه بالنسبة ل. سياسيا بمحافظة المنيا لجمعية حواء المستقبل

التمويل، ومن ذلك تمويل مؤسسة فورد وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لمشروع جنسيتي من حقي 
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لجمعية نهوض وتنمية المرأة، وتمويل مركز التنمية والسكان والسفارة الفنلندية مشروع نشر ثقافة 

بالمشاركة المجتمعية، وتمويل حقوق اإلنسان بين أطفال المدارس للجمعية المصرية للنهوض 

مشروع مستقبل وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي  )اليونيفم( صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة

وفي حالة واحدة . المشاركة السياسية للمرأة في مصر لمركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة

جمعيات النسائية من أجل التغيير وبنسبة هي حالة مشروع دعم المرأة في الحياة السياسية لمنتدى ال

  .لم يتم تحديد جهات التمويل% 2

  

  )26(الشكل رقم 

عدد الجهات الممولة

52
93%

3
5%

1
2%

جهة واحدة
أآثر من جهة
غير محدد

  
  

  :من حيث نسب التمويل-3

فيما يخص توزيع التمويل على الجهات الدولية واإلقليمية العربية والوطنية، يفيد الشكل   

كان ثمة تمويل دولي، ومن ذلك مشروع جنسيتي من % 69مشروعا بنسبة 39أنه في ) 27(رقم 

حقي لجمعية نهوض وتنمية المرأة، ومشروع إعداد الكوادر النسائية للمشاركة السياسية في 

مشروع بنسبة 15وأنه في . المجالس المحلية لجمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة

يب الكوادر السياسية النسائية للحزب كان ثمة تمويل وطني، ومن ذلك مشروع تدر% 27

وأنه في حالة واحدة . الناصري، ومشروع اإلصالح السياسي والدستوري في مصر لحزب التجمع

هي حالة مشروع مركز التطوع لتنمية وحماية حقوق المرأة لجمعية المساعدة القانونية للحقوق 

كما أنه . الل رابطة المرأة العربيةكان التمويل إقليميا من خ% 2الدستورية بالمنصورة وبنسبة 

ة من في حالة واحدة هي حالة مشروع دعم المرأة في الحياة السياسية لمنتدى الجمعيات النسائي

   لم يتم تحديد طبيعة التمويل%2أجل التغيير وبنسبة 
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  )27(الشكل رقم 

الجهات الممولة

1
2%

15
27%

39
69%

1
2%

دولية
إقليمية
وطنية
غير محددة

  
  

) 28(حكومي وأهلي وخاص، يشير الشكل رقم وفيما يخص توزيع جهات التمويل ما بين   

مشروعا كان التمويل أهليا، ومن ذلك مشروع البناء الديمقراطي للمجتمعات 28 في هإلى أن

مشروعا 27نه في أو. المحلية بواسطة جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة

وأنه . اطنة لجمعية نهوض وتنمية المرأةكان التمويل حكوميا كما في حالة مشروع الجنس والمو

 تابعان لجمعية المرأة العربية للتنمية وهما نفي مشروعين اثنين كان التمويل خاصا، والمشروعا

مشروع بناء القيادات الشابة ومشروع التأهيل السياسي ألعضاء المجالس المحلية، وقام بتمويلهما 

د توزيع التمويل الوطني في حالة مشروع واحد هو ولم يتحد. رجال أعمال من مدينة اإلسماعيلية

  .ة في الحياة السياسية حيث لم يحدد مصدر تمويله ابتداءأمشروع دعم المر

  

  )28(الشكل رقم 

27 28

2 1

0
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10
15
20
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حكومية أهلية  خاصة  غير محددة

الجهات الممولة

حكومية
أهلية 
خاصة 
غير محددة
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عن أنه ) 29(وبشأن نسب التمويل وتوزيعها على الجهات المختلفة، يكشف الشكل رقم   

كان التمويل دوليا بالكامل، ومن ذلك مشروع جنسيتي من حقي % 57ة مشروعا بنسب32في 

كان التمويل وطنيا بالكامل كما هو الحال مع % 27مشروعا بنسبة 15وأنه في . المشار إليه عاليا

مشروعات بنسبة 8وأنه في . مشروع المشاركة السياسية للفتيات بواسطة جمعية النهضة بالتعليم

، ونموذج لذلك مشروع تعزيز %50اهمة تمويل الجهات الدولية على زادت نسبة مس%) 14(

التنمية المستدامة من خالل الدعم المؤسسي للهيئة القبطية اإلنجيلية الذي اضطلع بعبء التمويل 

وفي حالة مشروع دعم المرأة في الحياة السياسة لم . السويسري-الرئيسي له الصندوق المصري

  . يرد التحديد

  

  )29(م الشكل  رق

1نسب التمويل
2%

8
14%

15
27%

32
57% دولي 100%

أآثر من ٥٠% دولي
وطني 100%
غير محدد

  
  

  بالنظر إلى الشكل رقم فإنه  بالنسبة لتوزيع التمويل الوطني إلى رسمي وأهلي، اوأخير

مشروعات كان تمويلها حكوميا، ومن ذلك تمويل وزارة التعاون الدولي مشروع 5يتبين أن ) 30(

ط، وتمويل الصندوق االجتماعي نهضة مصر الشاملة والمتكاملة لجمعية سيدات أعمال ديرو

للتنمية عدة مشروعات منها مشروع تنمية القيادات المنتخبة بواسطة مركز التنمية المتواصلة 

وأن مشروعين اثنين كان تمويلهما خاصاً وهما مشروعا جمعية المرأة . للتدريب وبناء القدرات

مشروعات كان 8وأن . جال أعمالتمويلهما بواسطة رجرى العربية للتنمية اللذان كما سلف القول 

ومما يجدر ذكره . كتللتوعية االنتخابية بواسطة مركز آتمويلها أهليا ذاتيا منها مشروع أصواتنا 

 الجهة الخارجية الممولة اشتراك الجمعية بنسبة من التمويل اشترطتاألحيان أنه في بعض 

 معدات أو أجهزة مثال، وقد ، وقد يكون جزءا من تلك النسبة في شكل%48و% 5تتراوح بين 

ومن ذلك اشتراط %. 16.1بنسبةمشروعا  56مشروعات من أصل 9طبقت هذه القاعدة في 
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مركز التنمية والسكان أن تقدم جمعية الرعاية المتكاملة في تنفيذها مشروع آفاق جديدة بعض 

  .األجهزة والمعدات

  )30(الشكل رقم 

5

8

2

0

2

4

6

8

رسمي ذاتي/أهلي خاص

مصادر التمويل الوطني

رسمي
ذاتي/أهلي
خاص

  
  :فاألهدا 

  : تم تقسيم األهداف إلى رئيسية وفرعية

   :من حيث األهداف الرئيسية -1

  : موضع التحليل علي النحو التالي56يمكن بلورة األهداف الرئيسية للمشروعات الـ

على أساس الترابط بين ,  النهوض بالمجتمع ككل، أكان هذا المجتمع محليا أو وطنيا  -أ 

ومن هنا يجمع مشروع تطوير . عية والثقافية كافةاألبعاد السياسية واالقتصادية واالجتما

النادي النسائي مثالً بين محاربة البطالة والتمكين االقتصادي للمرأة من جهة وبين رفع 

) أي جغرافيا وفئويا(وعيها من أجل مزيد من المشاركة في صنع القرار محليا و نقابيا 

مستوي وعي الفتاة بالقضايا كما يقرن مشروع آفاق جديدة بين رفع . من جهة أخرى

ويهتم مشروع نهضة مصر . السكانية ورفعه فيما يخص قضية المشاركة السياسية

  .الشاملة والمتكاملة بالتنمية الشاملة والمتكاملة للقرية المصرية

أحد . تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، بمداخل وأساليب مختلفة وفي أطر مختلفة أيضا -ب 

افة حقوق اإلنسان بين أطفال المدارس كما ينم عن ذلك المشروع هذه المداخل نشر ثق

مدخل آخر هو توعية المرأة بحقوقها القانونية وهو هدف . الذي يحمل العنوان نفسه

وهو هدف كل ) والقانونية(مشروع مركز المساندة القانونية للمرأة،  وبحقوقها السياسية 

لتأهيل السياسي للمرأة ومشروع توعية من مشروع التوعية القانونية للمرأة ومشروع ا

مدخل ثالث هو بناء قدرات الشباب وهو . القيادات النسائية بقضايا المشاركة السياسية

منها مشروع فتيات الجامعة والمشاركة في الحياة العامة , هدف العديد من المشروعات
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بع هو تنمية مدخل را. ومشروع المواطنة الواعية ومشروع المشاركة السياسية للفتيات

مهارات اإلعالميين في مقاربتهم قضايا المرأة كما هو حال مشروع تدريب اإلعالميين 

 . الشباب
فهي قد تكون أطرا حزبية كما في مشروع منتدى التفعيل، أطر وفيما يخص 

أو أطرا أهلية كما في مشروع بناء قدرات شبكة من الجمعيات , القيادات الحزبية الشابة

ة المصرية لتنفيذ وثيقة بكين، أو أطرا برلمانية مثل مشروع مدرسة الكادر، غير الحكومي

أو أطرا محلية مثل مشروع التعليم المدني للمرأة، أو في مواقع صنع القرار كما هو 

ويتميز مشروع التأهيل السياسي للمرأة الذي . الحال في المشروع الذي يحمل االسم ذاته

 من الكوادر النسائية 600ي هذا السياق بأنه استهدف تدريب نفذه المجلس القومي للمرأة ف

ثقافية مواتية /لخوض االنتخابات على مختلف مراحلها، مع العمل على خلق بيئة اجتماعية

  .للمشاركة السياسية للمرأة

تنمية روح المواطنة كضمانة لعدم التمييز بين أبناء الوطن الواحد لداعي الدين أو الجنس   -ج 

ي هذا السياق جاء تبني مشروع عدالة أكثر للنساء مسلمات ومسيحيات فكرة أو اللغة، وف

ة، كما جاء تبني سن قانون موحد للمسلمين والمسيحيين فيما يخص األحوال الشخصي

لتوعية االنتخابية بقصد الوصول إلى مجتمع ديمقراطي يعلي من هدف امجموعة أصواتنا 

تأمين األم المصرية على حقها في هدف ي مشروع جنسيتي من حقتبني قيمة المواطنة، و

  .منح جنسيتها لثمرة زواجها من أجنبي كمظهر أكيد لمواطنتها

التوعية بأهمية التحول الديمقراطي للنظام المصري، كما في مشروع اإلصالح السياسي   -د 

  .والدستوري في مصر

) أي العنف(مناهضة العنف ضد المرأة من خالل بناء قاعدة شعبية رافضة لتلك الظاهرة   -ه 

واالستعانة على ذلك بوسائل اإلعالم المختلفة، وفي هذا اإلطار يأتي مشروع مناهضة 

 من العنف بكلالعنف ضد المرأة وكذلك مكافحة اإلرهاب بوصف النساء من المستهدفات 

  . واإلرهاب

  .صقل القدرات البرلمانية للنائبات كما في مشروع الجنس والمواطنة -و 

-  ومحيطها الخارجي، ومن ذلك التبادل الثقافي المصريدعم التواصل بين مصر -ز 

  .األمريكي في إطار مشروع دعم المرأة في المجتمع المدني

  .وعلى الجملة تجسير الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة -ح 
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 : من حيث األهداف الفرعية -2
 الرئيس  األهداف الفرعية في إجابات المبحوثين، مع مالحظة أن التمييز بين عدد منورد

وعية والفرعي من أهداف المشروع لم يكن واضحاً تماماً في أذهان المبحوثين، حيث ورد هدف ت

، والتأهيل السياسي للفتيات كذلك، ودعم المرأة ضد العنف ضمن األهداف الرئيسة وكذلك الفرعية

