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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وإجراءاتها

  :مقدمة  

مسح المشروعات والبرامج التي تستهدف المـرأة فـي         يهتم مشروع الدراسات المسحية ب    

 وقد  .المجاالت التي تقع في دائرة اهتمام منظمة المرأة العربية في الدول األعضاء في المنظمة             

تناول المشروع المرأة في مختلف المجاالت باستثناء المجال االجتماعي، ويأتي هـذا المـسح               

المشروعات المنفذة التي استهدفت المـرأة فـي        ليشكل المرحلة األخيرة من المشروع وليغطي       

  .المجال االجتماعي

  : أهمية الموضوع-أوًال

تنبع أهمية هذا المشروع من رصده للمشروعات التي تناولت المرأة وتقييمها وتحديد نقاط             

القوة والضعف فيها من جهة، ولمنع تكرار المشروعات ذاتها من جهة أخرى، بل البناء عليها               

وتحدد نقـاط الـضعف     لى مشروعات أكثر تقدماً تستفيد من نقاط القوة وتعززها،          واالنطالق إ 

 .تجاوزها في المشروعات القادمةلت

  :أهداف مشروع الدراسات المسحية -ثانيًا

 :يهدف مشروع الدراسات المسحية في المجال االجتماعي إلى ما يلي

 .تعلق بالمرأةالمنفذة والتي تحصر المشروعات االجتماعية  •

 م ورفع كفاءة البرامج والمشروعات المستهدفة تمكين المرأة دع •

،  في سورية  لى البرامج والمشروعات التي نفذت في المجال محل البحث        إالتعرف   •

وعلى األهداف التي حققتها تلك البرامج، واألهداف التي فشلت في تحقيقها، بمـا             

 .لناجحةيساعد على تفادي أوجه القصور السابقة واإلفادة من التجارب ا

لى البرامج قيد التنفيذ بما يمنع التكرار سواء للبرنامج برمته أو للمراحل            إالتعرف   •

 .التي نفذت منه

لعمل على تفاديها أو إيجاد حلول لها عند        الت التي تواجهها البرامج ل    تحديد المشك  •

 .صياغة البرامج الجديدة

بادل الخبرة فيما بـين     تحديد المجاالت التي يمكن فيها تفعيل التنسيق والتعاون وت         •

  . وتنفيذهاالدول األعضاء في مراحل إعداد البرامج
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تحديد البرامج التي يمكن أن تتبناها المنظمة للنهوض بالمرأة في المجـال محـل               •

المسح سواء على المستوى العربي كليا أو جزئيا أو على مستوى دولة بعينها في              

  .عربية أخرىشكل مشروعات رائدة يمكن إعادة تنفيذها في دول 

  : اإلجراءات المنهجية للدراسة -ثالثًا
بعد وصول االستبيان بصورته النهائية من منظمة المرأة العربية، تم وضع صورة كلية             

 من حيث أماكن وجودها وتوزعها وفق المحافظات ووفـق الجهـات            Mappingللمشروعات  

 أنه ال حاجة للعينة لعـدم وجـود         ، وبناء على ما سبق تبين     )....دوليةحكومية، أهلية،   (المنفذة  

عدد ضخم من المشروعات، فاعتمد المسح الشامل للمشروعات االجتماعيـة التـي اسـتهدفت              

 وحتى الوقت الحالي كما هو متفق عليه مع المنظمة، وقـد بلـغ عـدد                2005 من عام    المرأة

ـ      ) 84(المشروعات التي حققت الشروط المطلوبة       ورية مشروعاً توزعوا في مختلف مناطق س

كما تمت طباعة نسخاً كافية من االستبيان لغرض تدريب البـاحثين           . وتم الوصول إليهم جميعاً   

  .عليه ومن ثم لعملية الجمع الميداني

  : تنظيم وتدريب فريق جامعي البيانات-1
/ على األقـل  /من حملة اإلجازة      تألف فريق جامعي البيانات من خمس باحثين وباحثات         

اجستير في هذه العلوم وجميعهم لديهم خبرة في        جتماعية وبعضهم يحضر للم   علوم اال في إحدى ال  

تجارب سابقة فيه، كما عملوا مع جهات عامة وجمعيات أهلية أو منظمات            لهم  العمل الميداني و  

  .دولية في المجال التنموي

  : يلي تم تدريبهم وفقا لماوقد

 .وضعهم في صورة أهداف البحث وغاياته األساسية -

 .اهيم الواردة في االستمارة وتوضيحهاشرح المف -

وطريقة  توضيح األسئلة الواردة في االستمارة سؤاال بعد اآلخر وتوضيح طريقة طرحه           -

  .استيفاء البيانات حوله ونقلها إلى االستمارة
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  :مع البيانات وتدقيقها ميدانيًا ومكتبيًا ج-2

خة مـن الموافقـة   وبنس الرسميقبل نزول الباحثين إلى الميدان تم تزويدهم بالتكليف  

 الجهات التي سيتم استيفاء البيانـات        اإلدارة في  عند مراجعة إلبرازها  الالزمة للعمل   

  .منها لتسهيل عملهم وتقديم المساعدة الممكنة لهم

استغرقت عملية جمع البيانات نحو ثالثة أشهر نظراً لتوزع المشروعات في مختلف            

  .ات السوريةالمحافظ

أمـا األسـئلة    . نات مكتبيا وميدانيا ومن ثم ترميز األسئلة المغلقـة        وقد تم تدقيق البيا   

 فقد جرى تصنيفها وترميزها لتتحول      - الطابع العام لالستبيان   نسبتها كبيرة و- المفتوحة

  .مل معها وتحليلهاإلى أسئلة مغلقة يسهل التعا

لمعالجة وبعد االنتهاء من الخطوة المنهجية السابقة الذكر أجريت عمليات اإلدخال وا          

  .SPSSية للبيانات باستخدام برنامج اإلحصائ

  :صعوبات البحث -3

  :يمكن تلخيص الصعوبات التي اعترضت البحث باآلتي

 .وتشتت المعلومات بين عدة جهات, عدم وجود نظام أرشفة متكامل للمشاريع  •

عدم توافر المعلومات المتعلقة بالمشاريع كافة لدى منسق المشروع خاصة في الجهـات              •

 .مما يستدعي البحث عن المعلومة من الجهات األخرى كالجهة الممولة, العامة

 وتقـديم  ضعف الوعي لدى منسقي الجهات العامة بأهمية المشاركة في هـذه األبحـاث      •

 .البيانات حولها

صعوبة إجراءات تحديد مواعيد اجتماعات مع منسقي المشاريع سواء في الجهات العامة             •

 . الجمعيات األهليةأو المنظمات الدولية أو

وجود عدد من األنشطة المنفذة من قبل بعض  الجهات ال يمكـن اعتبـار كـل منهـا                    •

 . على الرغم من كونها مرتبطة بشكل كبير بمجال بحثنا هذا،مشروعاً منفصالً
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لجهات العامة يؤدي إلى عدم معرفة رؤسـاء األفـسام          تغيير بعض رؤساء األقسام في ا      •

   .المنتهيةوتحديداً المشروعات  مفذة من قبل جهتهة المن السابقاتعو بالمشرالجدد

   : نبذة مختصرة عن سورية-ًارابع

تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحر األبيض المتوسـط، وحـدد             

الدستور نظام الحكم فيها على أنه نظام جمهوري، كما حدد سلطات الدولة بثالث هي الـسلطة                

السيد رئـيس الجمهوريـة ومجلـس الـوزراء         (، والسلطة التنفيذية    )س الشعب مجل(التشريعية  

  .، والسلطة القضائية)ومجالس اإلدارة المحلية

 على أربع عشرة محافظة سورية بنسب متفاوتة، مقسمة إلى خمسة           هايتوزع السكان في  و

ولوجيـة  عن طريق جمع المحافظات المتجاورة المتقاربة من حيث بعض السمات المورف          (أقاليم  

 واألوسـط   )الشرقي ( وهذه األقاليم هي الشمالي و الجنوبي والجزيرة       )عيةاالجتما-واالقتصادية

الـشمالي والجنـوبي    " (الغربية"من السكان يتركزون في األقاليم      %) 83(، بحيث أن    يوالساحل

  .من إجمالي مساحة القطر%) 59(التي تمثل نحو ) واألوسط والساحل

ي يقدر عدد السكان السوريين أو المواطنين من حملة الجنسية          حسب بيانات السجل المدن   

بينما يبلـغ    مليون نسمة ) 22.265(بأكثر من   ) 2007(في نهاية العام    ) داخل وخارج سورية  (

مليون مواطن مما   ) 18.893(بنحو  ) 2007(عدد السوريين المقيمين في سورية في نهاية العام         

  .وريين المهاجرين أو القاطنين خارج سوريايعني أن الفرق بين العددين هو عدد الس

انضمت الجمهورية العربية السورية إلى أغلب االتفاقيات الدوليـة الخاصـة بحقـوق             و

  . الرئيسيةةاإلنسان، وفي مقدمتها االتفاقيات السبع

في مجال الصحة والتعليم بنت سورية أصوالً  مكينةً ففي المجال الكمي تبقى سـورية               و

  معينة سباقةً، لكن في المجال الكيفي تنجلي المشكلة، بينما معضلة التنمية هي إخراج             في وجوه 

  .أعلى المخرجات بأبسط المدخالت، وتحقيق النوعي من خالل الكمي المتاح

وتشهد سورية حاليا العديد من اإلصالحات وخاصة على الصعيد االقتصادي حيث يجري            

  ).2011-2006( الخطة الخمسية العاشرة أقرتهالتحول إلى اقتصاد السوق االجتماعي وفق ما 
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  :) االجتماعيةالمؤشرات(وضاع المرأة داخل الدولة أ -خامسًا

 ... االبتـدائي  التعلـيم  فـي  الصافي القيد نسبة رفع تم" إلى أنه    1"15+ يشير تقرير بكين    

 كمـا  2007 عام% 47.9 إلى ،2002 عام% 45.9 من الطالب إلى الطالبات نسبة وارتفعت

 إلـى  2005 عام% 50.5 من الثانوية المرحلة في الطالب مجموع إلى الطالبات نسبة تفعتار

 بـين  النوعية الفجوة تقلصإلى   العالي  التعليم كما يشير التقرير في مجال    " .2007 عام52.2%

 نـسبة  عـن  يزيـد  وما 2007 عام الطب كلية إلى االنتساب في )%5 (بنسبة واإلناث الذكور

   .لعلوما كليات في  )6%(

فـي سـورية نحـو      " المرئيـة "مية  ولكن، ورغم هذه التطورات اإليجابية، تبلغ نسبة األ       

 أي أن ربع النسوة في      )%25(وز الـ    وتزداد هذه النسبة لدى البالغات من اإلناث لتتجا        )17%(

سورية هن أميات، لكن لحسن الحظ أن األمية تتركز لدى النساء الكبيرات في السن في حـين                 

وعند دراسة هذا المؤشر على صـعيد        ... )%10(إلى  ) 24-15(دى النساء الشابات    تنخفض ل 

، مثالً، علـى    2006المحافظات السورية تدل األرقام الصادرة عن المجموعة اإلحصائية للعام          

  2.أن نصف النسوة في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور هن أميات

 التـسرب مـن التعلـيم وارتفـاع نـسبة            في  مؤثراً تلعب ظاهرة الزواج المبكر دوراً    و

 قبل مبكرة سن في يتزوجن النساء من% 3,4 أن"ذاته  المسح نتائج بينت الخصوبة، حيث

 بلغـت  فقد عاماً 18 سن قبل تزوجن اللواتي للنساء بالنسبة أمااما ع 15 سن إتمامهن

 ت بلغ اًحالي والمتزوجات سنة ) 19-15 (مابين العمر في النساء ونسبة  17.7% منسبته

 من أكبر عدد إنجاب إلى عاما18  عمر قبل يتزوجن الالتي النساء ميلحيث ت % 9.7

   "سنا أكبر وهن يتزوجن الالتي بالنساء مقارنة األطفال

 هم تحت خـط     يتضح وفق نتائج آخر مسح للفقر في سورية في أن نسبة السكان ممن             -
 منطقة الشمالية الشرقيةوال وتشتد وتيرته في إقليم الجزيرة 3%)11.4(الفقر األدنى

بينت المسوحات التي تمت حول دخل ونفقات األسرة وجود ترابط قوي بين زيـادة              "كما  

فكلما ازداد عدد أفراد األسرة فرداً واحداً ازدادت نسبة الفقر          .. عدد أفراد األسرة وزيادة الفقر،      

   4%).3(بمقدار 

                                                            
  .2009، دمشق، 15+  الهيئة السورية لشؤون األسرة، تقرير بكين - 1
  .2009،  الهيئة السورية لشؤون األسرة،التقرير الوطني األول عن حالة السكان، دمشق- 2
   .2004,صندوق األمم المتحدة اإلنمائي، دمشق ،الفقر في سورية هبة الليثي،- 3
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كمـا أن     إلى الموارد أقل من الرجل،      ألن نسبة وصولها   والفقر أكثر تأثيراً على األنثى    

من انتشار البطالة في صفوفه، وهو أعلى من نظيره عند الرجال ويـصل             يعاني  المرأة  نشاط  

النساء واليزال عمل المرأة متأثراً بشكل شديد بالتنميط التقليدي الجنوسي           بين   %)23.8(إلى  

ولهذا تتأثر المرأة بالفقر    جتماعية،  ألدوار المرأة والرجل في الحياة االقتصادية واال      ) الجندري(

ـ   ااألرويزداد األمر سوءاً لدى الفئات الضعيفة من النساء ك        . أكثر من الرجل    اتمـل والمطلق

   .تعيالموال

 جـرى   2004 وحتى العـام     1993أما في مجال وفيات األمهات فخالل الفترة من العام          

إلجمالي المطلوب لبلـوغ    من التخفيض ا  %) 62(تخفيض في معدل وفيات األمهات يصل إلى        

 .، لكن مع ذلك ما يزال مؤشراً مرتفعا20155ًالهدف في العام 

 مؤشر صحي إال أنـه موجـود بـسبب          وهوفيات األمهات   وعلى الرغم من أن مؤشر      

قد تصل إلـى    عوامل اجتماعية تتعلق بالعادات والتقاليد المستندة إلى العرف االجتماعي والتي           

  . صريحة القانون مخالفةةخالفحد م

ينتقل تأثير العادات والتقاليد إلى التمكين االقتصادي للنساء، حيث تعمل النساء فـي             كما  

في ، ف  الملكية هنا للذكور   لة دون مقابل ألن العادات تكرس     الريف في أراضي واستثمارات العائ    

في  ف وترث عقارات، فإن العراًيقانونالبيئات، على الرغم من أن المرأة يمكن أن تتملك  بعض

 إلـى الورثـة      أحياناً العقارات وانتقال تلك العقارات    يملي سيطرة الرجل على   بعض المناطق،   

  .  وفي هذا مخالفة للقانونوفاة الرجل دنالذكور فقط ع

 الريف مما يترك آثـارا      التزال ظاهرة زواج األقارب منتشرةً في سورية، وال سيما في          

  .صحية واجتماعية مختلفة

  

  

  

 

 
                                                                                                                                                                            

   تقرير نصف المدة للخطة الخمسية العاشرة- 4

  .62 التقرير الوطني ألهداف األلفية، ص5-
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  ل عن وضعية المشروعات االجتماعية الخاصة بالمرأةمدخ -ًاسادس

من قبل جهات حكومية وأهلية ومنظمات      المشروعات التي تم استيفاء البيانات عنها       نفذت  

  . بين الجهاتدولية إضافة إلى المشروعات المشتركة

  : كما يليمصادر المعلومات لحصر المشروعات وقد حددت 

 .القطاعات الحكومية ذات الصلة •

 .ات ذات الصلة بنهوض المرأة في الدولةالجه •

 .مكاتب المنظمات الدولية داخل الدولة •

 .األهليةالشعبية والجمعيات المنظمات  •

  .المراكز البحثية المتعلقة بالمرأة •

 :آللية التي تم العمل بهااويوضح الرسم التوضيحي 

 

ظ توزع المشروعات   وبعد حصر الجهات الرسمية وغير الرسمية العاملة في مجال المرأة لوح          

) 51(في المحافظات السورية كافة، لكن بنسب مختلفة تركز معظمها في دمشق العاصمة بواقع              

 لكون الوزارات والجهات الرسمية كلها في دمشق، لكـن توجـد مـديريات تابعـة                ،مشروعاً
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ط للوزارات في جميع المدن السورية وبالتالي يتم تنفيذ المشروع على مستوى سورية وليس فق             

   ).6الجدول رقم (في دمشق وهذا ما سيرد الحقاً في الفصل الثاني 

حلب، إدلب، دير الزور، الحسكة،     (استبياناً من المناطق الشمالية والشرقية    ) 20(كما تم استيفاء    

، )حمص، حماه، طرطـوس، الالذقيـة     (استبيانات من المنطقة الوسطى والساحلية    ) 9(، و )الرقة

ويظهر الشكل  ). ريف دمشق، درعا، السويداء   (من المنطقة الجنوبية  استبيانات لمشروعات   ) 4(و

  .األول الخريطة الجغرافية لنسب توزع المشروعات وجمعها

  

  بيين الخريطة الجغرافية لجمع البيانات1 الشكل

 

  :السياسات الموجهة للمرأة -سابعًا
 للمرأة  القتصادي والتمكين االجتماعي والسياسي   الخطة الخمسية العاشرة على التمكين ا      ركزت

إدمـاج قـضايا   "كحزمة متكاملة، ووضعت أهدافا محددة لتحقيق هذا الهدف يأتي في مقـدمتها        

النوع االجتماعي في عملية التنمية لتحقيق مجتمع عادل قائم على أساس إنجـاز المزيـد مـن                 

 التنمية المرتبط بنوع الجنس وزيـادة       حقوق المرأة وتحسين المكانة السورية عالمياً في مقياس       

مساهمتها في تحقيق أهداف كفاءة توظيف الموارد وإنجاز معدالت النمو المـستدامة وتحقيـق              

 ."أهداف العدل االجتماعي والحد من الفقر
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كما وضعت عددا من المرامي الكمية األساسية على المستويين القطاعي والكلـي، واعتمـدت              

  :ت لتحقيق هذه المراميمجموعة من االستراتيجيا

 استراتيجية التمكين االقتصادي للمرأة

عبر التركيز على محو الفقر والتمويل المصغر واالهتمام بقضايا المـرأة والزراعـة وزيـادة               

  مساهمة المرأة في الصناعة وتعزيز الخدمات الداعمة

  :استراتيجية التمكين االجتماعي والسياسي للمرأة

اتيجية على تعزيز الوصول المتساوي للفتيان والفتيات إلـى الفـرص           في التعليم ركزت االستر   

التعليمية والحد من ظواهر التسرب المبكر للفتيات وخاصة في المناطق الريفية وتوفير بـرامج              

  .  محو األمية والتعليم عن بعد وبرامج التدريب لتطوير المهارات المهنية والفنية

  

مساهمة المرأة السورية في صيانة وتنفيذ       لتفعيل   جياتواعتمدت الخطة مجموعة من االستراتي    

وتنسيق و متابعة السياسات القطاعية ذات العالقة وفي البرامج  اإلسـتهدافية المتوجهـة لهـا،                

إضافة إلى زيادة مساهمة المرأة في المشروعات المدرة للدخل من أجل تحقيق التوازن اإلقليمي              

لريف والحضر، وزيادة البرامج التحسيسية والمناصـرة       و الحد من الفقر وتقليص الفجوة بين ا       

المتعلقة بقضايا النوع االجتماعي، وإدخال التعديالت التشريعية من أجل تفعيل االهتمام بقضايا            

  . النوع االجتماعي

أما اإلصالحات على مستوى السياسات والمستوى القـانوني والمؤسـسي ومتطلبـات التطبيـق              

  :فركزت على
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وانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة والطفـل بمـا ينـسجم ومجتمعنـا            تحديث بعض الق   •

  .العربي

  .إعداد الخطة الوطنية لحماية الطفل واإلستراتيجية الوطنية لطفولة مبكرة أفضل •

إنجاز المرحلة النهائية من خطط إدماج النوع االجتماعي في خطـط التنميـة تمهيـداً                •

  ).2011( التي ستبدأ العام المقبل العتمادها في الخطة الخمسية الحادية عشرة

 .إحداث مركز أبحاث يهتم بشؤون المرأة  •

 .البدء بإحداث الوحدة الوطنية  لحماية األسرة من العنف •

إنجاز المرحلة التجريبية للمرصد الوطني في سورية لرصد حاالت العنف ضد المـرأة              •

  والطفل

لدراسة جاءت منسجمة مـع     مما سبق يتبين أن هناك عدداً من المشروعات المشمولة با         

ماجاء في الخطة الخمسية العاشرة، لكن أيضاً بقيت مجاالت لم يتم اإلنجاز فيها كما كـان                

مخططاً له في الخطة الوطنية وخاصة في مجال التمكين االقتصادي والحد من الفقـروردم              

 جاء في   وهذا يستتبع التساؤل حول مدى تنفيذ المؤسسات لما       . الفجوات بين الريف والمدينة   

خطة الدولة ويعكس ضعفاً في مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية مـن              

جهة، وبين الجهات الحكومية فيما بينها من جهة أخرى حيث يتم العمل في بعض األحيـان                

دون تنسيق مع الجهات المعنية األخرى، مما يؤدي إلى تكرار بعـض المـشروعات فـي                

يه حشد الجهود لتنفيذ مشروعات أخرى مقرة في الخطة الوطنيـة           الوقت الذي كان يمكن ف    

 . العاشرة



17 
 

 

  نيفصل الثالا

  حليل الوضع الراهن للمشروعات االجتماعيةت

  : المجاالت التي تناولتها المشروعات: أوًال
  : توزع المشروعات االجتماعية في المجاالت اآلتيةإلى الميدانية تشير نتائج الدراسة 

  
 ين المجاالت االجتماعية التي تناولتها المشروعاتيب  1 جدولال

  النسبة المئوية  التكرار  

 16.7 14 العنف من حماية

 14.3 12 وتدريب تعليم

 31.0 26 الفقر من وحد تمكين

 4.8 4 بالمرأة خاصة بحثية ومراكز مراصد

 14.3 12 قدرات وبناء إدارة

 11.9 10 ومساعدات خدمات

 7.1 6 اإلعاقة لذوات مشروعات

 100.0 84 المجموع

  

تنوعت المشروعات االجتماعية التي تناولت المرأة حيث يشير الجدول أعاله إلى تركز            

 قاربت الثلـث تلتهـا      بنسبةأعلى نسبة من المشروعات في مجال تمكين المرأة والحد من الفقر            

 وتساوى عدد المشروعات المنفـذة فـي        %)16.7(مشروعات حماية المرأة من العنف بنسبة       

المـساعدات  حين لم تشكل المشروعات الخدميـة و       في   .مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات    