انيات الجمعيات المرشحات البرلمانيات، وإعداد الكوادر النسائية القادرة على التغيير، وتعزيز إمك

ومن ناحية أخرى وردت ضمن قائمة األهداف الفرعية أهداف ال عالقة لها من . إلخ...األهلية

الناحية الفعلية بمضمون التمكين السياسي للمرأة، من قبيل توفير فرص عمل للمدرسات، وتقديم 

بهذا . إلخ...لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم دراسات جدوى عن السوققروض ل

المعنى فإن التمييز بين ما هو رئيسي وما هو فرعي من األهداف إنما يعكس اجتهادا تحليليا لفريق 

  :األهداف الفرعية اآلتيةمجموعة من تحديد وعيا بهذا االعتبار، يمكن . البحث بالدرجة األولى

تدريب  تنظيم الدورات التدريبية لرفع مهارات االتصال والقيادة للنساء، وكذلك ل - أ

  .المدربين

 وتقدم خريطة عقد الندوات التي توضح أهمية المشاركة السياسية للمرأة،-ب

  .آلليات عمل النظام السياسي المصريلألحزاب السياسية و

  .استخراج بطاقات الرقم القومي ألكبر عدد ممكن من النساء-ج

  .ات استخراج تلك البطاقفيمن الجمعيات األهلية للمساعدة إنشاء شبكة  -د

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج حقوق اإلنسان في المقررات -ه

  .الدراسية، وإعداد الكوادر القادرة على تدريسها

  .تحريم العنف ضد المرأةمجال  تفعيل دور رجال الدين في -و

  . مساعدة النساء على تقييد أسمائهن في الجداول االنتخابية-ز

  .اخل األحزاب السياسيةتفعيل حوار الشباب د-ح

في  وكان هذا مخططًا له % (30 زيادة نسبة المشاركة االنتخابية للشباب إلى -ط

  ).2005انتخابات 
  

  :اإلنجازات 
 مشروعات لم تقم 4 مشروعاً قاموا بالتدريب مقابل 52أن ) 31(يتبين من الشكل رقم   

طة جمعية أمي للحقوق والتنمية، بالتدريب وتلك هي مشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة بواس
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ومشروع تطوير مركز تدريب وتنمية مهارات المرأة بشمال سيناء لجمعية تنمية المرأة السيناوية 

ببئر العبد، ومشروع التوعية القانونية للمرأة بواسطة جمعية سيدات أعمال ديروط للتنمية، 

 .سات واستشارات اإلدارة العامةومشروع مستقبل المشاركة السياسية للمرأة في مصر لمركز درا

 مدرسة ت مشروعات لم تفعل، وتلك هي مشروعا6 مشروعاً قاموا بالتوعية مقابل 50وأن 

الكادر وبيت خبرة نيابي للنساء بواسطة المركز المصري لحقوق المرأة، ومشروع البناء 

دستورية، ومشروع الديمقراطي للمجتمعات المحلية بواسطة جمعية المساعدة القانونية للحقوق ال

تنمية مهارات أعضاء مجالس اإلدارات لجمعية الرعاية المتكاملة فضالً عن مشروعي التوعية 

 مشروعاً أنجزوا إنجازات أخرى، 25وأن . القانونية للمرأة ومستقبل المشاركة السياسية للمرأة

للحقوق ومن تلك المشروعات مشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة بواسطة جمعية أمي 

  .والتنمية، ومشروع توعية القيادات النسائية بقضايا المرأة والمشاركة السياسية

  

  )31(الشكل رقم 
  إنجازات المشروعات
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  :وتعليقاً على هذه النتيجة يالحظ ما يلي

انتقلوا إلى هدافهم تحديداً إحصائياً، وعندما أاالت حدد المبحوثون  أنه في بعض الح-أ

مستوى اإلنجازات لم يوضحوا ما أنجز منها بالدقة نفسها، كما في استهداف مشروع 

تأسيس ائتالف تمكين المرأة سياسياً بمحافظة المنيا بواسطة جمعية حواء المستقبل تدريب 

مراكز بالمحافظة، لكن من غير 9ي للمرأة في  قيادة نسائية على رفع الوعي السياس60

مدرب ومدربة في مجال 15كذلك استهداف تدريب . م إنجازه من هذا الهدفالواضح ما ت

االتصال التنموي للعمل بمؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء، من خالل مشروع 
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تطوير مركز تدريب وتنمية مهارات المرأة بشمال سيناء بواسطة جمعية تنمية المرأة 

  .ى ثالثة برامج تدريبية لم يحدد ناتجهاالسيناوية ببئر العبد، وهذا المشروع يقوم عل

التدريب ليس إال تكرارا لكل من نجازات أخرى هو في معظمه إأن ما وضع في فئة  -ب

في نطاق مشروع اإلصالح السياسي " فئات أخرى"ضمن وكمثال أشير . والتوعية

امرأة ترشحت منهن 25بواسطة حزب التجمع إلى أنه تم تدريب  والدستوري في مصر

 وفازت منهن اثنتان، وهذا في الواقع يدخل في نطاق التدريب 2005ي انتخاباتف16

كما أشير في نطاق مشروع توعية القيادات النسائية بقضايا المرأة . وإثمار هذا التدريب

والمشاركة السياسية بواسطة مركز البحوث والدراسات السياسية إلى أن اثنتين ممن تم 

وأشير في . ، وهذا بدوره من ثمار التدريب2005تخابات تدريبهن من النساء فزن في ان

إطار مشروع نشر ثقافة حقوق اإلنسان بين أطفال المدارس بواسطة الجمعية المصرية 

 ناد لحقوق اإلنسان داخل المدارس، 30للنهوض بالمشاركة المجتمعية إلى أنه تم إنشاء 

مارة مشروع دعم المشاركة وبالمثل فإن ما ذكر في است. وهذا يدخل في عداد التوعية

السياسية للمرأة بواسطة جمعية أمي للحقوق والتنمية من أنه تم إسقاط مرشح الحزب 

اعتبرته المبحوثة نتيجة رفع الوعي ، 2005الوطني في إحدى دوائر انتخابات عام 

  .وبالتالي ترشيد اختياره االنتخابيالسياسي للناخب 
  

  :التقييم 
اصتين بما إذا كان المشروع قُيم من قبل أم ال، وعناصر هذا تضمن هذا البند نقطتين خ  

  .التقييم

  :من حيث سبق إجراء التقييم-1

، فيما لم يتم %)66( مشروع بنسبة 37 قد ُأجري تقييم لهن أنع) 32(يكشف الشكل رقم   

من نماذج المشروعات التي خضعت للتقييم مشروع المشاركة %). 34( مشروع بنسبة 19تقييم 

لشاملة معية كوسيلة لمكافحة اإلرهاب بواسطة رابطة المرأة العربية، ومشروع نهضة مصر االمجت

ومن . ة القبطية اإلنجيليةئعمال ديروط، ومشروع مشاركة الشابات للهيأوالمتكاملة لجمعية سيدات 

عية نماذج المشروعات التي لم تخضع للتقييم مشروع إعداد الرعيل األول من القيادات النسائية لجم

  .سيدات أعمال المستقبل بفوة، ومشروع الجنس والمواطنة لجمعية نهوض وتنمية المرأة
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  )32(الشكل رقم 

التقييم

37
66%

19
34%

تم
لم يتم

  
بين عدم ) 33(وفق الشكل رقم أسبابها ، فقد تراوحت وبالنسبة لحاالت عدم التقييم  

ملة من أجل الحصول على الخدمات  مشروع حكما في حاالت، 8 في التخطيط لتقييم المشروع

النتهاء من المشروع كما ورد  عدم اوبين. تسجيل للمركز المصري للمرأةاألساسية من خالل ال

 منها مشروع اإلصالح السياسي والدستوري في مصر بواسطة حزب أخرىحاالت 8في 

ريب وتنمية وبين عدم القدرة على إجراء التقييم كما في حالة مشروع تطوير مركز تد.التجمع

مهارات المرأة بشمال سيناء بواسطة جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد بسبب االضطرابات 

جمعية المرأة  الطيور، وكذلك في حالة مشروعي اأنفلونزمرض األمنية في العريش وتفشي 

لمحلية بسبب ما والتأهيل السياسي ألعضاء المجالس ا  بناء القيادات الشابةمن أجلالعربية للتنمية 

  . في محافظة اإلسماعيليةذُكر عن عدم معرفة جهة تقوم بالتقييم
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  )33(الشكل رقم 
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بين الجهة ) 34( كما يوضح الشكل رقم قائمة بهفقد تراوحت الجهات ال ،وحيثما تم التقييم  

 القيادات المنتخبة بواسطة مركز التنمية  حالة منها مشروع تنمية مهارات18المنفذة في 

 حاالت منها مشروع نشر 10وبين الجهة الممولة كما في . المتواصلة للتدريب وبناء القدرات

ثقافة حقوق اإلنسان بين أطفال المدارس بواسطة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة 

 حاالت منها مشروع التعليم 7م عند وبين اشتراك الجهتين الممولة والمنفذة في التقيي. المجتمعية

هذا فضالً عن وجود مشروعين لم يحددا . المدني للمرأة بواسطة المركز المصري لحقوق المرأة

جهة التقييم، أحدهما مشروع مركز المساندة القانونية للمرأة بواسطة جمعية المرأة والتنمية 

الجهة الممولة كما في حال نفسها ن هي جدير بالذكر أن الجهة المنفذة يمكن أن تكو. باإلسكندرية

الصندوق االجتماعي للتنمية الذي مول مشروع التأهيل السياسي للقيادات النسائية وشارك في 

  .تنفيذه
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  )34(الشكل رقم 
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ييم دوري،  حالة كان ثمة تق11أنه في ) 35(يفيد الشكل رقم  ،وبالنسبة لتاريخ التقييم  

ومن ذلك مشروع البناء الديمقراطي للمجتمعات المحلية بواسطة جمعية المساعدة القانونية للحقوق 

 كما في مشروع تطوير النادي عمل حالة جرى فيها التقييم بعد نهاية ال22الدستورية، مقابل 

 دةنتصف المفي مجرى تقييم عملها  حاالت فقط 6النسائي بواسطة جمعية الرعاية المتكاملة، و

  .ف ضد المرأة بواسطة رابطة المرأة العربيةنكما بالنسبة لمشروع مناهضة الع

  

  )35(الشكل رقم 
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وما إذا كانت قد واجهت عقبات عند تقييمها أم  وبالنسبة للمشروعات التي خضعت للتقييم

 8 مشروع، فيما توفرت في 28 عن أن تلك العقبات انتفت) 36(ال، يوضح الشكل رقم 
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عدم القدرة على قياس األثر بشكل دقيق كما ورد في مشروع :  ومن قبيل تلك العقبات،مشروعات

دعم المشاركة السياسية للمرأة لجمعية أمي للحقوق والتنمية، والمعوقات اإلدارية من طرف 

لتقييم ل الالزمةوانعدام المعلومات المحافظة كما في مشروع آفاق جديدة لجمعية الرعاية المتكاملة، 

 مشروع عانى منه ما وهوكغياب نسب المشاركة االنتخابية النسائية على مستوى المحافظة 

تأسيس ائتالف تمكين المرأة سياسياً بمحافظة المنيا بواسطة جمعية حواء المستقبل، وتعذر التمويل 

  .حزب الناصريكما بالنسبة لمشروع تدريب الكوادر النسائية بواسطة ال

  

  )36(الشكل رقم 

معوقات إجراء التقييم
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  :بالنسبة لنتائج التقييم -2

وإجاباتهم على أسئلة إجابات المبحوثين على هذا السؤال يالحظ أنه كان ثمة تداخل بين   

 أخرى تتعلق بإنجازات مشروعاتهم ونقاط القوة والضعف فيها، ويرجع ذلك إلى أن األسئلة المشار