  %).7.1(ضمن هذه المشروعات لم يتجاوز لذوات اإلعاقة نصيب وقد كان %) 11.9(سوى 

ـ       أن أغلب المشرو   مما سبق    ويبدو تها اء قـدرا  عات كانت تستهدف تمكين المـرأة وبن

 أكثر مما كانت تستهدف تقديم المساعدة المادية والخدمية، وهذا مؤشر إيجابي            وتعليمها وتدريبها 

تي تبني  اإلنسان أو تؤسس لتنمية كالمشروعات ال      المشروعات الخدمية فائدتها محدودة والتبني    ف

اً وهـذا   القدرات وتقدم التدريب وتمكن المرأة، أما النساء ذوات اإلعاقة فكان نصيبهن محـدود            

  .يعكس ضعف االهتمام بهن مقارنة بنظيراتهن من النساء أو حداثة التوجه لهن
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  : بيانات عامة عن المشروعات:ثانيًا

  :اتالموقف الحالي للمشروع -1
ائج   ت   ى النت شروعات إل الي للم ول الموقف الح تبيانات ح ي االس واردة ف ات ال شير اإلجاب

  ):2(المبينة في الجدول رقم 

  روعات يبين الموقف الحالي للمش2 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 83.3 70 مستمر

 10.7 9 منتهي

 6.0 5 متوقف

 100.0 84 المجموع

  

ا زالت مستمرة حيـث بلغـت        إلى أن أغلب المشروعات المنفذة م      يشير الجدول أعاله  

، وكانـت نـسبة     %)10.7(المنتهيـة    في حين لم تتجاوزالمشروعات المنفذة    %) 83.3(نسبتها  

  %).6(المشروعات المتعثرة 

/ التـي تـستهدف النهـوض بـالمرأة       /  المفتوحـة   يشير إلى كثافة المشروعات     وهذا

خاصة أنها مشروعات تنموية وخدمية ذات نفع عام ليس لها سقف زمني، وهي             ،  واستمراريتها

، لكن ال بـد   وحمايتها من العنفمشروعات تهدف إلى تمكين المرأة وتحسين مستواها المعيشي    

في التنفيـذ    من اإلشارة هنا إلى بعض المشروعات التي تجاوزت المدة الزمنية المخصصة لها           

  .)2انظر الشكل رقم (  مؤشراً إيجابياًذا المعنىهب  استمراريتهاوبالتالي التعد

  يبين الموقف الحالي للمشروع2 الشكل
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  :زمني للمشروعالمدى ال -2
ي   ات الت شروع ضمن الفئ ة للم دة الزمني دان حول الم ن المي واردة م ات ال صنفت اإلجاب

  :  يظهرها الجدول اآلتي

  يبين المدى الزمني للمشروعات3 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

أقل  -0

  سنة2من 

11 13.1 

 13.1 11 سنوات 4 -2

 73.8 62 فأكثر  5

 100.0 84 المجموع

 

 إلى تركز أكبر نسبة من المشروعات في المدى         3ر النسب الوادرة في الجدول رقم       يشت

فـي حـين    %) (73.8الزمنى الطويل الذي يمتد من خمس سنوات فأكثر حيث بلغت نـسبتها             

 وهذا يبـين أن     ،لكل منها %) 13.1(توسطة المدى بـ    متساوت نسبة المشروعات القصيرة وال    

من جهة، لكن من جهة أخرى      مشروعات مستمرة وعمل مكثف يستهدف النهوض بالمرأة        هناك  

ألن للروتين واإلجراءات اإلدارية المعقدة في بعض األحيان دوراً في طول مـدة             ذلك   ال ينفي 

  .بعض هذه المشروعات

  :نطاق عمل المشروع -3
  : نطاق عمل المشروع كالتالي النتائج الواردة في الجدول اآلتيتظهر

   يبين نطاق عمل المشروعات4 لجدولا
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 النسبة المئوية التكرار 

 96.4 81 وطني

 2.4 2 إقليمي

 1.2 1 دولي

 100.0 84 المجموع

  

النسب الواردة أعاله إلى أن معظم المشروعات يتم تنفيذها على المستوى الوطني             تبين

 الوطنية  الدولية وهذا أمر غير مستغرب فالمشروعات     يليها المشروعات اإلقليمية ثم     %) 96.4(

ض تستهدف تنمية المجتمع المحلي بمختلف فئاته وفي هذه المشروعات تستهدف المـرأة بغـر             

غالباً ما تتنـاول موضـوعات ذات       فاإلقليمية والدولية    المشروعات   تمكينها والنهوض بها، أما   

بهدف المقارنة بين    اإلقليمي أو الدولي     على المستوى اهتمام مشترك بين الدول وتجرى البحوث       

  .الدول ومن هنا ضآلة نسبتها مقارنة بالمشروعات والمسوح الوطنية

 :نطاق عمل المشروع ووضعه الحالي -

يبين الجدول اآلتي نتائج الربط بين نطاق عمل المشروع والوضع الحالي لـه كمـا               

 :يلي
  ن نطاق عمل المشروع ووضعه الحالي يبين العالقة بي5 الجدول

  المشروع عمل نطاق

  للمشروع الحالي الموقف
  المجموع دولي إقليمي وطني

  83.3 100 50 84  مستمر

 10.7 0 50 9.9 منتهي

 6 0 0 6.2 متوقف

 100 100  100 100  المجموع

  

%) 84 (بلغـت  تشير النتائج إلى أن المشروعات المستمرة من المشروعات التي تنفـذ وطنيـاً  

منها متوقفة، بينما اليوجد مـشروع      %) 6.2(من المشروعات كانت منتهية في حين       %) 9.9(و

  .متوقف من المشروعات التي تنفذ على نطاق دولي أو إقليمي

ويعود ذلك لقلة المشروعات التي تنفذ على مستوى دولي أو إقليمـي فـي حـين أن أغلبيـة                   

  .حكم بالمشروعات كلما كانت قليلة العددالمشروعات تنفذ وطنياً وتزيد إمكانية الت
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كما أن أغلبية المشروعات التي تنفذ دولياً أو إقليمياً تحظى بالتزام عاٍل ألن تخلف أي دولة عن                 

المشروع يؤثر على المشروعات األخرى، أما المشروعات الوطنية فتعاني من مـشكالت فـي              

مشروع وقد يؤدي في بعض الحاالت      الروتين وضعف التنسيق بين الجهات األمر الذي يبطئ ال        

  .من المشروعات%) 6.2(إلى توقفه كما حدث في 
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  :التغطية الجغرافية للمشروع -4
صنفت المشروعات الواردة في الدراسة المسحية وفق المنطقة الجغرافية التي استهدفتها           

 : كما هو مبين في الجدول اآلتي

  الجغرافية للمشروعات يبين التغطية6 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 25.0 21 ككل الوطن

 13.1 11 العاصمة

 13.1 11 إقليم

 32.1 27 محافظة

 8.3 7 مدينة

 4.8 4 قرى مجموعة أو قرية

 3.6 3 أحياء عدة أو حي

 100.0 84 المجموع

  

الموجهـة  االجتماعيـة    تركز المـشروعات     5 النسب الواردة في الجدول رقم       تظهرأ

تلتهـا  %) 32.1(في الفئة التي تستهدف محافظة ما من محافظات القطر بنسبة قـدرها             للمرأة  

 تساوت نسبة المشروعات الموجهـة      في حين %) 25(سورية ككل    المشروعات التي تستهدف  

%) 8.3 (تلتها المشروعات الموجهة للمـدن    %) 13.1( بنسبة    سورية منضإلقليم   للعاصمة أو 

 منـاطق محـددة     لتستهدف مشروعات صغيرة نفذت في    %) 3.6%) (4.8(ب  وذهبت أقل النس  

  /.قرية أو أكثر، أو حي أو عدة أحياء/

ز على محافظـات أو     ي سورية ككل مع الترك     هذا االهتمام بالمرأة على مستوى      ويبين

أقاليم معينة تعاني فيها المرأة من ظروف تختلف عن  ظروف مثيالتها في العاصمة كالمناطق               

لية والشرقية ومحافظة درعا التي تمتاز بكثافة سكانية كبيرة كما أنها تتمتـع بمؤشـرات               الشما

انظر الشكل  (  والصحة مقارنة ببقية المناطق السورية     لمة منخفضة في مجال التعليم والع     تنموي

  .)3رقم 
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   يبين التغطية الجغرافية للمشروعات3 الشكل

  

  
  :غرافية للمشروع ووضعه الحالي التغطية الج-

كما ه  الوضع الحالي ل  للمشروع و   التغطية الجغرافية  يبين الجدول اآلتي نتائج الربط بين     

 :يلي

   يبين العالقة بين التغطية الجغرافية للمشروع ووضعه الحالي7 الجدول

  للمشروع الجغرافية التغطية
  

  للمشروع الحالي الموقف
 وطنال

ة  مدينة محافظة إقليم العاصمة آكل  مجموعة  أو قري
 المجموع  أحياء عدة أو حي قرى

  83.3 100  75 85.7 81.5 81.8 81.8 85.7  مستمر

  10.7  0 25 14.3 3.7 18.2 18.2 9.5 منتهي

  6 0 0 0 14.8 0 0 4.8 متوقف

  100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

  

دانية إلى أن أغلب المشروعات المستمرة كانت نسب توزعها جغرافيـاً           تشير نتائج الدراسة المي   

فلوحظ أن أقلها كـان علـى مـستوى المحافظـة           ) المنتهية(متقاربة، أما المشروعات المنجزة     

في حـين تقاربـت النـسب       %) 9.5(تلتها المشروعات المنفذة على مستوى الوطن       %) 3.7(

  ). فقط مشروعاتةوهي ثالث(توى الحي األخرى باستثناء المشروعات المنفذة على مس

من المـشروعات   %) 14.8(كذلك لم توجد مشروعات متوقفة إال على مستوى المحافظة بنسبة           

  %).4.8(المنفذة في المحافظة، ثم على مستوى الوطن ككل بنسبة 
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وتظهر النتائج أعاله أن المشكالت تتركز بالدرجة األولى في المشروعات المنفذة على مستوى             

محافظة والوطن، في حين ال توجد هذه المشكالت في المدينة، وبما أن المحافظة تضم الريف               ال

والمدينة فهذا يعني أن المشكالت تتركز في الريف، خاصة وأن بعض المشروعات تـستهدف              

مناطق ريفية نائية، كما أن الريف السوري مترامي األطراف وبحاجة لعمل دؤوب وشاق لتقليل              

إدراك ، األمر الذي يؤكـد      ين المدينة وهذا ما أكدت عليه الخطة الخمسية العاشرة        الفجوة بينه وب  

  .الحكومة لمشكلة الريف ومحاولة توجيه المشروعات باتجاهه وكذلك للمناطق األكثر احتياجاً

وينطبق التحليل السابق على المشروعات المنفذة علـى مـستوى الـوطن، إضـافة إلـى أن                 

صعوبات في التنفيذ أكثر من المشروعات التي تنفـذ فـي منطقـة             المشروعات الكبيرة تواجه    

        .محددة كقرية معينة أو حي محدد مثالً

  :استقاللية المشروع -5
صنفت اإلجابات الواردة من الميدان حول استقاللية المشروع أو ارتباطه بمـشروعات            

  : أخرى وفقاً لآلتي

  باط المشروعات بمشروعات اخرى يبين مدى ارت8 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 21.4 18 نعم

 78.6 66 ال

 100.0 84 المجموع

  

كانـت  %) 78.6( إلى أن أغلب المشروعات وقد بلغت        6تشير النتائج الواردة في الجدول رقم       

، وهذا وإن كان يـؤتي      كانت مرتبطة بمشروعات أخرى     %) 21.4(مقابل  مشروعات مستقلة   

إال أنه يعكس التركيز علـى جانـب        المشروع،  ائج مركزة في المجال المحدد الذي يستهدفه        بنت

 التي يكون   "الحزم المشروعاتية " اتباع أنظمة     كما يبين قلة   واحد دون ربطه بالجوانب األخرى،    

حزمة من المـشروعات    تترجمها على أرض الواقع      كبير تنبثق عنه أهداف فرعية    لديها هدف   

تنفذها عدة جهات بشكل متكامل لتحقق فـي النهايـة الهـدف الكبيـر          مختلفة التي   والالمتكاملة  

   .)4انظر الشكل رقم ( للبرنامج
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   يبين استقاللية المشروعات أو ارتباطه بمشروعات أخرى4 الشكل

  

   التـنـفـيـذ:ًاثاني

  :طبيعة الجهة المنفذة -1
ات ما بين جهات حكومية أو خاصة أو منظمات أهلية أو دولية            تنوعت الجهات المنفذة للمشروع   

  : تظهر النتائج الواردة في الجدول اآلتياكم

  للمشروعاتالمنفذة الجهة طبيعة يبين 9 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 28.6 24 حكومي

 1.2 1 خاص قطاع

 51.2 43 شعبية/أهلية منظمة

 4.8 4 رسمية وليةد منظمة

 2.4 2 حكومية غير دولية منظمة

 10.7 9 دولية+ حكومية

 1.2 1 أهلية+ حكومية

 100.0 84 المجموع

  

 أن نصف المشروعات المنفذة للمرأة تنفذها جمعيات        9الواردة في الجدول رقم      النسب   تظهرأ

 القطاع  نفذهايوعات التي   إضافة إلى المشر  %) 28.6(أهلية يليها القطاع الحكومي منفرداً بنسبة       
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نـسبة  تكاد  في حين   %) 1.2(أو مع منظمات أهلية     %) 10.7(دولية  المنظمات  ال مع   يالحكوم

  .تنفيذ الجهات األخرى ال تذكر

  األهليـة  أن المنظمـات  و خاصة   ،المرأةالنهوض ب  يستهدف    ويعكس ذلك وجود عمل مجتمعي    

صول للنساء أكثر من الجهـات الرسـمية        شره في سورية ولها و    تنم والشعبية كاالتحاد النسائي  

التي تـصلها   البعيدة  التي ال تسمح هيكليتها اإلدارية والتنظيمية بالوصول إلى المناطق والقرى           

 وبالتالي يمكن أن يحقق التكامل بـين الـدور الحكـومي            ،بسهولةوالشعبية  المنظمات األهلية   

   .ا استثمر بشكل جيد ما المجال إذاواألهلي نتائج أفضل ونسب إنجاز أعلى في هذ

  :ميزانية المشروع -2
  : نسبة المشروعات التي تتمتع باستقاللية مالية كما يلي 10يبين الجدول رقم       

  
  يبين استقاللية ميزانية المشروعات10 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 67.9 57 نعم

 32.1 27 ال

 100.0 84 المجموع

تشير النسب الواردة في الجدول إلى أن أكثر من ثلثي المشروعات كان لهـا ميزانيـة                

هذا االستقالل المالي، ومن المعلـوم      %) 32.1( في حين لم يكن للثلث اآلخر        %)67.9 (مستقلة

ذ تتيح القدرة على التنفيذ والسرعة في       إ عوامل نجاحه    أحدهي  أن االستقاللية المالية للمشروع     

 وبالتـالي يـرتبط     ،لمشاريع بعكس المشروعات التي تنتظر الدعم المالي من خارجها        اإلنجاز ل 

كذلك .  يؤدي إلى عدم القدرة على تنفيذ األنشطة       وصولهتنفيذها بوصول التمويل وأي تأخير في       

 يـستطيع   ، مالي محدد  التخطيط فحين يكون للمشروع وارد    تتيح االستقاللية المالية القدرة على      

انظـر  ( ضمن اإلمكانات والموارد المتـوافرة للمـشروع       في ضوئه و   الي التنفيذ التخطيط وبالت 

  .)5الشكل رقم 
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   يبين نسبة المشروعات التي لها ميزانية مستقلة5 الشكل

  

  : الوضع الحالي للمشروع ووجود ميزانية مستقلة له-

ي للمشروع وتوافر ميزانية مستقلة له      يبين الجدول اآلتي نتائج الربط بين الوضع الحال       

  :كما يلي

   يبين العالقة بين الوضع الحالي للمشروع ووجود ميزانية مستقلة له11 الجدول

  هل للمشروع ميزانية مستقلة 
  المجموع ال نعم  للمشروع الحالي الموقف

 83.3 77.8 86  مستمر 

 10.7 11.1 10.5 منتهي

 6.0 11.1 3.5 متوقف

 100 100 100 المجموع

  

يالحظ من الجدول السابق أن نسبة المـشروعات المـستمرة مـن المـشروعات ذات             

مـشروعات  %) 3.5(مشروعات منتهية و  %) 10.5(مقابل  %) 86(الميزانية المستقلة قد بلغت     

  .متوقفة

منته %) 11.1(مستمر و %) 77.8(أما المشروعات التي ليس لها ميزانية مستقلة فمنها         

  .متوقف%) 11.1(و

وتبين النتائج السابقة أن نسبة المشروعات المتوقفة كانت أعلى بـشكل واضـح فـي               

فـي المـشروعات ذات     %) 3.5(مقابل  %) 11.1 (المشروعات التي ليس لها ميزانية مستقلة     
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نجـاز  كون التمويل المستقل أحد العوامل المساعدة على إ       النتائج  هذه   ، وتؤكد الميزانية المستقلة 

المشروعات، حيث أن ارتباط التمويل بجهة أخرى أو بمشروعات أخـرى يجعـل المـشروع               

 تنفيذ الوقت وتؤدي إلى التأخير في      العرضة للروتين والمعامالت اإلدارية المعقدة التي تستنزف        

لحين وصول التمويل، كما قد تؤدي في أحيان أخرى إلى توقف المشروع فـي حـال وجـود                  

ات الجهات خاصة في ظل ضعف العملية التخطيطية والتنـسيق بـين هـذه              تعارض بين أولوي  

     .الجهات

  :مصادر التمويل -3
  :بينت نتائج الدراسة الميدانية مصادر تمويل المشروعات كاآلتي

 التمويل مصادر يبين 12 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 11.9 10 حكومية

 14.3 12 خاص قطاع

 4.8 4 منظمةأهلية

 2.4 2 اقليمية منظمة

 9.5 8 رسمية دولية منظمة

 7.1 6 حكومية غير دولية منظمة

 50.0 42  )أهلي+دولي،حكومي+حكومي( جهة من أكثر

 100.0 84 المجموع

  

إلى أن نصف المشروعات الموجهة للمـرأة        12رقم   النسب الوارة في الجدول      تراشأ

من المشروعات  %) 11.9(إضافة إلى   ين الحكومة المنظمات الدولية     تم تمويلها بشكل تشاركي ب    

%) 14.3(ها المـشروعات التـي مولهـا القطـاع الخـاص            تمولها القطاع الحكومي وحده تل    

ثم المنظمات األهلية   %) 7.1و  % 9.5( الدولية الرسمية وغير الرسمية على التوالي        تفالمنظما

 حيـزاً أساسـياً مـن االهتمـام الحكـومي           ذة تأخ  وتبين هذه النسب أن المرأ     ،%)4.8(بنسبة  

والمنظمات الدولية الممولة أما القطاع الخاص فال تزال مشاركته في تمويـل قـضايا المـرأة                

 وينبغي استقطابه وتشجيعه على ممارسة مسؤوليته االجتماعية تجاه قضايا المجتمـع            ،محدودة

  .بشكل عام والمرأة بشكل خاص
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ية قد حلت في المرتبة األخيرة من حيث التمويل فقد مر معنا            وإن كانت المنظمات األهل    

دة فالمنظمات األهلية ال تملك القدرة التمويلية الجي      . أنها كانت في المرتبة األولى من حيث التنفيذ       

كافةً، فـيالحظ أنهـا      فئات المجتمع    نفيذ وقدرتها على الوصول إلى    مكاناتها الهائلة في الت   رغم إ 

  .لحكومي والدولي وتبرعات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها المجتمعيةتعتمد على الدعم ا

  :ية للمشروعتوافر التجهيزات الماد -4
 رقـم   الجـدول أظهرت النتائج الميدانية مدى توافر التجهيزات المادية للمشروع كما يظهر في            

13:  

  للمشروعات المادية التجهيزات توافر مدى 13 الجدول

ــوع  نــــ

  التجهيزات

ــر  مقـــ

  المشروع

تجهيــــزات 

  مكتبية

أجهـــــزة 

  حاسوب

  موقع الكتروني  وسائل اتصال  وسائل نقل

 25.0  100.0 45.2 86.9 89.3 97.6  نعم

 75.0  0 54.8 13.1 10.7 2.4  ال

 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

 

ا تـوافر مقـر لمعظـم        يليه )%100(إلى توافر وسائل االتصال بنسبة       جدولاليشير  

فأجهزة %) 89.3(نسبتها  ثم التجهيزات المكتبية التي بلغت       %)97.6(المشروعات بنسبة بلغت    

 مـن   )%2.45( أما عن توافر وسائل النقل فقد توافرت فـي         .)%86.9(الحاسوب بنسبة قدرها    

وهو أقل   /الموقع االلكتروني  باستثناء   مما يعكس وجود بنية تحتية للمشروع جيدة،      المشروعات  

 لكن هذا غير كـاف فـالموقع   / رغم أن ربع المشروعات لها موقع الكتروني       التجهيزات توافراً 

وجود ثالثة  االلكتروني يعرف بالمشروع ويروج له ويفسح المجال للتواصل مع المستفيد منه و           

فـي ربـط    ضـعفاً   يعكس  أرباع المشروعات االجتماعية الموجهة للمرأة بال موقع ألكتروني،         

وبالتالي في مدى   عنها،  في عملية الترويج للمشروعات واإلعالن      كذلك  شروعات بالمجتمع و  الم

  .)6انظر الشكل  (انتشارها وامتدادها لشرائح أكبر من المجتمع

 للمشروعات المادية التجهيزات توافر مدى 6 الشكل
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  :ن في المشروعوالعامل -5
سب توزع العاملين في المشروعات وفق الجنس كما هو مبين          بينت الدراسة الميدانية ن   

  :في الجدول اآلتي

  وفق الجنسالمشروع في العاملين عدد يبين 14 الجدول

  اناث  ذكور  

 60.7 83.3   فأقل10

11-20  8.3 21.4 

 17.9 8.3   فأكثر21

 100.0 100.0  المجموع

  

فأقل  أشخاص   10دول أن المشروعات الصغيرة التي تتضمن       النسب الواردة في الج   تظهر  

 %70.6للـذكور و    %83.3 ( من الجنسين شكلت غالبية المشروعات بنسبة بلغـت  من كلٍّ

 أي أن نسبة الذكور فاقت نسبة اإلناث في المشروعات الصغيرة في حين فاقت نـسبة                )لإلناث 

فوق عدد العـاملين فيهـا العـشرين        يي  اإلناث الذكور في المشروعات المتوسطة والكبيرة الت      

 )%17.9(و ) %21.4( على التوالينسبتهم شخصاً من الذكور ومثلهم من اإلناث حيث بلغت 

للذكور من الفئتين لكن بشكل عام تبدو النسب متقاربة بين الجنـسين كمـا أن               ) %8.3(مقابل  