على صعيد آخر، . إليها كافة تدور حول معنى واحد هو حصيلة المشروعات موضع الدراسة

تضمنت بعض إجابات المبحوثين على السؤال الخاص بنتائج التقييم توصيات مستقبلية فيما خلت 

ومن جهة ثالثة جاءت اإلجابات في عمومها، وسواء كانت مقتضبة أو تفصيلية، ذات . أخرى منها

ي في النظر إلى نتائج المشروعات، فلم يشذ عن هذه القاعدة إال ما ندر باإلشارة إلى توجه إيجاب

ويرتبط بذلك ما سبق التنويه إليه من اعتماد استمارة االستبيان وسيلة . تواضع النتائج المحققة

  .لجمع البيانات واحتماالت التحيز ذات الصلة
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لقائمة اآلتية بنتائج تقييم المشروعات كما وعيا بالمالحظات الثالث السابقة، يمكن إيراد ا  

  :وردت في إجابات المبحوثين

  :، كما في القولنتائج إيجابية لكن تتسم بدرجات متفاوتة من العمومية -أ

مشروع تدريب المستثمر الصغير بواسطة جمعية سيدات األعمال : كانت النتائج جيدة -

  .ى تنمية المرأةللتنمية، ومشروع النساء في مبادرات اإلصالح لملتق

مشروعا تطوير النادي النسائي وتنمية مهارات أعضاء مجالس : تحقق نجاح المشروع -

اإلدارات وتعظيم مشاركتهم المجتمعية بواسطة جمعية الرعاية المتكاملة، ومشروع نهضة 

وفي حالة مشروع آفاق . مصر الشاملة والمتكاملة بواسطة جمعية سيدات أعمال ديروط

جمعية الرعاية المتكاملة أضيف قيام الجهة المانحة بإسناد مشروعات جديدة بواسطة 

  .أخرى للجمعية كدليل على نجاح المشروع

تجاوز المشروع عدد المستهدفين وحقق إنجازات عديدة ورفع مستوى الوعي وحد من  -

التوعية السياسية للشباب في الصعيد بواسطة : هجرة الشباب من الريف إلى الحضر

  .د للتربية والتنميةجمعية الصعي

تدريب الكوادر النسائية الحزبية : تحققت األهداف وتزايد اإلقبال على نشاط المشروع -

  .بواسطة حزب الوفد

مشروع فتيات الجامعة والمشاركة في الحياة : استجابت النساء ألهمية مشاركتهن سياسيا -

  .العامة بواسطة مركز بحوث المرأة واإلعالم

برنامج التعليم المدني للمرأة بواسطة المركز %: 80-75 بنسبة تحققت أهداف المشروع -

  .المصري لحقوق المرأة

مشروع تفعيل مشاركة : ظهور استعداد جيد للطالبات للمشاركة في الحياة السياسية -

  .الطالبات في الحياة الجامعية بواسطة مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة

مشروع التأهيل السياسي ألعضاء المجالس : حليةكل المستفيدات دخلن المجالس الم -

  .المحلية بواسطة جمعية المرأة العربية للتنمية

كانت النتائج إيجابية فالنساء األميات كن في حاجة للمعلومات القانونية والصحية، فأقبلن  -

مشروع إدماج التوعية الصحية : جنبا إلى جنب مع الرجال على فصول محو األمية

  .ي برامج محو األمية بواسطة جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئةوالقانونية ف
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مشروع جنسيتي من حقي ): صناع القرار(أدى المشروع إلى تحديد أدق للفئة المستهدفة  -

  .لجمعية نهوض وتنمية المرأة

كشف المشروع عن زيادة العنف األسري في المناطق الشعبية نتيجة إدمان الزوج  -

مشروع مركز التطوع لتنمية : الوالية على األبناءتنازع النفقة والحضانة وومشاكل 

  . وحماية حقوق المرأة بواسطة جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة

  : كما في اإلجابات التالية نتائج إيجابية تتميز بالتحديد،-ب

ة المسئولين المحليين بعد طول إدراج مشاكل منطقة أبو هالل بمدينة المنيا على أجند -

مشروع المشاركة : إهمال لها بدعوى الخوف من البلطجة المتفشية فيها أو تعذر مقاربتها

  .المجتمعية كوسيلة لمكافحة اإلرهاب بواسطة رابطة المرأة العربية

مشروع تأسيس ائتالف تمكين المرأة سياسيا بمحافظة : قيادة محلية وتأهيلها42تدريب  -

  .بواسطة جمعية حواء المستقبلالمنيا 

: محافظات8مشروعا في 14محافظة وتمويل 24جمعية في 350تكوين شبكة من  -

  .مشروع دعم الجمعيات األهلية نحو تنفيذ مقررات بكين بواسطة رابطة المرأة العربية

مشروع تنمية : 2005قيادة فلسطينية تمثل رؤساء جامعات وبلديات عام36تدريب  -

  . المنتخبة بواسطة مركز التنمية المتواصلة للتدريب وبناء القدراتمهارات القيادات

مشروع آفاق جديدة لجمعية : إعادة تمويل المشروع من الجهة المانحة كدليل على نجاحه -

 .الرعاية المتكاملة
  
 
  : كما في الحاالت اآلتيةنتائج مختلطة،-ج

ض الثالث حقق بعض أنشطة المشروع جيدة، والبعض اآلخر فوق المتوسط، والبع -

برامج تدريبية للكوادر النسائية بواسطة : من أهدافه بسبب الجدية في العمل% 100

  . الحزب الناصري

من الجمعيات التي تم التعاون معها بتنفيذ أهداف المشروع، وتحول % 30عدم التزام  -

من الشباب % 85منها للعمل في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية، والتزام % 40

مشروع البناء الديمقراطي للمجتمعات المحلية : رب بالعمل في إطار البرنامج نفسهالمد

  .بواسطة جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة
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من أهدافه، وانعدام فكرة التشبيك مع الجهات المعنية، % 75عدم تنفيذ المشروع أكثر من  -

مساندة القانونية للمرأة بواسطة جمعية مركز ال: وعدم وجود هدف موحد أو خطة واضحة

  .المرأة والتنمية

تعثر مشروعات مناهضة العنف ضد المرأة في البداية لعدم تقبل الفكرة في البيئات  -

مشروع بناء : المحافظة ثم نجاح مسعاها وتدريب الجمعيات المنفذة على الترويج للهدف

ذ وثيقة بكين بواسطة الجمعية قدرات شبكة من الجمعيات غير الحكومية المصرية لتنفي

  .المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

تعثر بعض أنشطة المشروع بسبب تفشي ظاهرة التواكل في المجتمع، فيما نفذت أنشطة  -

مشروع مشاركة الشابات : أخرى بنجاح لضمان استمرار دفع مصروفات الطالبات

  .بواسطة الهيئة القبطية اإلنجيلية

  :، من نماذجها النتائج المحققةتوصيات من واقع-د

اإلكثار من التوعية والتدريب للنساء خالل فترة كافية، والتعاون مع األحزاب السياسية  -

مشروع دعم المرأة في الحياة السياسية بواسطة : لتفعيل تمثيل المرأة في المراكز القيادية

  .منتدى الجمعيات النسائية من أجل التغيير

مشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة بواسطة :  في مواقعهمالوصول إلى المستهدفين -

  .جمعية أمي للحقوق والتنمية

  . مشروع المرأة العربية تتكلم بواسطة كاريتاس: حضور الرجال التدريبات مع النساء -

مشروع تدريب إعالميين وإعالميات في الريف : توسيع عدد المستفيدين من اإلعالميين -

  .أة واإلعالمبواسطة مركز بحوث المر

ضرورة التوسع في أنشطة المشروع وتعميمها على المدارس بمراحلها المختلفة مع  -

مشروع المشاركة السياسية للفتيات : االعتماد على الكوادر المحلية في عملية التنفيذ

 .بواسطة جمعية النهضة بالتعليم
  

  :من حيث نقاط قوة المشروع ونقاط ضعفه-2

ا لقياس مدى نجاح المشروع، ومن واقع مراجعة الشكل رقم بند14السؤال  تضمن هذا  

  : يتبين ما يلي) 37(
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مشروعات كانت أهدافها 6مشروعا كانت أهدافهم محددة ومصاغة بدقة، مقابل 50أن   -أ 

نموذج للحالة األولى مشروع دعم المشاركة السياسية للمرأة بواسطة . محددة إلى حد ما

ج للحالة الثانية مشروع تدريب المستثمر الصغير جمعية أمي للحقوق والتنمية، ونموذ

  .لجمعية سيدات األعمال للتنمية

مشروعا كان يمكن قياس أهدافهم 16مشروعا كانت أهدافهم قابلة للقياس، مقابل 40أن  -ب 

ويمثل مشروعا إعداد الرعيل األول من القيادات النسائية بواسطة جمعية . إلى حد ما

 والمرأة العربية تتكلم لكاريتاس لكال النوعين من سيدات أعمال المستقبل بفوة،

 .المشروعات
مشروعات كانت أهدافها واقعية إلى حد 10مشروعا كانت أهدافهم واقعية، مقابل 46أن  -ج 

ويمكن التمثيل للنموذجين بمشروعي نهضة مصر الشاملة والمتكاملة لجمعية سيدات . ما

 .قوق المرأة على التواليأعمال ديروط، ومدرسة الكادر للمركز المصري لح
مشروعات لم تحدد لها تلك العوائد 3مشروعا كان هناك تحديد لعوائدهم مقابل 40أن   -د 

مشروعا كان تحديد عوائدهم إلى حد ما، ومن نماذج ثالثتهم مشروعات دعم المرأة 13و

أة في مواقع صنع القرار لرابطة المرأة العربية، وتوعية القيادات النسائية بقضايا المر

والمشاركة السياسية لمركز البحوث والدراسات السياسية، والتأهيل السياسي ألعضاء 

 .المجالس المحلية لجمعية المرأة العربية للتنمية بالترتيب
مشروعا كانت مدتهم غير كافية، 15مشروعا كانت مدتهم الزمنية كافية، مقابل 31أن   -ه 

مشروع نهضة : مثلة الحاالت الثالثحد ما، ومن أمشروعات كانت مدتها كافية إلى 10و

، ومشروع تطوير )سنوات4(مصر الشاملة والمتكاملة لجمعية سيدات أعمال ديروط 

، ومشروع التأهيل السياسي للمرأة )سنتان(النادي النسائي لجمعية الرعاية المتكاملة 

 .بواسطة المجلس القومي للمرأة
مشروعات لم تكن تلك الموارد 6بل مشروعا كانت مواردهم المالية مناسبة، مقا36أن   -و 

نموذج للحالة األولى مشروع . مشروعا كانت مواردهم كافية إلى حد ما14كافية لها، و

 160.000دعم المرأة في مواقع صنع القرار لرابطة المرأة العربية بميزانية قيمتها 

هضة بالتعليم جنيه، وللحالة الثانية مشروع المشاركة السياسية للفتيات بواسطة جمعية الن

جنيه، وللحالة الثالثة مشروع التأهيل السياسي للمرأة بواسطة 116.000بميزانية قيمتها 

 . جنيه200.000المجلس القومي للمرأة بميزانية قيمتها مليون و
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مشروعات كانت للجهات الممولة اشتراطات خاصة بها، من نوع عدم توجيه العمل 10أن  -ز 

مية المستدامة من خالل الدعم المؤسسي بواسطة رابطة مشروع تعزيز التن: وجهة سياسية

: وتوفير الجهة المنفذة المقر المناسب ودفع رواتب بعض موظفي المشروع. المرأة العربية

والمشاركة . مشروع التوعية القانونية للمرأة بواسطة جمعية سيدات أعمال ديروط للتنمية