ابياً فغالبـاً مـا تـسعى       وجود الذكور بهذه النسب في مشروعات تتعلق بالمرأة يعد مؤشراً إيج          
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الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال المرأة الستقطاب الرجال وكسب تأييدهم ودعمهم فـي             

  .هذا المجال

  :إدارة المشروعمجلس مدير و -6
  :توزع مدراء ومجلس إدارة المشروعات وفق الجنس كما يليبينت النتائج الواردة من الميدان 

  الجنس وفق يبين توزع مدراء المشروعات15 الجدول

  النسبة المؤية  التكرار  

  29.8  25  ذكور

  70.2  59  اناث

  100  84  المجموع
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   وفق الجنسالمشروع ادارة في العاملين عدد يبين 16الجدول 

  اناث  ذكور  

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  

1-3  67 79.8 49 58.3 

4-7  12 14.3 24 28.6 

 13.1 11 6.0 5   فأكثر8

 100.0 84 100.0 84  المجموع

  

 المشروع في أكثـر مـن ثلثـي          إلى أن إدارة   ين أعاله  الجدول تشير النسب الواردة في   

أما العاملون  ) %29.8(في حين ذهب الثلث اآلخر للذكور       ) %70.2 ( تعود لإلناث  المشروعات

) %79.8(رة فقد كـان أغلـبهم ذكـوراً بنـسبة بلغـت             في مجلس إدارة المشروعات الصغي    

)  %58.3( في المشروعات الصغيرة مقابـل  )% 6(و في المشروعات المتوسطة )%14.3(و

،  للمشروعات الكبيرة  )%13.1(للمتوسطة و %) 28.6(المشروعات الصغيرة و  إدارة  في  لإلناث  

خضعوا لدورات تأهيلية في إدارة     علماً أنه لم تكن هناك معايير محددة الختيار الموظفين، ولم ي          

 كما يؤخذ على هذه المشروعات وجود أعداد كبيرة من العـاملين فـي              .المشروعات الجندرية 

  .إدارة المشروع، األمر الذي يؤدي إلى هدر الجهد والمال

 :أهداف المشروع -7
 اتالمشروع أهداف يبين 17 الجدول

 النسبة المؤية التكرار  

 26.1 55 تعليم وتدريب بناء قدرات

 14.7 31 حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها

 12.3 26 مشاريع تنموية وحد من الفقر

 20.4 43 تمكين ومشاركة اجتماعية

 16.1 34 خدمات ومساعدات

 5.2 11 مشاريع لذوات اإلعاقة

 5.2 11 أبحاث وقواعد بيانات

 100 211 المجموع
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لى أن النـسبة الكبـرى مـن المـشروعات          بق إ اردة في الجدول السا   تشير النسب الو  

وإذا أضفنا إلى النسبة     وبناء قدراتها بغرض تمكينها      ها وتدريب  المرأة استهدفت تعليم %) 26.1(

لحد من فقرها   والمرأة  استهدفت ا التي  تنموية  المشروعات  ال وهي نسبة %) 12.3(ة  بسالسابقة ن 

مشروعات التوعية والـسعي السـتقطاب المـرأة ودعـم           كما حلت    ،%)38.5(تصبح النسبة   

المـشروعات  نسبة  بلغت كما ،%)20.4(مشاركتها في المجتمع في المرتبة الثانية بنسبة قدرها         

ت نسبة المشروعات   في حين كان  %) 16.1(التي تقدم مساعدات مالية وخدمات للنساء ما نسبته         

عات الموجهة للمـرأة     المشرو ساوت نسبة وت ،%)14.7( حماية المرأة من العنف      تستهدفاالتي  

 لكـل   %)5.2( ودراسات في مجال المرأة فبلغت       اًالمشروعات التي تناولت أبحاث   ذات اإلعاقة و  

  .منهما

ويالحظ أن مشروعات بناء القدرات والتوعية كان لها النصيب األكبـر، واليخفـى أن              

ع بناء قـدرات المـرأة      أول عناصر التمكين هو عنصر الوعي، وتضافر مشروعات التوعية م         

وإقامة مشروعات تنموية للحد من فقرها ستشكل ركيزة أساسية أو خطوة بداية علـى طريـق                

  .تمكين المرأة

كون الجزء األكبـر    هنا   ضير فيها    لكن ال أما المساعدات المالية فهي ال تؤسس لتنمية،        

  .الية المالمساعداتتقديم أكثر من النساء قدرات استهدف بناء من المشروعات 

اً علمياً فـي التعامـل مـع         الدراسات واألبحاث في مجال المراة توجه      ويعكس وجود 

 فالتعامل مع أي قضية يتطلب دراستها علمياً ووضع الحلول لها في ضوء ذلك لكن ما                قضاياها،

يؤخذ على ذلك هو قلة األبحاث إذ يجب أن تزداد كماً ونوعاً وتتناول موضوعات المرأة فـي                  

  وراء الرقم اإلحصائي وتحلله تحليالً عميقاً      اسات نوعية تشخص األسباب الكامنة    العمق عبر در  

  .فتعطي أفضل النتائج

  :طبيعة أنشطة المشروع -8
  : توزعت إجابات الدراسة الميدانية عن طبيعة المشروعات وفق مايظهره الجدول اآلتي  

 تاالمشروع انشطة طبيعة يبين 18 الجدول

ــة  طبيع

ــشطة  أن

-تدريب  توعية

  تكوين

تنميــة 

  مهارات

اعــداد 

  كوادر

مساعدات 

ــة  ماليـ

ــرامج  ب

  حماية

تـــوفير 

مؤسسات 

ــسن  تح

ظــروف 

تأهيــل 

وإعــادة 
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  تأهيل  العيش  رعاية  أوعينية المشروع

 44 29 35 27 57 49 56 71 72  التكرار

 52.4 34.5 41.7 32.1 67.9 58.3 66.7 84.5 85.7  النسبة

  

 المشروعات المنفذة كانت توعويـة       إلى أن مكونات   18الواردة في الجدول رقم      النسب   تراشأ

وهذا يتفق مع أهداف المشروعات  )%84.5(تدريب و وبناء قدرات ) %85.7(بالدرجة األولى 

أما تقديم المساعدات المالية والعينية     . التي توجهت بالدرجة األولى لتوعية المرأة وبناء قدراتها       

 )%66.7( ة بلغـت  نـسب بمهـارات المـرأة     تلتها تنمية    )%67.9(بنسبة قدرها   فقد حلت ثالثاً    

 ومن ثم مؤسسات الرعاية وبرامج حمايـة        )%52.4(مشروعات التأهيل وإعادة التأهيل بنسبة      ف

  .)%34.5( المرأة من العنف وقد جاءت أقل النسب في مشروعات تحسين ظروف العيش

من المشروعات استهدفت توعية المرأة وبناء      تظهر النتائج السابقة وجود نسبة كبيرة       و

، قدراتها وتمكينها، في حين اتجهت نسبة من المشروعات لتقديم المساعدات الماليـة والعينيـة             

 تكون حلـوالً طارئـة       يكون بالمساعدات المالية التي يمكن أن      ومن المعلوم أن تمكين المرأة ال     

 ، وبهـذه النـسبة الكبيـرة      أال تكون أساسية  ، لكنها يجب    أورديفة للمشروعات السابقة  وإسعافية  

بناء قدرات وتنمية مهارات    المساعدات ال تؤسس لتنمية مجتمعية كما تفعل الحلول األخرى من           ف

  .)7انظر الشكل رقم ( وتدريب

   يبين طبيعة انشطة المشروعات7 الشكل
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  :الفئات المستهدفة من النساء -9
  :جتماعيةحسب الحالة اال  - أ

  : يظهر الجدول اآلتي النسب المئوية للنساء المستهدفات وفق الحالة االجتماعية لهن

 للنساء االجتماعية الحالة حسب المشروع يستهدفها التي الفئات يبين 19 الجدول

 النسبة التكرار 

  26.47 81 عزباوات

 24.18 74 متزوجات

 24.51 75 مطلقات

 24.84 76 أرامل

 100.00 306 المجموع

  

 إلى تقارب نسب المشروعات التي تستهدف النساء        19تشير النسب المبينة في الجدول      

لعازبـات  هـي التـي اسـتهدفت ا      وفق الحالة االجتماعية وإن كانت أعلى نسبة مـشروعات          

ل علـى    وهذا يد  )%90.5(ن أقل نسبة مشروعات استهدفت األرامل       بفارق بسيط ع  ) 96.4%(

ظر ة استهدفت بهذه المشروعات بغض الن     أن الحالة االجتماعية عامل غير مؤثر تماماً وأن المرأ        

، علماً أنه يجـب تخـصيص بـرامج         )عزباء، متزوجة، مطلقة، أرملة   (ة  عن حالتها االجتماعي  

) أرملة، مطلقـة  (المرأة المعيلة   ومشروعات توجه للفئات الضعيفة من النساء أكثر من غيرها، ف         
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 وبالتالي يؤخذ على المشروعات المنفذة عدم       ،عد من الفئات الضعيفة نتيجة العبء الواقع عليها       ت

  . التركيز على النساء العازباتىالتوجه لهذه الفئة أكثر من غيرها في حين جر

  : حسب الحالة الوظيفية-ب

  : يظهر الجدول اآلتي النسب المئوية للنساء المستهدفات وفق الحالة الوظيفية لهن

 للنساء الوظيفية الحالة حسب المشروع يستهدفها التي الفئات يبين 20 الجدول

 النسبة التكرار 

 34.4 65 عامالت

 38.1 72 ربات بيوت

 27.5 52 متقاعدات

 100.00 189 المجموع

  

لبيوت قد أن المشروعات التي توجهت إلى ربات ا  20الواردة في الجدولتظهر النسب 

 )%34.4( بنـسبة قـدرها      هـا النـساء العـامالت     لتت%) 38.1 (لمرتبة األولى بنسبة  احتلت ا 

 وهذا يتقاطع مع ما مر سابقاً من أن هناك مشروعات استهدفت مساعدة             )%27.5(فالمتقاعدات  

المرأة وتشغيلها وتحسين ظروف عيشها ومن الطبيعي أن تستهدف في هكذا مشروعات المرأة             

اللـواتي لـيس    على النساء    لها مورد مادي كربة المنزل ولهذا ركزت المشروعات            التي ليس 

  .النساء األقل دخالً كالمتقاعداتعلى  أو لديهن عمل

  :حسب العمر -ج

  : يظهر الجدول اآلتي النسب المئوية للنساء المستهدفات وفق الحالة العمرية لهن

 العمر حسب المشروع يستهدفها التي الفئات 21 الجدول

 النسبة التكرار 

 14.1 33 أطفال

 28.6 67 فتيات

 35.1 82 شابات

 22.2 52 مسنات

 100.00 234 المجموع
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 المشروعات االجتماعية الموجهـة     إلى تركز  21ر النسب الواردة في الجدول رقم       تشي

ن بلغت نـسبة المـشروعات       في حي  %)28.6، فتيات   %35.1شابات  (لمرأة في الفئات الشابة     ل

  %).14.1(وجاء األطفال في المرتبة األخيرة بنسبة قدرها %) 22.2(لمسنات الموجهة ل

 مستهدفة أكثـر مـن غيرهـا،        الجدول السابق أن الفئة الشابة    ويبدو من هذا الجدول و    

 ينتظر  التي يقع على عاتقها التغيير وينتظر المجتمع منها أكثر مما         الفئة  هي  ف والغرابة في ذلك،  

من الطبيعي أن يتم التوجه بمشروعات      من غيرها واالستثمار فيها يعطي نتائج أفضل وبالتالي         

أمـا   .لى الفئات الشابة بالدرجة األولى    إالتوعية وبناء القدرات وإعداد الكوادر وتنمية المهارات        

 الـذي يـستهدف    قلة المشروعات التي تناولت األطفال فتعود لموضـوع الدراسـة المـسحية           

ولم توجد مشروعات موجهة إلى الطفلة األنثـى مباشـرة     المشروعات الموجهة لإلناث تحديداً،   

المشروعات موضوعات  كما إن   .  وغيرهم مايتاألذوي اإلعاقة أو    بشكل عام أو ل   إنما إلى الطفل    

وضـوعات لـن    موهذه ال كوادر  الناء القدرات وتنمية المهارات وإعداد      المنفذة غالباً ماتتعلق بب   

  .مل األطفالتش

  :سب الحالة الصحية ح -د

  : ة الصحيتهنيظهر الجدول اآلتي النسب المئوية للنساء المستهدفات وفق حال

 للنساء الصحية الحالة حسب المشروع يستهدفها التي الفئات يبين 22 الجدول

 النسبة التكرار 

 60.23 53 معوقات

 39.77 35 أمراض مزمنة

 100.00 88 لمجموعا

  

أن المشروعات التي استهدفت المعوقات جاءت       الجدول أعاله    الواردة في تظهر النسب   

 وهذه النتيجة تبدو    ،فئة األمراض المزمنة  ل )%39.8(نسبة   مقابل   ) %60.2(  بنسبة قدرها  أوالً

هيل وإعادة  تأبرامج   إضافة إلى    ، تعليم وتدريب خاصين   رأة ذات اإلعاقة بحاجة إلى     فالم ،منطقية

 ومن هنا يكون التوجه إلى ذوات اإلعاقة أكثر من فئة األمراض المزمنة التي              ،المجتمعفي  دمج  

  .ات معينةهقد يتم دعمها مادياً أو توفير األدوية لها من قبل ج
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  :لرجلل موجهةالمشروعات ال-10
  : إلى نسبة المشروعات التي استهدفت الرجل23يشير الجدول رقم 

  ونسبتهاالرجال فستهد يبين عدد المشروعات التي ت23 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 33.3 28 نعم

 66.7 56 ال

 100.0 84 المجموع

  

 النسب الواردة في الجدول إلى أن ثلث المشروعات االجتماعية الموجهة للمرأة            تراشأ

 دون  ت المشروعات سابقاً توجه للمرأة وحدها     وقد كان %) 33.3(استهدفت الرجال بنسبة قدرها     

 لكن في السنوات األخيرة تم االنتباه إلى ضرورة استقطاب الرجل في موضوع تمكـين               الرجل،

 وهذا أمر في غاية األهمية فال يمكن النهوض بـالمرأة بمعـزل    المرأة ومشاركته وكسب دعمه   

  .عن الرجل

  : من الرجالالفئات المستهدفة -
  :  التي استهدفتها المشروعات كاآلتي الرجال إلى نسب فئات24 جدول رقميشير ال

 الرجال من المشروع يستهدفها التي الفئات يبين 24 الجدول

  عاطلون عن العمل  مدمنون  معاقون  مسنون  شباب  

 14 2 15 15 25  التكرار

 16.7 2.4 17.9 17.9 29.8  النسب

  

 الجدول إلى أن المشروعات االجتماعية التي شملت الرجال قد          تشير النسب الواردة في   

 مسنون  :ها بقية الفئات بنسب متقاربة    تتل%) 29.8(استهدفت بالدرجة األولى فئة الشباب بنسبة       

 وجـاء المـدمنون بالمرتبـة األخيـرة         ،%)16.7(عاطلون عن العمل    ،  %)17.9(ومعاقون  

)2.4.(%  

تنموية وبالتالي يـتم    أن الشباب أساس العملية ال    واستهداف المشروع للشباب يعود إلى      

 ثم تأخذ بقيـة الفئـات حيـزاً أقـل           ،ببناء القدرات والتعليم والتدريب لهذا الغرض     التوجه لهم   

كالمسنين والمعاقين حيث تكون أغلب المشروعات ذات طابع جماعي وخدمي أو إعادة تأهيـل              
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التدريب علـى    يتم التوجه لهم ب    العمل حيث  بالنسبة للعاطلين عن      وكذلك ،ودمج لهم في المجتمع   

سـوق العمـل   المطلوبة في المهن  الحاسوب واللغات وكذلك تنمية المهارات الضرورية لبعض        

  .االنحرافإلى بهم  يؤدي لذي قدهم عن الفراغ ادهم وإبعاستقطابف ادبه

صـة  هذه الفئة لها مشروعات خا    أن   إلى   نيستهدف المدمن  المشروعات التي ت   قلةعود  وت   

بها ومراكز عالجية وإعادة تأهيل بشكل مستقل عن المشروعات الموجهة للمرأة والتـي هـي               

  .هذا البحثموضوع خارج 

  :ن من المشروعو المستهدف-11
من المشروعات كما هـو     ونسبهم ض أظهرت نتائج الدراسة المسحية أعداد المستهدفين       

  :25وارد في الجدول رقم 

 المشروع من المستهدفين عدد يبين 25 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

1- 10000   25 29.8 

10001- 20000 11 13.1 

 6.0 5 فأكثر -20001

 51.2 43 غير محدد

 100.0 84 المجموع
  

%) 29.8(تشير النسب الواردة في الجدول إلى أن أقل من ثلث المشروعات بقليل               

من المشروعات استهدفت   %) 13.1( امرأة تلتها    )10.000(ن  استهدفت ما مجموعه أقل م    

من المشروعات أعداداً من    % ) 6( امرأة في حين استهدفت      )20.000 و   10.000(ما بين   

 والتـي فاقـت النـصف       اتعو أما النسبة الكبرى من المشر     ،النساء تجاوزت العشرين ألفاً   

لمشروعات موجهـة لجميـع     فبعض ا منها،  فلم تستطع تحديد عدد المستهدفات      %) 51.2(

النساء في سورية ولها فروع في جميع المحافظات وبعضها اآلخر موجه للنساء في الريف              

تستهدف التي  خرى   وبعض المشروعات األ   ئة قرية السوري كله أو أجزاء منه كمشروع الم      

  لكـن  . لذا بدا من الصعب تحديد المـستهدفات       ،هكملبأ النساء في محافظات بأكملها أو إقليم     

  :وفقإجماالً وكما هو مالحظ تتنوع المشروعات 

  .)صغيرة، متوسطة، كبيرة (المستهدفة الشرائح -
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مجموعـات  ل هدف إعداد كوادر من النـساء يتوجـه        فالمشروع الذي يست   ،هدف المشروع  

 التوعية بحقوق المرأة كبيـرة    أخرى ك ات  مشروعبينما ستكون الفئة المستهدفة في       ،صغيرة

 كعدد النساء اللواتي حـضرن      :ات رفع الوعي تحتاج إلى مؤشرات     لكن حتى مشروع   .جداً

للمرة األولى وعدد النساء اللواتي تابعن الحضور وعدد النساء اللواتي بادرن بفعل ما بعـد               

  ....التوعية 
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  :ن من المشروعوالمستفيد -12
  : من المشروعات ونسبهم المئوية كما هو آتيظهر الجدول اآلتي عدد المستفيدات

  ونسبتهمالمشروع من اتالمستفيد عدد يبين 26 ولجد

 عدد المستفيدين 

 45919  مستفيد فأقل10000المشروعات الصغيرة من 

 34025 20000-10001المشروعات المتوسطة من 

 242622 فأكثر -20001المشروعات الكبرى من 

 322566 المجموع

  

في %) 66.7(كانت  بة المستفيدات الفعليات من المشروع       النتائج إلى أن نس    تراشأ  

تلتها فئة المشروعات التي تناولت أكثر من        امرأة فما دون،     )10.000(الفئة التي استهدفت    

 ن المشروعات م%) 7.1(ما زالت نسبة    في حين   %) 23.9( امرأة بنسبة قدرها     )20.000(

  .في البداية ولم يكن لديهم مستفيدات

لالحظنـا أن   الفعليـات   وعدد المستفيدات   في المشروعات   ين عدد المستهدفات    ا ب  ولو قارنّ 

تي تناولت المستهدفات    فأكثر من نصف المشروعات ال     ،هناك فجوة ما بين الطموح والواقع     

 لكن عند التنفيذ نالحظ أن النسبة الكبـرى مـن           ،لكبر المشروع لهن  ديد رقم   لم تستطع تح  

 فالطموحات كبيرة لكن ما ينفذ      ،)10.000  -1( من   رةالمستفيدات تركزت في الفئة الصغي    

   .على أرض الواقع أقل من الطموحات بكثير
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    اإلنجازات والمشكالت: ثالثًا

  :هدافهألق المشروع يحقت -1
  :هو واردإلى نسب تحقق أهداف المشروع كما الشكل التالي يشير 

  ألهدافها يبين نسبة تحقيق المشروعات8 الشكل

  

من المشروعات على حد تعبيـر      %) 75( إلى أن    تشير النتائج الواردة في الدراسة      

%) 25(لم تحقق نـسبة      في حين    مين عليها قد حققت أهدافها أو على األقل بعضاً منها،         القائ

  .فهااهدمن المشروعات أ

  :ووضعه الحالي فهألهداالمشروع تحقيق  -

 فإن )مستمر، منتهي، متوقف  (ه  دافه والوضع الحالي ل   ربط بين تحقيق المشروع أله    ال لدى 

  : يظهر النتائج اآلتية)27(الجدول رقم 

  يبين العالقة بين الوضع الحالي للمشروعات وتحقيقها ألهدافها27الجدول 

  تحقيق المشروع ألهدافه

 الوضع الحالي للمشروع

 المجموع ال نعم

 100 21.4 78 مستمر

 100 11.1 88.9 منتهي

 100 100 0 متوقف
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وفق المرحلة التي   / من المشروعات المستمرة قد حققت أهدافها     %) 78(يالحظ أن      

روعات المنتهية   أما المش  .من المشروعات لم تحققها بعد    %) 21.4(في حين   / وصلت إليها 

األهـداف لـدى    ولم تنفذ جميع     ،انتهىالمشروع  علماً أن   أهدافها  منها   %)88.9(فأنجزت  

  . األخرىاتعومن المشر%) 11.1(

أما المشروعات المتوقفة فجميعها لم تحقق أهدافها وكما هو مالحظ هنـاك إنجـاز                 

يوجد ضعف في اإلنجاز في مشروعات أخـرى،        لكن  في بعض المشروعات،    بنسب عالية   

تقيـيم  يعكس مشكلة في التخطـيط وال     كاملة   أهدافها   هاء بعض المشروعات دون تحقيق    انتف

 مؤشـرات   قيق ومحكم وكـذلك   بشكل د للمشروع  خطة  م وضع    ت لوفاية،  للمشروع منذ البد  

تم الوصـول   ل ،يجري تنفيذه مع تحديد عوامل الخطورة والقوة منذ البداية        ستقييم وتتبع لما    

 فـي   ن هناك مشروعات متوقفة كما هو حاصـل       ا ك لماإلى نسب إنجاز قريبة من الكاملة و      

  .بعض المشروعات

  :ود ميزانية مستقلة لهووجق المشروع ألهدافه تحقي

جاءت النتـائج علـى     ووجود ميزانية مستقلة له،      ألهدافه    المشروع لدى الربط بين تحقيق   

   :يتالنحو اآل

   يبين العالقة بين تحقيق المشروع ألهدافه ووجود ميزانية مستقلة له28 الجدول

 أهدافه المشروع حقق هل

  ل للمشروع ميزانية مستقلةه
  المجموع ال نعم

 67.9 66.7 68.3  نعم

 32.1 33.3 31.7 ال

 100 100 100 المجموع

  