ونية في برامج محو األمية لجمعية مشروع إدماج التوعية الصحية والقان: في التنفيذ

مشروع : وقصر نشاط المشروع على المرأة. المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة

مركز التطوع لتنمية وحماية حقوق المرأة بواسطة جمعية المساعدة القانونية للحقوق 

ئر سا: واإلعالن عن جهة التمويل على سبيل الدعاية لها. الدستورية بالمنصورة

وفي مقابل هذه . مشروعات جمعية المرأة العربية للتنمية الممولة بواسطة رجال األعمال

ات التمويل اشتراطات محدودة مشروعا اشترطت جه46 كان هناك 10المشروعات الـ

مشروع إعداد كوادر نسائية للمشاركة السياسية في المجالس المحلية : على جهات التنفيذ

 .للتنمية وحماية المستهلك والبيئةبواسطة جمعية المستقبل 
مشروع دعم : ومن نماذج تلك الحاالت الثالث. مشروعا توفرت لهم كثافة نسبية49أن  -ح 

المرأة في مواقع صنع القرار لرابطة المرأة العربية، ومشروع بناء القيادات الشابة لجمعية 

وفي . ية بواسطة آكتالمرأة العربية للتنمية، ومشروع مجموعة أصواتنا للتوعية االنتخاب

 . الحالة األخيرة تم إرجاع ضعف اإلقبال للثقافة السائدة في ريف مصر
مشروعا حظوا بتجاوب الحضور، مقابل مشروع واحد لم يحظ بهذا التجاوب، 48أن  -ط 

وللتمثيل على النماذج الثالثة يمكن أن نسوق . مشروعات حظيت بتجاوب نسبي7و

لقانونية في برامج محو األمية بواسطة جمعية مشروعات إدماج التوعية الصحية وا

المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة، وآفاق جديدة للرعاية المتكاملة، والتعليم المدني 

وفي الحالة األخيرة فسر ضعف التجاوب . للمرأة بواسطة المركز المصري لحقوق المرأة

 مسببات أخرى كما في حساسية بأسباب أسرية أساسها ممانعة األزواج، وإن كانت ثمة

الموضوع في حالة مشروع عدالة أكثر للنساء الداعي لتوحيد التشريع بالنسبة للمسلمات 

 .والمسيحيات وهو الذي تبناه مركز قضايا المرأة المصرية
مشروعا لم يتأت لهم ذلك، 13مشروعا كان لهم صدى إعالمي عام، مقابل 28أن  -ي 

مثال للحالة األولى مشروع بناء قدرات شبكة . كل نسبيمشروعا توفر لهم ذلك بش15و

من المنظمات غير الحكومية المصرية لتنفيذ وثيقة عمل بكين بواسطة الجمعية المصرية 
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للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وللحالة الثانية منتدى القيادات الحزبية الشابة بكلية 

ويالحظ .  الكوادر النسائية لحزب الوفداالقتصاد والعلوم السياسية، وللحالة الثالثة تدريب

أنه حيثما لم يتأت إعالم واسع المجال بالمشروع، كان يتوفر هذا اإلعالم على مستويات 

كما يالحظ أن ثمة متغيرات تتحكم في سعة اإلعالم بالمشروع . إلخ...محلية، حزبية: أدنى

الجامعي عدم تهيئة تغطية منها المتغير األمني، وفي هذا السياق أشير إلى اشتراط األمن 

 .إعالمية لمنتدى القيادات الحزبية الشابة
مشروعا كان لهم أثر على الواقع ومن قبيلهم مشروع التأهيل السياسي ألعضاء 39أن  -ك 

مشروعات لم يكن لها أثر ومن 4المجالس المحلية بواسطة جمعية المرأة العربية للتنمية، و

لمرأة سياسيا بمحافظة المنيا بواسطة جمعية حواء نماذجها مشروع تأسيس ائتالف تمكين ا

مشروعا كان لهم أثر نسبي على واقعهم 13، و)وفي هذا اإلقرار شجاعة تحترم (المستقبل

 .ومن ذلك مشروع تدريب اإلعالميين بواسطة مركز بحوث المرأة واإلعالم
لك القابلية، مشروعات ليست لها ت5مشروعا كانت لهم قابلية لالستمرار، مقابل 45أن  -ل 

ويمكن التمثيل للنماذج الثالثة بمشروعات . مشروعات يمكن استمرارها إلى حد ما6و

التأهيل السياسي للمرأة بواسطة المجلس القومي للمرأة، وبيت خبرة نيابي للنساء بواسطة 

المركز القومي لحقوق المرأة، وبناء القدرات الشابة لجمعية المرأة العربية للتنمية، على 

وعادة ما كان يتم الربط بين استدامة المشروع وبين توفر التمويل الالزم، في . تواليال

إشارة إلى أن العامل الذي يتحكم في االستمرارية من عدمها هو عامل مالي وليس 

وفي بعض الحاالت أشير إلى عراقيل إدارية وشخصية أو إلى تحول اهتمام . مضمونيا

 .الدولة من مجال آلخر
وعا حققوا أهدافهم، منهم مشروع تمكين المرأة من المشاركة في الحياة المدنية مشر32أن   -م 

وأن مشروعين . والسياسية لجمعية تنمية المجتمع المحلي باإلسكان الصناعي بشبرا الخيمة

مشروع اإلصالح السياسي والدستوري في مصر : اثنين لم يحققا أهدافهما وهذان هما

وادر نسائية للمشاركة السياسية في المجالس المحلية لحزب التجمع، ومشروع إعداد ك

مشروعا حققوا أهدافهم 22وأن . بواسطة جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة

نسبيا، ومن ذلك مشروع تأسيس ائتالف لتمكين المرأة سياسيا بمحافظة المنيا بواسطة 

روعات أفادت أنها حققت أهدافها وجدير بالذكر أن بعض المش. جمعية حواء المستقبل

رغم أنها ال زالت قيد التنفيذ كما هو الحال في مشروع تمكين المرأة من المشاركة في 
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الحياة المدنية والسياسية بواسطة جمعية تنمية المجتمع المحلي باإلسكان الصناعي بشبرا 

عزت ذلك إلى مبررات أما تلك التي أفادت أنها حققت أهدافها جزئيا ال كليا فقد . الخيمة

منها عدم توفر إرادة حقيقية، ومن ذلك ما ورد بشأن مشروع دعم المرأة في الحياة 

 .السياسية بواسطة منتدى الجمعيات النسائية من أجل التغيير
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  : وبالنسبة لمقترحات تحسين المشروع-3

المبحوثين على السؤال الخاص بتقييم نتائج المشروعات قد لما كانت بعض إجابات   

انطوت على توصيات سبقت اإلشارة إليها، لذلك لن يتم تكرار ما ذكر منها وسوف يتم التركيز 

على المقترحات اإلضافية، مع مالحظة أن تلك المقترحات ترددت ما بين العمومية المتصلة 

  .رتبطة بكل مشروع على حدةبالسياق المجتمعي ككل وبين الخصوصية الم

  : المقترحات العامة وشملت-أ

  .تغيير البيئة الثقافية بما يدعم تعزيز الدور العام للمرأة -
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خلق مناخ سياسي موات، ويشمل ذلك زيادة تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار على  -

  .مستوى األحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني

في الدعوة لقضايا المرأة بالنظر إلى سعة تأثير علماء الدين تفعيل دور المؤسسة الدينية  -

  .في تكوين اتجاهات الرأي العام

 . تنظيم حملة دعائية لمناصرة تخصيص مقاعد للمرأة في الهياكل التمثيلية -
  : المقترحات الخاصة وشملت-ب

كال أحد هذه األش. توسيع المشروع، وهو اقتراح تكرر في حاالت عديدة وبأشكال مختلفة -

مشروع النساء في : زيادة عدد المستفيدين من المشروع سواء من النساء باألساس

مبادرات اإلصالح لملتقى تنمية المرأة، ومشروع دعم الجمعيات األهلية نحو تنفيذ 

مقررات مؤتمر بكين لرابطة المرأة العربية، أو بالتأكيد على وجوب استهداف الرجال 

وع المرأة العربية تتكلم لكاريتاس، ومشروع دعم المرأة مشر: جنبا إلى جنب مع النساء

  . في المجتمع المدني لرابطة المرأة العربية

مشروع البناء الديمقراطي : شكل آخر هو توسيع النطاق الجغرافي للمشروع

للمجتمعات المحلية بواسطة جمعية المساعدة القانونية للحقوق الدستورية بالمنصورة، 

ميين الشباب لمركز بحوث المرأة واإلعالم، ومشروع بيت خبرة ومشروع تدريب اإلعال

  .نيابي للنساء بواسطة المركز المصري لحقوق المرأة

مشروع المشاركة السياسية للفتيات بواسطة : شكل ثالث هو زيادة أنشطة المشروع

  .جمعية النهضة بالتعليم، ومشروع مشاركة الشابات للهيئة القبطية اإلنجيلية

المشروع، وهو اقتراح يرتبط بسابقه ويترتب عليه، ألنه من المفهوم أن مد نطاق استمرار  -

المشروع، أو زيادة المستهدفين بنشاطه، أو تنويع هذا النشاط أمور تستدعي كافة تمديد 

مشروع تدريب : ومن نماذج االقتراحات ذات الصلة ما ورد في. المدى الزمني للمشروع

ت األعمال للتنمية، ومشروع التوعية السياسية للشباب، المستثمر الصغير لجمعية سيدا

  . ومشروع المواطنة الواعية لمركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة

. دعم تمويل المشروع، وهذا اقتراح تكرر في معظم الحاالت وإن يكن بتنويعات مختلفة -

 بسبب التعقيدات ففي إحدى الحاالت ورد اقتراح بتسليم ميزانية المشروع للجهة المنفذة

مشروع إعداد كوادر نسائية للمشاركة : المترتبة على تولي الجهة المانحة مسئولية اإلنفاق

  .السياسية في المجالس المحلية بواسطة جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة
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) كالوزارات مثالً(وفي حالة أخرى ورد اقتراح بزيادة مصادر التمويل الرسمية 

مشروع دعم المرأة في مواقع : زء من دعم الدولة لجهود المنظمات غير الحكوميةكج

  .صنع القرار بواسطة رابطة المرأة العربية

وفي حالة ثالثة ورد اقتراح بتنويع مصادر التمويل والحد من االعتماد على تمويل 

للتنمية، مشروع بناء القيادات الشابة بواسطة جمعية المرأة العربية : رجال األعمال

ويالحظ بخصوص هذه الحالة أنها تمثل حالة خاصة بين سائر الحاالت موضع الدراسة 

  .التي تعاني من محدودية المساهمة المالية لرجال األعمال بشكل عام

تدريب المدربين، وهو اقتراح تكرر بدوره في تأكيد على أهمية هذا البعد في توصيل  -

ومن المشروعات التي اقترحت تدريب المدربين . رسالة المشروع إلى المستهدفين بها

مشروع إدماج التوعية الصحية والقانونية في برامج محو األمية : وتوفير العناصر الكفؤة

بواسطة جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك والبيئة، ومشروع مركز التطوع لتنمية 

. حقوق الدستورية بالمنصورةوحماية حقوق المرأة بواسطة جمعية المساعدة القانونية لل

وفيما يخص مشروع نشر ثقافة حقوق اإلنسان بين أطفال المدارس بواسطة الجمعية 

المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، فقد كان اقتراحه هو تدريب عدد أكبر من 

المدرسين لضمان استمرار المشروع حيث يؤدي نقل المدرس المؤهل لبث ثقافة حقوق 

  .حالته للتقاعد إلى إنهاء النشاط الحقوقي في المدرسةاإلنسان أو أ

التدقيق في اختيار المستهدفين خاصة أن الكثيرين منهم يتلقون الدورات نفسها بواسطة  -

مشروع توعية القيادات النسائية بقضايا : أكثر من جهة مما يحد من عائد االستثمار منهم

  .والدراسات السياسيةالمرأة والمشاركة السياسية بواسطة مركز البحوث 

مشروع تأسيس ائتالف تمكين المرأة سياسيا بمحافظة : التشبيك بين أنشطة الجهات المنفذة -

المنيا بواسطة جمعية حواء المستقبل، ومشروع تدريب الكوادر النسائية الحزبية بواسطة 

سات حزب الوفد، ومشروع تفعيل مشاركة الطالبات في الحياة الجامعية بواسطة مركز درا

 .واستشارات اإلدارة العامة
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  : الدروس املستفادة-ًاخامس
مشروعا عن بعض الدروس المستفادة، تلك 56يكشف تحليل بيانات االستبيان التي تغطي   

  :هي

أن الجهات المنفذة على أهمية الدور الذي تقوم به في مجال التمكين السياسي للمرأة، إال  -1

وكمثال فإن تدريب أعداد متزايدة من . على تحقيق أهدافهاأن المناخ العام يحد من قدرتها 

النساء على خوض المعترك االنتخابي أمر ال غنى عنه لتوفير العناصر النسائية الكفؤة 

القادرة على المنافسة، لكن في الوقت نفسه فإن الكفاءة ليست هي المعيار الوحيد الذي 

لتعصب القبلي، وانتشار التيارات يحسم نتيجة التنافس بين المرشحين في ظل شيوع ا

قياس أثر نشاط تلك في وبالتالي إذا اعتمد . إلخ...الدينية الرجعية، وتوظيف المال والعنف

الجهات المنفذة على عدد النساء المتدربات فسنجد أنها حققت نجاحا ملموسا، لكن إذا 

ونجحن فيها فسنجد اعتمد في قياس األثر على عدد النساء الالئي دخلن االنتخابات بل 

أنها لم توفق بل إن جهودها قد انتكست، وهذه نقطة البد من أخذها بعين االعتبار عند 

  .تقييم أنشطة الجهات المعنية بقضايا المرأة

أن أنشطة التوعية والتدريب التي تستقطب غالبية أنشطة الجهات المنفذة تعاني من  -2

 التعليم ما قبل الجامعي بشكل عام، األولى عدم االهتمام بمراحل: فجوتين أساسيتين

وإذا كان ). اإلدارة+البرلمان (والثانية عدم التركيز على النساء في مواقع صنع القرار 

من الميسور الشروع في إدماج بعض الموضوعات التي تعطي صورة إيجابية للمرأة 

لجامعي، إال أن في مقررات ما قبل التعليم ا) فضالً عنها كأم وربة أسرة كالمعتاد(كعاملة 

من المفهوم أن ثمة حساسية معينة تكتنف استهداف النائبات أو وكيالت الوزارة أو 

لكن مقاربة هذه . إلخ بالتوعية والتدريب بالنظر إلى تبوؤ هؤالء مراكز رفيعة..العميدات

ر الشريحة من النساء ال غنى عنها ألنها هي التي تترك انطباعا إيجابيا أو سلبيا عن الدو

 .ويمكن التفكير في أن يتم هذا االستهداف عبر دورات متخصصة ومغلقة. العام للمرأة
أن غياب القاعدة المعلوماتية عن الجهات الناشطة في خدمة قضايا المرأة وطبيعة ما  -3

تؤديه من نشاط، يرجع إليه السبب في تداخل الكثير من األنشطة وربما تكرارها على 

 .تمعيةنحو يقلل من أهميتها المج
أن أحد عوامل االنقطاع في أنشطة بعض الجهات المنفذة هو تغير أولويات الدولة من  -4

ومع إدراك أن ثمة حاجة للنهوض الشامل بوضع المرأة اجتماعيا . فترة زمنية ألخرى
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إلخ، إال أن من المهم أن يخضع هذا النهوض لنوع من فقه ...واقتصاديا وسياسيا

سنوات، 5-3ضية المشاركة السياسية كأولوية أولى لمدى زمني األولويات، بمعنى تبني ق

. سنوات أو العكس5-3ثم قضية األوضاع األسرية للمرأة كأولوية ثانية لمدى زمني 

وأهمية مثل هذا التحديد أنه يضمن تكثيف الجهود في اتجاهات محددة، كما أنه يضع 

 .ت المنفذة ألولويات المانحينأولويات الدولة أمام الجهات المانحة وال يخِْضع الجها
أن أحادية مصدر التمويل تزيد من احتماالت المشروطية السياسية، أكان هذا المصدر  -5

 .رسميا أم غير رسمي، مؤسسيا أم شخصي
رجالهم : أن فلسفة استهداف النساء دون سواهن تفترض فصالً تعسفيا بين المواطنين -6

 ال يستقيم تغيير األوضاع المجتمعية إال برفد ونساؤهم، وتفتعل خصومة بين الطرفين فيما

 .جهود النساءلالرجال جهود 
أن القاهرة والمدن الكبرى، ال زالت هي الساحة األهم لتنفيذ المشروعات الخاصة بالمرأة،  -7

ومع الوعي بأن ثمة امتدادات لبعض تلك المشروعات إال أن بعض المحافظات غيبت 

 .والبحر األحمر وجنوب سيناء وبني سويفالبحيرة : عنها، وتلك هي محافظات
أن المعوقات البيروقراطية ال تتسبب فقط في عرقلة أداء الجهات المنفذة أنشطتها، لكنها  -8

قد تؤدي إلى إحجام بعض الجهات المانحة عن التمويل، فقد ورد ذلك صراحة على ألسنة 

الذي وصف السويسري للتنمية -بعض مسئولي تلك الجهات ومنها الصندوق المصري

أن تقضي نهائيا "مديره السيد ماكس جيجر تلك المعوقات بأنها كادت تتسبب بالنص في 

 زاد فقال إن األعضاء المصريين في، و"السويسري للتنمية-على فكرة الصندوق المصري

اللجنة التنفيذية المشرفة على المصادقة على المشروعات كانوا يعرقلون التمويل أو 

 .•على أموال الصندوق وهو ما لم تكن تقبل به سويسرايحاولون اإلشراف 
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ًسادسا
  : اقرتاحات التطوير-

  :يمكن البناء على الدروس السابقة في اقتراح مجموعة اقتراحات، ومن بينها

لتمثيل النساء في مختلف الهياكل المنتخبة والمعينة " الكوتا"التأكيد على أهمية اعتماد  -1

وقد بذل . بدئية ومؤقتة لحين تغير البيئة المجتمعية في اتجاه مواتوذلك كخطوة م

فرخندة حسن أمينه . د.المجلس القومي للمرأة جهدا معتبرا في هذا الخصوص، وقامت أ

العام بإثارة الموضوع في داخل مجلس الشورى مشددة على أننا بحاجة إلى التفكير في 

 به إلى مقاعد البرلمان، خاصة بعدما نصاف نصف المجتمع والوصولوسائل كفيلة بإ

  . •أثبتت المرأة كفاءتها فيما تبوأته من مناصب

التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لخدمة أولويات استراتيجية الدولة حيال النساء، إذ من  -2

غير المقبول أن تعمل وسائل اإلعالم والسياسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في 

 .أحيانًا متضاربة إزاء القضية نفسهااتجاهات مختلفة و
تكوين قاعدة معلوماتية عن الجهات المعنية بالمرأة، واالهتمام بتكوين ذاكرة تاريخية لكٍل  -3

 .منها حتى تسهل مراجعتها عند الضرورة
 .االتجاه الستهداف الرجال جنبا إلى جنب مع النساء -4
 .تنظيم دورات تدريبية للبرلمانيات والقيادات اإلدارية -5
 .توسيع النطاق الجغرافي للمشروعات -6
 .التركيز على النشء -7
 .تدريب المدربين -8
  .تنويع مصادر التمويل -9

                                      
 للمرأة، من مناقشات مجلس الشورى حول فرخندة حسن، اقتراح برغبة حول زيادة المشاركة السياسية. د. أ • 

 .2000تمثيل المرأة تمثيالً أكثر إنصافًا في الحياة النيابية، ديسمبر
 مشروعاً لتفعيل دور النائبات البرلمانيات 2006 يذكر أن المجلس القومي للمرأة بدأ اعتباراً من ديسمبر عام ••

اإلطار الدستوري : ست دورات تتخذ لها العناوين التاليةوتنمية مهاراتهن ومعارفهن البرلمانية، وذلك من خالل 

والقانوني المنظم للعمل البرلماني، والدور التشريعي للبرلمان، والدور الرقابي للبرلمان، ومهارات األداء 

ينفذ المشروع من خالل تعاون . البرلماني، والدور البرلماني في عالم متغير، وأخيراً قضايا برلمانية معاصرة

  .جلس القومي للمرأة مع كٍل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وصندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأةالم

  .، من مطبوعات المجلس القومي للمرأة"نحو أداء برلماني متميز للمرأة المصرية"مطوية 
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  معيات التي تم االتصال بهاالج: )2(ق رقم مرف

  

  المحافظة  الجهة  م
  االتحاد النوعي لجمعيات التنمية االقتصادية   1
  الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية   2
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  الديمقراطيالحزب الوطني   5
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  المركز الوطني لمساندة الجمعيات األهلية   11
  لدراسات االجتماعية القبطي ل المركز  12
   اإلنسانالمصري لحقوق  المركز  13
   اإلنسانالمنظمة المصرية لحقوق   14
  الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية   15
  اإلنسانتجمع المنظمات المصرية لحقوق   16
  جمعية ابنتي لرعاية الفتاة   17

  القاهرة الكبرى
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  اعية مجمعية الخدمات االجت  18
  لشابات المسيحياتجمعية ا  19
  جمعية الصعيد للتربية والتنمية  20
  جمعية المرأة والمجتمع   21
   اإلنسانجمعية المساعدة القانونية لحقوق   22
  جمعية النداء الجديد   23
  التعليم بجمعية النهضة   24

  الجهة  م
  جمعية الوعظ والتعليم القبطية   25
   لرعاية األسرة جمعية آمنة بنت وهب النسائية  26
  جمعية أمي للحقوق والتنمية  27
 الصناعي باإلسكانجمعية تنمية المجتمع المحلي   28

  بشبرا الخيمة 
  جمعية حواء المستقبل   29
   والطفولة األسرةجمعية رعاية   30
  جمعية رعاية األسر المنتجة   31
  جمعية ماري مرقص النسائية للتدريب المهني   32
  ية نهوض وتنمية المرأة جمع  33
  حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي  34
  حزب الوفد  35
  رابطة المرأ العربية  36
  كاريتاس   37
  )بشاير ( مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع   38
    جامعة القاهرة–كلية االقتصاد والعلوم السياسية   39
   المرأةمؤسسة ضوء لنهضة   40
  اإلستراتيجية للدراسات مركز الخليج  41
   مركز الدراسات والبحوث السياسية  42
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   اإلنسانمركز القاهرة لدراسات حقوق   43
مركز النديم للعالج والتأهيل النفسي لضحايا   44

  العنف
  مركز دراسات التنمية البديلة   45
  واإلعالم المرأةمركز دراسات   46
  لعامةمركز دراسات واستشارات اإلدارة ا  47
  مركز قضايا المرأة المصرية  48

  الجهة  م
مركز وسائل االتصال المالئمة من أجل التنمية   49

  )آكت(
  دراسات الدول النامية  مركز  50
  دراسات المرأة الجديدة  مركز  51
   ملتقى تنمية المرأة  52
   والذاكرة المرأةملتقى   53
  لتغييرمنتدى الجمعيات النسائية من أجل ا  54