من المشروعات ذات الميزانية المـستقلة قـد   %) 68.3(تشير النسب الواردة أعاله إلى أن  

 مستقلة  أما المشروعات التي لم يكن لها ميزانية      . الم تحققه %) 31.7(حققت أهدافها مقابل    

  .لم تحققها%) 33.3(منها أهدافها مقابل %) 66.7(فحققت 
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وهذا يعني أن المشروعات التي حظيت بميزانية مستقلة كان وضـعها أفـضل وإنجازهـا               

أفضل، لكن الفرق بينها وبين المشروعات األخرى لم يكن كبيراً وحاسـماً، فالمـشروعات              

 مرتبطة بغيرهـا مـن المـشروعات أو         األخرى لها ميزانية أيضاً لكنها ليست مستقلة بل       

أو قد يسبب بعض اإلرباكات لكن ذلك التأثير لم يكـن            وهذا قد يؤخر العمل قليالً       ،الجهات

باألمر الكبير أو الحاسم ممايدل على أن وجود ميزانية مستقلة كان عامالً ميسراً ومـساعداً               

   .يد والحاسملكنه يبقى أحد العوامل المؤثرة على اإلنجاز وليس العامل الوح

  : التي حققتها المشروعاتنجازاتاإل -2
  :صنفت اإلجابات الواردة من الميدان حول إنجازات المشروعات وفق المحاور اآلتية

   يبين االنجازات التي حققتها المشروعات29 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 8.1 13 الترويج للمشروع

 7.5 12 حماية من العنف

 16.9 27 إقامة مشروعات تنموية

 11.3 18 إعداد كوادر

 3.8 6 أبحاث ودراسات

 15.0 24  مساعدات مادية-خدمات

 28.8 46 تثقيف وتوعية

 5.0 8 المشروع في البداية

 3.8 6 تأهيل ذوي اإلعاقة

 100 160 المجموع

  

 من اإلنجازات في مجال      إلى تركز أعلى نسبة    29النسب الواردة في الجدول رقم      تشير  

 فالمـشروعات   %)16.9(تلتها المشروعات التنموية بنسبة قدرها      %) 28.8(التوعية والتثقيف   

، وتوزعت إنجـازات    %)11.3(ثم إعداد الكوادر    %) 15(الخدمية وتقديم المساعدات المادية     

 وحمايـة المـرأة مـن العنـف    %) 8.1(باقي المشروعات بنسب أقل على الترويج للمشروع    

%) 3.8(ولألبحاث والدراسات بنسبة قـدرها      وذهبت أقل نسبة لتأهيل ذوي اإلعاقة       %) 7.5(

  .من المشروعات في بدايتها ولم تقدم إنجازات حتى اآلن%) 5(في حين كانت لكل منها، 
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كما هو مالحظ ركزت المشروعات على التوعية وهي خطوة أولى على طريق تمكـين              

، بل توجهت للرجـل      فقط  التوعية على المرأة   ى لم تقتصر   من جهة أخر   ، لكن  من جهة  المرأة

 يـستند إلـى     ومن المعلوم أن قضية المرأة تحديداً تواجه تشدداً مجتمعياً        . والمجتمع بشكل عام  

إرث من العادات والتقاليد الكابحة التي تقدم نفسها في قالب ديني في بعض األحيان يستند إلى                

جتماعية تجعلها راسخة في اعتقاد شريحة واسعة من        تفسيرات سطحية للدين فتكسب شرعية ا     

المجتمع، ومن هنا أهمية المشروعات التثقيفية والتوعوية لتغيير النظرة المجتمعية هذه، عبـر             

     .  االستعانة باإلعالم والندوات والورشات والخطب الدينية لتغيير هذه النظرة

وخصصت نسبة من المشروعات لغرض التنمية والحد من الفقر الذي يعد ظاهرة مؤنثـة              

  .بامتياز، إضافة إلى تقديم الخدمات البسيطة والمساعدات المادية والعينية للنساء

ومن المالحظ ضمن هذه الدراسة وجود مشكلة لدى جميع الجهات في تـوافر الكـوادر               

 فـي غايـة     اًبعض المشروعات لحل هذه المشكلة أمـر      توجه  يعد  البشرية المؤهلة، ومن هنا     

  .، لكن يجب أن يتم العمل على ذلك بصورة أكبراألهمية

ويبدو أنه بات هناك إدراك ألهمية الترويج للمشروع واإلعالن عنه وعن خدمته للمـرأة              

واألسرة والمجتمع لكسب ثقة المجتمع ولبناء عالقة قائمة على الثقة مع المجتمع بـشكل عـام                

  .المستفيدات بشكل خاصو

وجدت جمعيات لحماية المرأة من العنف وتقديم الدعم لها كجمعية تطوير دور المرأة             كما  

وجمعية راهبات الراعي الصالح التي لديها مـأوى للمعنفـات وتتـابع أوضـاعهن القانونيـة                

  . واالجتماعية والنفسية وتعمل على تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع مرة أخرى

  : التي تعترض المشروعات واإلجراءات المتخذة للتغلب عليهاالعقبات -3
 :عدم وجود وثيقة للمشروع  - أ

واإلجراءات وزع المشروعات وفق عقبة عدم وجود وثيقة للمشروع         تيظهر الجدول اآلتي    

  :المتخذة للتغلب عليها كما يلي
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 للمشروع وثيقة وجود عدم عقبة ىعل للتغلب المتخذة االجراءات يبين 30 الجدول

  النسبة المئوية  التكرار  

  13.1  11  خطة شهرية أو مرحلية أو سنوية

  2.4  2  لم يتخذ أي اجراء

  84.5  71  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

 

 تغلب ما   نمن المشروعات لم تكن لديها هذه العقبة في حي        %) 84.4(تشير النتائج إلى أن     

لـم  %) 2.4( خطة شهرية أو ربعيـة أو سـنوية و   د االعقبة باعتما على هذه  %)13.1(نسبته  

وقد يعود ذلك إلى أن أغلب المشروعات كان تمويلهـا حكوميـاً أو عبـر               . يتخذوا أي إجراء  

 إال  اتعو وهذان الطرفان ال ينفـذان المـشر       ،منظمات دولية أو بشكل تشاركي بين الطرفين      

  .لديه هذه العقبةبوثيقة رسمية وهذا سبب ارتفاع نسبة من ليس 

وضع خطة للمشروع فهي، على أهميتها، ال تغنـي         إجراءات التغلب على هذه العقبة ب     أما     

  . مهام ومسؤوليات كل طرف المالية والتنفيذيةدعن الوثيقة التي تحد

ورغم أن نسبة من لم يتخذ أي إجراء كانت قليلة إال أنه من غير المقبول وجود مشروعات                 

إال يكـون العمـل     و قليلة دون وثيقة أو خطة واضحة المالمح لما يتم تنفيذه            مهما كانت نسبتها  

  .عشوائياً

 :عقبة عدم وضوح غاية المشروع وأهدافه -  ب

 عدم وضـوح غايـة للمـشروع        مشكلةيظهر الجدول اآلتي توزع المشروعات وفق       

 :واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي

 وأهدفه المشروع غايات وضوح عدم عقبة على للتغلب المتخذة االجراءاتيبين  31 الجدول

  النسبة المئوية  التكرار  

  7.1  6  إجراء أي يتخذ لم

  92.9  78  عقبة التوجد

  100  84  المجموع
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من المشروعات مقابـل    %) 92.9(ظهر النسب السابقة عدم وجود هذه المشكلة لدى         ت

  .أي إجراءوجدت لديهم ولم يتخذوا %) 7.1(

يالحظ أن أغلب المشروعات لم يكن لديها المشكلة المذكورة وهذا مؤشر إيجابي، لكن             

وعلى الرغم من قلة    . وجدت نسبة من المشروعات عانت من ذلك ولم تتخذ أي إجراء          

هذه النسبة، إال أنه ينبغي عدم وجود هكذا مشكلة، فمعرفة الهـدف ووضـوحه هـو                

 المشروع التعثر إن لـم       وإال فمصير  ،اصة التنموي  وخ الخطوة األساسية في أي عمل    

    .يكن الفشل

  

 :عقبة اإلجراءات اإلدارية المعقدة -  ت

وزع المشروعات وفق عقبة اإلجراءات اإلدارية المعقدة       تيظهر الجدول اآلتي    

  :للمشروع واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي
 

 االدارية االجراءات عقبة على للتغلب المتخذة اءاتاالجر يبين 32 الجدول

  النسبة المئوية  التكرار  

  4.8  4  تقليل عدد االنشطة

  4.8  4  التعامل مع القطاع الخاص بدال من العام

  9.5  8  تمديد زمن المشروع

  17.9  15  المتابعة المستمرة

  10.7  9  لم يتخذ أي اجراِء

  52.4  44  التوجد عقبات

  100  84  المجموع

 

 %)47.6 (تشير النسب الوارد ة في الجدول إلى أن حوالي نصف المشروعات المنفذة           

لم يكن لديها هذه    %) 52.4( لديها مشكلة الروتين وتعقيد اإلجراءات اإلدارية في حين          تكان

المشكلة، أما اإلجراءات المتخذة للتغلب عليها فتركزت بالدرجة األولى بالمتابعة المـستمرة            

وتساوت نسبة  %) 9.5(ديد زمن المشروع بنسبة قدرها      متالها إجراءات ت  %) 17.9(بنسبة  

والمشروعات التي لم تعد تفضل التعامل مع       %) 4.8(المشروعات التي قللت عدد أنشطتها      

  .أي إجراء%) 10.7(في حين لم يتخذ ما نسبته %) 4.8(القطاع العام 
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رقيات وتعقد اإلجـراءات     وكثرة الو  ومن المعروف أن القطاع العام إجماالً يمتاز بالروتين       

ته النسب السابقة وهي عقبة مؤثرة وهامة جداً حلتها بعـض الجهـات بالمتابعـة               سكوهذا ما ع  

 دديد زمن المشروع الذي يشكل هدراً للوقت والجهد والمال أما تقليل عـد            مالمستمرة وأخرى بت  

 لكن وجود جهات    ، النهوض بها  األنشطة ففيه خسارة للفئة المستهدفة وهي المرأة وإبطاء لعملية        

 خسارة للقطاع العام من قبل بعض       يظهرأخرى قررت التعامل مع القطاع الخاص بدالً من العام          

الرسمية لتكـون   شركائة األمر الذي يستوجب إعادة النظر في آلية عمل القطاع العام وإجراءاته             

شر المشروعات لم تتخذ أي      وما يلفت النظر أن حوالي ع      .مساعدة على اإلنجاز وليست معرقلة    

إجراء للتغلب على هذه العقبات بل تركت األمور للظروف، األمر الذي يعكس التعامـل غيـر                

العلمي مع المشكالت وضعف تحمل المسؤولية تجاه قضايا المرأة مـن قبـل بعـض الجهـات        

  .المنفذة

 :مشكلة دراسة الجدوى -  ث

 جدوى المشروع واإلجراءات    وزع المشروعات وفق مشكلة دراسة    تيظهر الجدول اآلتي    

  :المتخذة للتغلب عليها كما يلي
  

 الجدوى دراسة مشكالت عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 33 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

  9.5  8  لم يتخذ أي اجراء

  90.5  76  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

  

لم تكن لديها مشكلة دراسـة      %) 90.5(ثين أن أغلب المشروعات      إجابات المبحو  أفادت