  54  مجموع

   
  جمعية جنود المسيح  55
   بالكرنك اإلسالميةالجمعية الخيرية   56
   بالمنشأة اإلسالميةالجمعية الخيرية   57
  جمعية تنمية المجتمع المحلي بالحبيل   58
  جمعية تنمية المجتمع بالضبعية  59
  جمعية تنمية المجتمع بأبو عناد بالطود  60
   تنمية المجتمع نجع خميس بالعديسات قبليجمعية  61

  األقصر

  7  مجموع

   
  شمال سيناءاللجنة الشعبية لحقوق المواطن السياسية   62
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  واالقتصادية والوطنية 
   المنتجة واألسرجمعية التدريب المهني   63
   لزيادة دخل المرأة واإلنتاججمعية التدريب   64
  د جمعية تنمية المجتمع المحلي بالشيخ زوي  65
  جمعية تنمية المرأة السيناوية ببئر العبد  66
  المرأةجمعية حقوق   67

  6  مجموع

  

  المحافظة  الجهة  م
  جمعية السيدات القبطية  68
  جمعية الشابات المسلمات   69
   سجمعية تنمية المجتمع المحلي بهرما  70
جمعية تنمية المجتمع للعمال والعامالت غير   71

  الحكوميين
  جمعية رجال أعمال   72
   والتدريبالمرأةجمعية شؤون   73

  سوهاج

  6  مجموع

   
  الجمعية النسائية لتحسين الصحة   74
  جمعية أصدقاء البيئة  75
جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة   76
  جمعية رعاية الفتاة  77
  جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية  78

  بورسعيد

  5  مجموع

  
  جمعية سيدات األعمال للتنمية  79
  جمعية رجال أعمال كفر الشيخ  80

  كفر الشيخ
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  جمعية سيدات أعمال المستقبل   81

  3  مجموع

  
  جمعية الرعاية المتكاملة   82
  جمعية رجال أعمال  83
  جمعية سيدات األعمال بديروط  84

  أسيوط

  3  مجموع

  

  المحافظة  الجهة  م
   لالقتصاد المنزلي اإلسكندريةجمعية   85
  جمعية المرأة والتنمية  86

  اإلسكندرية

  2  مجموع

  
  جمعية المرأة العربية للتنمية  87
مركز التنمية المتواصلة للتدريب وبناء   88

  القدرات

  اإلسماعيلية

  2  مجموع

   
  جمعية الطفولة والنهوض باألسرة  89
  توريةجمعية المساعدة القانونية للحقوق الدس  90

  الدقهلية

  2  مجموع

  
جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك   91

  والبيئة
  مؤسسة التنمية الصحية والبيئية   92

  أسوان

  2  مجموع

  

 87



  السويس  األسرةجمعية تنظيم   93

  1  مجموع

  
  الشرقية  الجمعية النسائية لتحسين الصحة  94

  1  مجموع

  

  

  المحافظة  الجهة  م
  قنا  ريفية والحضريةجمعية تنمية المرأة ال  95

  1  مجموع

  
  المنيا  جمعية حواء المستقبل  96

  1  مجموع

  
  الوادي الجديد  جمعية الدفاع االجتماعي  97

  1  مجموع

   
  بني سويف  الجمعية القبطية للخدمات والتدريب  98

  1  مجموع
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  مضامينها السياسية مقسمة حسب روعاتخريطة المش :)3(مرفق رقم 

  

  برامج توعية وتثقيف سياسي للناخبات/ مشروعات-أوالً

  مقرها  نوعها  الجمعية  المشروع  م
  االسماعيلية  منظمة غير حكومية  جمعية المرأة العربية للتنمية  توعية الناخبات  1
برنامج محاضرات المنتدى   2

  السياسي للمرأة
المرأة " الثاني المنتدى الفكري  3

  " والمشاركة السياسية

  المجلس القومي للمرأة

   

  مجلس قومي

   

  القاهرة

   

 حمالت توعية قانونية وانتخابية  4
  

مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع 

  )بشاير(

  القاهرة  منظمة غير حكومية

مشروع أصواتنا للتوعية   5

 االنتخابية
  

مركز وسائل االتصال 

المالئمة من أجل التنمية 

  )أكت(

  القاهرة  منظمة غير حكومية

عية للمرأة أثناء دورات تو  6

  االنتخابات

الجمعية النسائية لتحسين 

 الصحة
  

  بورسعيد  منظمة غير حكومية

   مشروعات6 مجموع
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 برامج بناء قدرات للمرشحات/ روعاتمش-اثاني   

  مقرها  نوعها  الجمعية  المشروع  م
إعداد كوادر نسائية للمشاركة   7

  السياسية في المجالس المحلية

قبل للتنمية وحماية جمعية المست

  المستهلك والبيئة 

  أسوان  منظمة غير حكومية

برنامج تدريبي لمرشحات مجلس   8

 الشعب
  

منتدى الجمعيات النسائية من أجل 

مركز دراسات المرأة ( التغيير 

+ رابطة المرأة العربية + الجديدة 

  )المركز المصري لحقوق المرأة 

  القاهرة  منظمة غير حكومية

ة تدريبية للمرشحات في تنظيم دور  9

  االنتخابات

  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية نهوض وتنمية المرأة

  القاهرة  منظمة غير حكومية  المركز المصري لحقوق المرأة  برنامج مدرسة الكادر  10
  القاهرة  مجلس قومي  المجلس القومي للمرأة   مركز التأهيل السياسي  11
 تدريب المرشحات في االنتخابات  12

  المحلية

 جمعية المرأة العربية للتنمية
  

  اإلسماعيلية  منظمة غير حكومية

   مشروعات6 مجموع
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  تنمية مؤسسية..عضوات المنظمات غير الحكومية/ الحزبيات/ النقابيات/ برامج بناء قدرات للنائبات/اتعومشر-اثالثً

  مقرها  نوعها  الجمعية  المشروع  م
  تالنائبابناء قدرات   13
  تدريب على إدارة مجالس اإلدارات  14

  جمعية المرأة العربية للتنمية

   

  منظمة غير حكومية

   

  اإلسماعيلية

   
 برنامج تنمية مهارات القيادات المنتخبة   15
   األهليةبرنامج رفع قدرات الجمعيات  16

مركز التنمية المتواصلة 

 للتدريب وبناء القدرات
   

  منظمة غير حكومية

   

  اإلسماعيلية

   

برنامج دعم حقوق العاملين في مصر   17

  )تدريب القيادات(

الجمعية المصرية للنهوض 

  بالمشاركة المجتمعية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

دورة تدريبية عن تنمية مهارات العمل   18

  السياسي
دورة تدريبية لرفع مهارات الرائدات   19

  الريفيات بالوزارات 
  IBM  مشروع التعاون مع   20
  مشروع اإلدارة بالنتائج  21
دورة تدريبية لتنمية مهارات العاملين   22

  بمكتب شكاوى المرأة 
دورة ألعضاء لجان المرأة بجمعيات   23

  تنمية المجتمع المحلي
تدريبية للجان المرأة باالتحادات دورة   24

 المجلس القومي للمرأة
  

  مجلس قومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القاهرة
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  اإلقليمية
دورة تدريبية لرفع مهارات منسقي   25

  اللجان بالمجلس ومعاونيهم
دورة تدريبية لدعم قدرات أعضاء فروع   26

  المجلس بالمحافظات
دورة تدريبية لمسئولي وحدات تكافؤ   27

  الفرص بالوزارات
ت دورات تدريبية لتنمية المهارا  28

  للجمعيات األهلية في المحافظات
مشروع قياس المساواة بين الجنسين   29

  عن طريق اإلحصاءات المصنفة
إنشاء وحدة نظم بيانات جغرافية عن   30

  المشاركة السياسية للمرأة المصرية
مشروع التنمية متعدد األهداف بمحافظة   31

  المنيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  القاهرة  منظمة غير حكومية  المركز المصري لحقوق المرأة  برنامج بيت خبرة نيابي للنساء  32
زيادة (النساء والحكم الصالح في الريف   33

  )مشاركة المرأة في صنع القرار
مساعدة الجمعيات في تصميم   34

  المشروعات لجذب التمويل 

 اإلنجيليةالهيئة القبطية 

 للخدمات االجتماعية
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية الصعيد للتربية والتنمية  ع للدعم المؤسسيمشرو  35
  مركز التطوع لتنمية حقوق المرأة  36
وحدة المساعدة القانونية والتدريب   37

  للمرأة

جمعية المساعدة القانونية 

 للحقوق الدستورية
  

  الدقهلية  منظمة غير حكومية

شمال  منظمة غير حكومية جمعية تنمية المرأة السيناوية مشروع تطوير مركز تدريب وتنمية   38
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  سيناء  ببئر العبد  المرأة 
مشروع نهضة مصر الشاملة والمتكاملة   39

جزء منه بناء مؤسسي للجمعيات (

  ...)األهلية ؛ الشفافية والحكم الداخلي 

جمعية سيدات األعمال بديروط

  

  أسيوط منظمة غير حكومية 

  القاهرة  حزب سياسي  حزب الوفد  سائية الحزبيةتدريب الكوادر الن  40
  مشروع دعم المرأة في الحياة السياسية  41
مشروع مساندة الجمعيات األهلية   42

المصرية نحو تنفيذ مقررات مؤتمر 

  بكين

 رابطة المرأة العربية
  

  القاهرة منظمة غير حكومية 

  ةالقاهر منظمة غير حكومية   كاريتاس  مشروع بناء قدرات  43
دورة تدريبية للجمعيات األهلية للعمل   44

  على توفير المستندات الرسمية للمرأة
برنامج تشكيل وإدارة شبكات المنظمات   45

 رأةاألهلية اإلقليمية العاملة في مجال الم

مركز خدمات المنظمات غير 

المركز المصري (الحكومية 

 )لدعم المنظمات األهلية حاليا
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

مشروع األرشيف االلكتروني الذي   46

  يغطي قضايا المرأة

مركز دراسات واستشارات 

   العامةاإلدارة

  القاهرة  مركز بحثي

  تدريب إعالميين وإعالميات  47
  تدريب إعالميين وإعالميات في الريف   48

مركز دراسات وبحوث المرأة 

 واإلعالم 
  

  القاهرة  مركز بحثي

 -جمعيات أهلية (نسائية تدريب قيادات   49

  ) نقابات -أحزاب 

 ملتقى تنمية المرأة
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

   مشروع35 مجموع
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إنتاج أفالم أو لقطات دعائية-ارابع  

  مقرها  نوعها  الجمعية  المشروع  م
تنويهات إعالمية لحث النساء على   50

  إدالء بأصواتهن في االنتخابات

 ي للمرأةالمجلس القوم
  

  القاهرة  مجلس قومي

  القاهرة منظمة غير حكومية   المركز المصري لحقوق المرأة دقيقة19فيلم   51
فيلم عن الديمقراطية  52

 

الهيئة القبطية اإلنجيلية 

  للخدمات االجتماعية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

تنويهات تلفزيونية لحث السيدات   53

على استخراج بطاقات انتخابية 

االنتخاب والترشحو
فيلم البداية  54
مسرحية جحا وحرمه وشركاه  55
فيلم الضحية  56

 رابطة المرأة العربية
  

  القاهرة منظمة غير حكومية 

نشرة غير دورية موجهة (إنصاف   57

)للمرأة
أفالم تسجيلية  58
امج إذاعية وتلفزيونيةبر  59
نشرة شهرية موجهة (الدوار   60

)لألسرة الصعيدية بها شق سياسي

مركز دراسات وبحوث المرأة 

 واإلعالم 
  

  القاهرة  مركز بحثي

   مشروع11 مجموع
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 برامج للتثقيف المدني/ روعاتمش-اخامس  

  مقرها  نوعها  الجمعية  المشروع  م
دورة تدريبية لتفعيل المشاركة   61

السياسية ودور الجمعيات في تعميق 

  قراطية مفهوم الديم

االتحاد النوعي لجمعيات التنمية 

 االقتصادية
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

   برنامج توسيع المعرفة بالسيداو  62
  برنامج الشباب من أجل المساواة  63
مشاركة في مؤسسات برنامج تفعيل ال  64

  جتمع المدنيالم

الجمعية المصرية للنهوض 

 بالمشاركة المجتمعية
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

ورش عمل من أجل زيادة مشاركة   65

  المرأة في الحياة المدنية والسياسية

الحزب العربي الديمقراطي 

  الناصري

  القاهرة  حزب سياسي

دورات تدريبية حول القضاء على كافة   66

  أشكال التمييز ضد المرأة  
الميين العاملين في دورة تدريبية لإلع  67

  مجال اإلذاعة والتلفزيون
دليل تدريبي عن واقع وقضايا المرأة   68

في مصر للعاملين بالجهاز اإلداري 

  للدولة
محاضرات للشباب في المعسكرات   69

  الصيفية

  القاهرة  مجلس قومي  المجلس القومي للمرأة
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مشروع التنمية متعدد األهداف   70

  بمحافظة المنيا
 برنامج دعم الحقوق السياسية للمرأة  71

  ودعم التعليم المدني

 المركز المصري لحقوق المرأة
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

 فصول توعية نسائية  72
  

الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات 

  االجتماعية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  برنامج توعية سياسية   73
   آفاق جديدةبرنامج  74

 جمعية الدفاع االجتماعي
  

الوادي   منظمة غير حكومية

  الجديد
  القاهرة  منظمة غير حكومية   جمعية الصعيد للتربية والتنمية  مشروع للتثقيف المدني  75
اإلسكندر  منظمة غير حكومية  جمعية المرأة والتنمية  مركز مساعدة قانونية  76

  ية
  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية النهضة بالتعليم  برنامج المشاركة السياسية للفتيات  77
حمالت توعية للنساء مع التركيز على   78

  فترات االنتخابات

  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية أمي للحقوق والتنمية

جمعية تنمية المجتمع المحلي   حمالت توعية  79

  هرماس

  سوهاج  منظمة غير حكومية

مشروع تمكين المرأة من حقوقها   80

  السياسية 

جمعية تنمية المجتمع باإلسكان 

  الصناعي

  القاهرة  منظمة غير حكومية

ندوات توعية قانونية ومشاركة   81

  سياسية

جمعية تنمية المرأة الريفية 

  والحضرية

  قنا  منظمة غير حكومية

شمال   منظمة غير حكومية  جمعية حقوق المرأة  توعية سياسية  82

  سيناء
  مشروع المشاركة السياسية للمرأة  83
  آفاق جديدة  84

 جمعية حواء المستقبل 
  

  المنيا  ةمنظمة غير حكومي

برنامج عن حقوق المرأة السياسية   85

 والعنف ضد المرأة للطالبات المغتربات

 جمعية رعاية الفتاة
  

  بورسعيد  منظمة غير حكومية

  أسيوط  ةمنظمة غير حكوميجمعية سيدات األعمال بديروط توعية (مشروع المساندة األسرية   86
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مرأة الشخصية بحقوق ال

  ...)والسياسية

  

برنامج تدريب المستثمر الصغير   87

 )ساعة يوميا للتأهيل السياسي(
  

 جمعية سيدات األعمال للتنمية
  

  كفر الشيخ  منظمة غير حكومية

حملة توعية ضد التمييز في قانون   88

  الجنسية

 جمعية نهوض وتنمية المرأة
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  مشروع التوعية القانونية للمرأة  89
مشروع دعم المرأة في المجتمع   90

  المدني

  القاهرة  منظمة غير حكومية  رابطة المرأة العربية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  كاريتاس  مشروع للتثقيف المدني  91
برنامج حقوق المرأة بين الواقع   92

  والتشريع
 مفاهيم النوع االجتماعي برنامج  93

  والتنمية
برنامج تفعيل المشاركة السياسية   94

  للمرأة
برنامج حقوق المرأة المصرية في   95

  حكم المحاكم الداخلية
برنامج حقوق المرأة في االتفاقيات   96

  الدولية وموقف مصر منها
برنامج دور االتحادات الطالبية في   97

  اسية للطالباتدعم المشاركة السي
  برنامج الخبرة االنتخابية  98

مركز دراسات واستشارات 

  العامةاإلدارة
   

  القاهرة  مركز بحثي

  القاهرة  منظمة غير حكومية  مركز قضايا المرأة المصرية  مشروع حقوق المرأة المدنية  99
تطوير منهج تدريبي تعليمي عن   100

الجندر وإدماجه في أنشطة المنظمات 

مركز وسائل االتصال المالئمة 

 )أكت( أجل التنمية من
  القاهرة  منظمة غير حكومية
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    غير الحكومية والمؤسسات األخرى

   مشروع40 مجموع

  

  

  

  

  

 قوانين ) أو(برامج للتأثير في السياسات و /روعاتمش-اسادس  

  مقرها  نوعها  الجمعية  المشروع  م
مشروع إدماج النوع االجتماعي في   101

 -التخطيط: خطط التنمية 

  المتابعة والتقييم-المؤسسية
  

مشروع السياسات االقتصادية   102

المستجيبة الحتياجات النوع 

  االجتماعي
مشروع خطة قومية للنهوض   103

-2002بالمرأة وحل مشكالتها 

 على مبدأ التخطيط 2007

  بالمشاركة
مشروع تكوين وحدة خاصة بالمرأة   104

مبدأ المساواة في كل وزارة لمتابعة 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين   105

 -قانون الجنسية(الخاصة بالمرأة 

تخصيص حصة للمرأة في مجلس 

  ...)الشعب 

   للمرأة المجلس القومي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القاهرة  مجلس قومي

  القاهرةكز مر/ مجلس قوميمركز / المجلس القومي للمرأةمشروع الموازنة المستجيبة   106
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 الحتياجات المرأة والرجل معا
  

دراسات واستشارات اإلدارة 

  العامة

  بحثي

برنامج المتابعة والتقويم من منظور   107

  النوع االجتماعي

مركز دراسات واستشارات 

  اإلدارة العامة

  القاهرة  مركز بحثي

حملة من أجل شهادة الميالد وقانون   108

  الجنسية والقانون االنتخابي

المركز المصري لحقوق 

 المرأة
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

لمرأة المصرية كمواطنة مشروع ا  109

  )قانون الجنسية(

الهيئة القبطية اإلنجيلية 

  للخدمات االجتماعية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

جمعية الصعيد للتربية   مشروع للتأثير في السياسات  110

  والتنمية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  اإلسماعيلية  مة غير حكوميةمنظ  جمعية المرأة العربية للتنمية  مشروع للتأثير في السياسات  111
جمعية المساعدة القانونية   شبكة مناهضة العنف ضد المرأة  112

  للحقوق الدستورية

  الدقهلية  منظمة غير حكومية

إصالح (مشروع من أجل التغيير   113

 )سياسي ودستوري وأوضاع النساء

حزب التجمع الوطني التقدمي 

  الوحدوي 

  القاهرة  حزب سياسي

 المرأة في مواقع اتخاذ مشروع دعم  114

  القرار

 رابطة المرأة العربية
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  كاريتاس  مشروع للتأثير في السياسات  115
قانون "مشروع عدالة أكثر للنساء   116

  موحد للمسلمات والمسيحيات

 مركز قضايا المرأة المصرية
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية 

حملة مصرية عربية لتغيير قوانين   117

  الجنسية 
  برنامج المرأة ومبادرات اإلصالح  118

 ملتقى تنمية المرأة
  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

   مشروع16 مجموع
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  برامج الكتشاف القيادات النسائية الشابة/ مشاريع 

  مقرها  نوعها  الجمعية  المشروع  م
الهيئة القبطية االنجيلية   ادات الشابة من القي4000تدريب   119

  للخدمات االجتماعية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية الصعيد للتربية والتنمية  تدريب الشباب  120
  اإلسماعيلية  منظمة غير حكومية  جمعية المرأة العربية للتنمية  تدريب القيادات الشابة  121
  القاهرة  منظمة غير حكومية  كاريتاس  تدريب الشباب  122
 برنامج تدريب القيادات النسائية  123

  

مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع 

  )بشاير(

  القاهرة  منظمة غير حكومية

 مشروع المهارات السياسية للمرأة  124

  

مركز البحوث والدراسات 

  السياسية

  القاهرة  مركز بحثي

  ةبرنامج رفع مهارات القيادات الطالبي  125
  برنامج رفع مهارات الرائدات  126

مركز دراسات واستشارات 

 اإلدارة العامة

  

  القاهرة  مركز بحثي

تدريب للمدرسين المساعدين   127

  والمعيدين

  تدريب االعالميين الشباب  128

  تدريب طلبة كلية االعالم  129

مركز دراسات وبحوث المرأة 

 واالعالم 
  

  القاهرة  مركز بحثي

مشروع اعداد الرعيل األول من   130

  القيادات النسائية

مركز دعم حقوق المرأة 

  بجمعية سيدات أعمال المستقبل

  كفر الشيخ  منظمة غير حكومية

 100



اعداد وتأهيل عدد من الرائدات   131

  الريفيات والصحيات

مركز وسائل االتصال المالئمة 

  )أكت(من أجل التنمية 

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  المركز المصري لحقوق المرأة   سنة30سة كادر لبنات تحت مدر  132
دورة تدريبية عن التفكير االبتكاري   133

وتنمية مهارات الدعوى وبناء 

  التحالفات والقدرة على التأثير

  القاهرة  مجلس قومي  المجلس القومي للمرأة

   مشروع15  مجموع

  

  ية للمشروعات العينة األول):4(مرفق رقم 

  

  مقرها  نوعها  الجهة  المشروع  م
برنامج توعية وتثقيف سياسي   1

  للناخبات

  برنامج بناء قدرات للمرشحات  2

  برنامج بناء قدرات للنائبات  3
تدريب على ادارة مجالس   4

  االدارات

   السياساتالتأثير على  5

 جمعية المرأة العربية للتنمية
  

  اإلسماعيلية  منظمة غير حكومية

برنامج تنمية مهارات القيادات   6

  المنتخبة

مركز التنمية المتواصلة للتدريب 

  وبناء القدرات 

  اإلسماعيلية  منظمة غير حكومية

برنامج محاضرات المنتدى   7

  السياسي للمرأة

  مركز التأهيل السياسي  8

مية المهارات دورات تدريبية لتن  9

للجمعيات األهلية في 

  المحافظات

 لحث النساء تنويهات اعالمية  10

 في على االدالء بأصواتهن

  القاهرة  مجلس قومي  المجلس القومي للمرأة
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  االنتخابات

دورات تدريبية حول القضاء   11

على كافة أشكال التمييز ضد 

  المرأة

دورة تدريبية لالعالميين   12

العاملين في مجال االذاعة 

  والتلفزيون
  

ع تكوين وحدة خاصة مشرو  13

بالمرأة في كل وزارة لمتابعة 

  مبدأ المساواة

مشروع أصواتنا للتوعية   14

  االنتخابية

مشروع اعداد وتأهيل عدد من   15

  الرائدات الريفيات والصحيات

مركز وسائل االتصال المالئمة 

  )آكت(من أجل التنمية 

  القاهرة  منظمة غير حكومية

مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع   دات النسائيةبرنامج تدريب القيا  16

  )بشاير(

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  برنامج مدرسة الكادر  17

  برنامج بيت خبرة نيابي للنساء  18

   دقيقة19فيلم   19

برنامج دعم الحقوق السياسية   20

  يم المدنيللمرأة ودعم التعل

حملة من أجل شهادة الميالد   21

وقانون الجنسية والقانون 

  االنتخابي

 30مدرسة كادر لبنات تحت   22

  سنة

  القاهرةمنظمة غير حكومية   المرآز المصري لحقوق المرأة
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تنظيم دورة تدريبية للمرشحات   23

  في االنتخابات

حملة توعية ضد التمييز في   24

  قانون الجنسية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية نهوض وتنمية المرأة

برنامج تدريبي لمرشحات   25

  مجلس الشعب

منتدى الجمعيات النسائية من 

  أجل التغيير

  القاهرة  منظمة غير حكومية

تدريب قيادات نسائية، جمعيات   26

  أهلية، أحزاب، نقابات

برنامج المرأة ومبادرات   27

  االصالح

 ملتقى تنمية المرأة

  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  القاهرة  حزب سياسي  حزب الوفد  النسائية الحزبيةتدريب الكوادر   28
مشروع من أجل التغيير اصالح   29

سياسي ودستوري وأوضاع 

  نساء

حزب التجمع الوطني التقدمي 

  الوحدوي

  القاهرة  حزب سياسي

ورش عمل من أجل زيادة   30

مشاركة المرأة في الحياة 

  المدنية والسياسية

الحزب العربي الديمقراطي 

  الناصري

  القاهرة   سياسيحزب

تدريب اعالميين واعالميات في   31

  الريف

  افالم تسجيلية  32

  تدربيب االعالميين الشباب  33

  تدريب طلبة كلية االعالم  34

مركز دراسات وبحوث المرأة 

 واالعالم

  

  القاهرة  مركز بحثي

مشروع مساندة الجمعيات   35

  )بكين(األهلية 

تنويهات تلفزيونية الستخراج   36

  بطاقات

مشروع دعم المرأة في   37

 رابطة المرأة العربية

  

  القاهرة  مة غير حكوميةمنظ
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  المجتمع المدني

مشروع دعم المرأة في مواقع   38

  اتخاذ القرار

  مسرحية جحا  39
  فيلم الضحية  40
مساعدة الجمعيات في تصميم   41

  المشروعات

  فيلم عن الديمقراطية  42
   قيادة شابة4000تدريب   43

مات الهيئة القبطية االنجيلية للخد

 االجتماعية

  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  مشروع حقوق المرأة المدنية  44

  مشروع عدالة أكثر للنساء  45

 مركز قضايا المرأة المصرية

  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

دور االتحادات الطالبية  في   46

سياسية دعم المشاركة ال

  للطالبات

  برنامج الخبرة االنتخابية  47

برنامج رفع المهارات والقيادات   48

  الطالبية

مركز دراسات واستشارات 

 اإلدارة العامة

  

  القاهرة  مركز بحثي

برنامج المشاركة السياسية   49

  للفتيات

  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية النهضة بالتعليم

 المشاركة دورة تدربية لتفعيل  50

  السياسية

االتحاد النوعي لجمعيات التنمية 

  االقتصادية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  القاهرة  ظمة غير حكوميةنم  جمعية أمي للحقوق والتنمية  حمالت توعية  51
  القاهرة  منظمة غير حكومية  كاريتاس  اآتشاف قيادات شابة  52
  القاهرة  منظمة غير حكومية  تنميةجمعية الصعيد للتربية وال  اآتشاف قيادات شابة  53
 تدريب القيادات النسائية  54

  
مركز البحوث والدراسات 

  السياسية

  القاهرة  مركزبحثي

مشروع تمكين المرأة من   55
 حقوقها السياسية

  

جمعية تنمية المجتمع باالسكان 

  الصناعي

  القاهرة  منظمة غير حكومية
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مشروع المشاركة السياسية   56

  للمرأة

 اء المستقبلجمعية حو

  

  المنيا  منظمة غير حكومية

مشروع نهضة مصر الشاملة   57

  والمتكاملة

  مشروع المساندة األسرية  58

 جمعية سيدات االعمال بديروط

  

  أسيوط  منظمة غير حكومية

  بورسعيد  منظمة غير حكومية  جمعية رعاية الفتاة  برنامج عن حقوق المرأة  59
مشروع تطوير مركز تدريب   60

  مية المرأةوتن

جمعية تنمية المرأة السيناوية 

  ببئر العبد

  شمال سيناء  منظمة غير حكومية

برنامج تدريب المستثمر   61

  الصغير

  كفر الشيخ  منظمة غير حكومية  جمعية سيدات األعمال للتنمية

اعداد الرعيل األول من القيادات   62

  النسائية

 جمعية سيدات أعمال المستقبل 

  

  كفر الشيخ  منظمة غير حكومية

 منظمة غير 23   جهة30   مشروع62 مجموع

 مراكز 3/ حكومية

 أحزاب 3/ بحثية

مجلس / سياسية

  قومي

   محافظات7 
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   العينة النهائية):5(مرفق رقم 

  

  مقرها  نوعها  الجهة  المشروع  م
بناء قدرات شبكة من   1

الجمعيات غير الحكومية 
  المصرية لتنفيذ وثيقة بكين

نشر ثقافة حقوق االنسان   2
  بين أطفال المدارس

جمعية المصرية ال
للنهوض بالمشاركة 

 المجتمعية

  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

برامج تدريبية للكوادر   3
  السياسية النسائية

الحزب العربي 
  الديمقراطي الناصري

  القاهرة  حزب سياسي

مركز التأهيل السياسي   4
  للمرأة

  القاهرة  مجلس قومي  أةالمجلس القومي للمر

  برنامج مدرسة الكادر  5

  برنامج التعليم المدني للمرأة  6

  بيت خبرة نيابي للنساء  7

حملة من أجل الحصول على   8
الخدمات األساسية من خالل 

  التسجيل

مدرسة الكادر لفتيات   9
ياسية تحت سن األحزاب الس

30  

المركز المصري لحقوق 
 المرأة

  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

تعزيز التنمية المستدامة من   10
  خالل الدعم المؤسسي

  مشاركة الشابات  11

الهيئة القبطية اإلنجيلية 
 للخدمات االجتماعية 

  

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  آفاق جديدة  12

  تطوير النادي النسائي  13

تنمية مهارات أعضاء   14

  الوادي الجديد  منظمة غير حكومية  جمعية الدفاع االجتماعي
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مجالس االدارات وتعظيم 
  مشاركتهم المجتمعية

التوعية السياسية للشباب   15
  في الصعيد

جمعية الصعيد للتربية 
  والتنمية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  التثقيف السياسي للناخبات  16

لتأهيل السياسي ألعضاء ا  17
  المجالس المحلية

  بناء القيادات الشابة   18

جمعية المرأة العربية 
 للتنمية

  

  اإلسماعيلية  منظمة غير حكومية

مركز المساندة القانونية   19
  للمرأة

  اإلسكندرية  منظمة غير حكومية  جمعية المرأة والتنمية 

البناء الديمقراطي للمجتمعات   20
  المحلية

مركزالتطوع لتنمية وحماية   21
  حقوق المرأة

جمعية المساعدة القانونية 
-للحقوق الدستورية 

 المنصورة

  

  الدقهلية  ير حكوميةمنظمة غ

إعداد كوادر نسائية   22
للمشاركة السياسية في 

  المجالس المحلية

إدماج التوعية الصحية   23
والقانونية في برامج محو 

  األمية

جمعية المستقبل للتنمية 
وحماية المستهلك والبيئة 

  

  أسوان  منظمة غير حكومية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  جمعية النهضة بالتعليم  المشاركة السياسية للفتيات  24
دعم المشاركة السياسية   25

  للمرأة
جمعية أمي للحقوق 

  والتنمية
  القاهرة  منظمة غير حكومية

تمكين المرأة من المشاركة   26
في الحياة المدنية 

  -والسياسية

  

جمعية تنمية المجتمع 
المحلي باالسكان 

  لصناعي شبرا الخيمة ا

  القاهرة  منظمة غير حكومية

تطوير مركز تدريب وتنمية   27
  مهارات المرأة بشمال سيناء

جمعية تنمية المرأة 
  السيناوية ببئر العبد 

  شمال سيناء  منظمة غير حكومية

تأسيس ائتالف تمكين المرأة   28
  سياسياً بمحافظة المنيا

 جمعية حواء المستقبل

  
  المنيا  يةمنظمة غير حكوم

 تدريب المستثمر الصغير  29

  
جمعية سيدات األعمال 

  للتنمية 
  كفر الشيخ  منظمة غير حكومية

إعداد الرعيل األول من   30
  القيادات النسائية

جمعية سيدات أعمال 
  المستقبل  بفوة

  كفر الشيخ  منظمة غير حكومية

  أسيوط  منظمة غير حكوميةجمعية سيدات أعمال مشروع نهضة مصر   31
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  الشاملة والمتكاملة

  التوعية القانونية للمرأة  32
 وط للتنميةدير

  
  جنسيتي من حقي  33

  الجنس والمواطنة  34
جمعية نهوض وتنمية 

  المرأة
  القاهرة  منظمة غير حكومية

مشروع االصالح السياسي   35
  والدستوري في مصر

حزب التجمع الوطنى 
  التقدمى الوحدوى 

  القاهرة  حزب سياسي

تدريب الكوادر النسائية   36
  الحزبية

  القاهرة  حزب سياسي  حزب الوفد

دعم الجمعيات األهلية نحو   37
  تنفيذ مقررات مؤتمر بكين

دعم المرأة في المرأة في   38
  المجتمع المدني 

المشاركة المجتمعية كوسيلة   39
  لمكافحة االرهاب

  مناهضة العنف ضد المرأة  40

مشروع دعم المرأة في   41
  مواقع صنع القرار

  القاهرة  منظمة غير حكومية  رابطة المرأة العربية

  القاهرة  منظمة غير حكومية  كاريتاس  المرأة العربية تتكلم  42
منتدى القيادات الحزبية   43

 الشابة 

  

كلية االقتصاد والعلوم 
 جامعة -السياسية 
  القاهرة

  القاهرة  كلية علمية

سائية توعية القيادات الن  44
بقضايا المرأة والمشاركة 

 السياسية

  

مركز البحوث 
 -والدراسات السياسية

كلية االقتصاد والعلوم 
   جامعة القاهرة-السياسية

  القاهرة  مركز بحثي

تنمية مهارات القيادات   45
  المنتخبة

مركز التنمية المتواصلة 
  للتدريب وبناء القدرات 

  اإلسماعيلية  منظمة غير حكومية

  االعالميين الشبابتدريب   46

تدريب إعالميين وإعالميات   47
  في الريف

فتيات الجامعة والمشاركة   48
  في الحياة العامة

مركز بحوث المرأة 
 -كلية االعالم-واالعالم 

 جامعة القاهرة

  

  القاهرة  مركز بحثي

تفعيل مشاركة الطالبات في   49
  الحياة الجامعية

  المواطنة الواعية  50

مستقبل المشاركة السياسية   51
  للمرأة في مصر

مركز دراسات 
واستشارات اإلدارة 

 كلية االقتصاد -العامة
 جامعة -والعلوم السياسية

  القاهرة

  مركز بحثي

  

  القاهرة
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مسلمات (عدالة أكثر للنساء   52
  )ومسيحيات

مركز قضايا المرأة 
  المصرية

  القاهرة  منظمة غير حكومية

وعية مجموعة أصواتنا للت  53
 االنتخابية

  

تصال مركز وسائل اال
المالئمة من أجل التنمية 

  )كتآ(

  القاهرة  منظمة غير حكومية

  النساء في مبادرات االصالح  54

  مهارات القيادة النسائية  55
  القاهرة  منظمة غير حكومية  ملتقى تنمية المرأة

  

  
دعم المرأة في الحياة   56

  السياسية
منتدى الجمعيات النسائية 

  من أجل التغيير
  القاهرة  منظمة غير حكومية

 منظمة غير 25   جهة33   مشروع56 مجموع
 مراكز 3/حكومية
 أحزاب 3/بحثية

 كلية 1/سياسية
  مجلس قومي1/علمية

   محافظات10
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