ين تمت مقابلتهم أن لديهم هذه المشكلة لكن لم يتخـذ           من الذ %) 9.5(لجدوى في حين أفاد     ا

أي إجراء، وكما يبدو فإن عدم اتخاذ أي إجراء للتغلب على هذه العقبة يشير إلى عدم تحمل                 

  .لجهات المنفذةالمسؤولية تجاه قضايا المرأة قبل بعض ا

 :مشكلة التمويل -  ج

وزع المـشروعات وفـق مـشكلة تمويـل المـشروع           تيظهر الجدول اآلتي    

  :واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي
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 التمويل مشكلة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 34 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

  2.4  2  يعها للمشروعالقيام بأنشطة يرصد ر

  8.3  7  االعتماد على المتطوعين أو جهات أخرى

  9.5  8  التركيزعلى االوليات والغاء بقية االنشطة

  28.6  24  البحث عن مصادر تمويل جديدة

  15.5  13  لم يتخذ أي اجراء

  35.7  30  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

  

ه لم يكن لديهم مشكلة في التمويل أمـا         بأن%) 35.7(جاب ما يزيد عن ثلث الجهات المنفذة        أ

فقد تركزت لدى أكثـر مـن ربـع العينـة           ممن يعانون من هذه المشكلة،      اإلجراءات المتخذة   

%) 9.5(في البحث المستمر عن مصادر تمويل جديدة ولجأت بعض الجهات بنـسبة        %) 28.6(

نشطة األهم كما لجأت    إلى التركيز على األولويات وإلغاء بعض األنشطة األقل أهمية لصالح األ          

إلى االعتماد على المتطوعين أو المفـرغين مـن جهـات           %) 8.3(جهات أخرى بنسبة قدرها     

أخرى للعمل لديها وجاءت أقل النسب لدى جهة واحدة قامت بنشاط ربحي تـم رصـد ريعـه                  

من الجهات أي إجراء ويبدو مـن النتـائج الـسابقة أن            %) 15.5(لمشروعها في حين لم تتخذ      

لة المالية كانت أكثر المشكالت إلحاحاً وقد عكست هذه العقبة إرادة البعض وإصراره على              المشك

 في حين ذهبـت بعـض       ،ث لم يلغوا أي نشاط    يالبحث المستمر عن ممولين ونجاحم في ذلك بح       

الجهات األخرى إلى إلغاء أنشطة رأوا أنها ليست ضمن األولويات، أما اعتماد الـبعض علـى                

فرغين فيظهر أن المشكلة المالية تحددت باألجور والرواتب وبالتـالي يمكـن            المتطوعين أو الم  

من جهة  أو عبر تفريغ بعض الكوادر من جهات رسمية تتقاضى راتبها           حلها عن طريق التطوع     

  .جهات أخرىعملها وتقدم عمالً ل

د مادي   قامت بنشاط له عائ     حيث %)2.4(أقل نسبة   لكن النشاط المميز والعمل الحقيقي جاء من        

جيد وأصبحت تمول مشروعها بدعم ذاتي وكم تحتاج قضايانا المجتمعية إلى وجود مثـل هـذه                

  .الجهات التي تفكر وتنفذ بصورة علمية تعكس إلتزاماً ودأباً لتحقيق أهدافها
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 ءوتستمر نسبة غير قليلةً من المشروعات دون اتخاذ أي إجراء وبالتالي تنعكس النتائج على بط              

  .عات أو توقفها في بعض األحيانتنفيذ المشرو

 :صعوبة الوصول إلى المستهدفين -  ح

صعوبة الوصول إلى المـستفيدات مـن       يظهر الجدول اآلتي توزع المشروعات وفق عقبة        

  : واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يليالمشروع

 المستهدفين الى الوصول عوبةص عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 35 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

  1.2  1  تأخير أو الغاء بعض االنشطة

  13.1  11  االعالن والترويج للمشروع

  15.5  13  االستعانة بمجموعات من المجتمع المحلي

  2.4  2  تأمين وسائط نقل حكومية

  3.6  3  التشبيك مع الجهات المعنية

  6.0  5  لم يتخذ أي اجراء

  58.3  49  وجد عقبةالت

  100  84  المجموع

  

الوصول إلى  في  صعوبة  %) 58.3(تشير النسب الواردة في الجدول على أنه لم يكن لدى           

 وهذا يتناسب مـع أن      .من الجهات %) 41.7( وجدت هذه المشكلة لدى      ن في حي  ،المستهدفات

ل األسـهل إلـى     والشعبية ذات الوصو  األهلية  أكثر الجهات تنفيذاً للمشروعات هي الجمعيات       

  .المجتمع

 لدى الجهات التي عانت مـن هـذه         ب على عقبة الوصول إلى المستهدفات     أما إجراءات التغل  

باالستعانة بمجموعات من المجتمع المحلي تالها اإلعالن       %) 15.5(العقبة فقد تركزت بنسبة     

ع جهـات  تلتها حلول أخرى ولكن بنسب قليلة كالتشبيك م   %) 13.1(والترويج للمشروع بنسبة    

 وذهبـت   ،بعيـدة المناطق  الأخرى والتنسيق معها، أو تأمين وسائط نقل لتسهيل الوصول إلى           

  .أي إجراء%) 6(إلى إلغاء بعض األنشطة ولم تتخذ %) 1.2(نسبة 

وفي ضوء النتائج السابقة فإن بناء عالقة ثقة مع المجتمع المحلي من الحلول األكثـر نجاعـةً                 

 وهـي   ،خل المجتمع تنضم إلى فريق العمل وتصبح مساندة له        ألنها تستقطب مجموعات من دا    
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 عـن    المـستفيدات   بقية في الوقت نفسة موثوقة من مجتمعها المحلي مما يسهل الوصول إلى          

  ،ن الكادر العامل من األداء على أكمل وجه ويمكِّطريقها،

مدروسة ه حالً ناجعاً خاصة إن تم ذلك بطرق         والترويج ل عن المشروع   اإلعالن  كذلك كان   

 إيجابيات المشروع وأهدافه التي تصب في صالح المرأة والمجتمع أيـضاً وبالتـالي              تظهر

التشبيك مـع الجمعيـات العاملـة علـى األرض          أهمية  إضافة إلى    ،ستنعكس إيجاباً عليهم  

  .مباشرة

 :اإلجراءات المتخذة للتغلب على عقبة نقص القدرات الفنية -  خ

وفق عقبة نقص القـدرات الفنيـة للمـشروع         وزع المشروعات   تيظهر الجدول اآلتي    

  :واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي
  

 الفنية القدرات نقص عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبن 36 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

  2.4  2  تأجيل بعض األنشطة أو تمديد المشروع

  13.1  11  أخرى أو التنسيق مع الجهات االخرىاعطاء المشروع لجهة 

  8.3  7  االعتماد على المتطوعين

  7.1  6  تدريب كادر جديد

  11.9  10  لم يتخذ أي اجراء

  57.1  48  التوجد عقبة

  100  84  المجموع
  

لم تكن لديها مشكلة في هذا المجال أما النسبة المتبقية          %) 57.1(تشير نتائج الجدول إلى أن      

  :تي واجهت هذه المشكلة فقد تعاملت معها وفق مايليوال%) 42.9(

ي حـين  فلم يتخذوا أي إجراء، %) 11.9(سلموا المشروع لجهة أخرى لتنفيذه و   %) 13.1(

مـن  %) 2.4(على تدريب كادر جديد وألغـت     %) 7.1(على المتطوعين و  %) 8.3(اعتمد  

  .المشروعات بعض األنشطة

 يعـد   طلوباً فإنه في حالة نقص القدرات الفنية ال        كان االعتماد على المتطوعين أمراً م      ذاوإ

 قد ال توجد في الكادر      عالية يكون بحاجة إلى متخصصين وخبرات       حالً أكيداً ألن المشروع   

للمـشروع،  االسـتمرارية    هذا من جهة، ومن جهة أخرى ال يحقق هـذا الحـل              المتطوع
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،لكن لمتطوعـون فالمشروع يجب أن يحتوي عناصر أصيلة متخصصة ذات خبرة يرفدها ا          

ال /  يمكن أن يتوقفوا عن العمل في أي وقت        نالذي/اعتماد المشروع برمته على المتطوعين      

  .يؤمن استمرارية للمشروع ويصبح مهدداً بالتوقف في أي وقت

أما بخصوص تدريب كادر جديد فهو إجراء عملي وعلمي يهدف إلى تأمين كـادر مؤهـل      

ستمرارية للمشروع ويـضمن القـدرات الفنيـة        وموجود بشكل دائم األمر الذي يضمن اال      

لذلك فإن بناء قدرات العاملين في المشروع يجب أن يكون مكونـا أسـايا مـن                 ،ةالمطلوب

  .مكونات أي مشروع

 :اإلجراءات المتخذة على عقبة قصور المتابعة وتركيزها على األمور المالية 

بعـة للمـشروع   وزع المشروعات وفق عقبة قصور المتاتيظهر الجدول اآلتي  

  :وتركيزها على األمور المالية واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي

  
 المالية االمور على وتركيزها المتابعة قصور عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 37 الجدول

 النسبة المئوية التكرار االجراء

 10.7 9 الممولةعتماد على تقارير الجهة اال

 9.5 8 لم يتخذ أي اجراء

 79.8 67 التوجد عقبة

 100 84 المجموع
  

من %) 10.7(من الجهات بأنه لم يكن لديها هذه المشكلة في حين أجابت            %) 79.8(جابت  أ

  .أي إجراء%) 9.5(الجهات المنفذة أنها تعتمد تقارير الجهة الممولة فقط ولم تتخذ 

 موضوع الصرف   المالي للمشروع هو تقييم أحادي الجانب يستهدف      لتقييم  ومن المعلوم أن ا   

 فـالتقييم  ي يتم في حال إنجاز العمل وانتهائه دون االهتمام بنوعيـة المخرجـات   المالي الذ 

أم الحقيقي للمشروع يحب أن يبين نوعية اإلنجاز ومدى كفاءته وهل حقق أهداف المشروع              

  .ه التدقيق المالييحوهذا أمر ال يتال، 

 :إلجراء المتخذ للتغلب على مشكلة المكانا  - د

وزع المشروعات وفق مشكلة وجود مكـان للمـشروع         تيظهر الجدول اآلتي    

  :واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي
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 المكان مشكلة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 38 الجدول

 النسبة المئوية التكرار االجراء

  13.1  11  االستعانة باماكن من وزارات اخرى

  2.4  2  التخطيط لبناء مبنى مستقل

  1.2  1  االستثمار االمثل للمكان عبر تناوب االنشطة

  17.9  15  لم يتخذ أي اجراء

  65.5  55  التوجد عقبة

  100  84  المجموع
  

لمكان فـي   لم تكن لديها مشكلة في ا     %) 65.5(بينت نتائج الدراسة المسحية الحالية أن       

من الجهات أي إجراء لحل هذه المشكلة مع أنها تعاني منها وحلت            %) 17.9(حين لم تتخذ    

من الجهات المنفذة العقبة باالستعانة بأماكن أخرى في وزارات أخـرى و            %) 13.1(نسبة  

مروا المكان بأقصى   من األنشطة استث  %) 1.2(خططوا لبناء مبنى مستقل في حين       %) 2.4(

 األنشطة واالستفادة من العمل بأكبر  عدد ممكن من ساعات العمل حرصاً             بطاقة عبر تناو  

  .على استثمار المكان

 جهة  ، فمن يعتمد على   ومن المعلوم أن البنى التحتية هي عامل أساسي لنجاح المشروع         

 ألنه مرهون بوقـت الجهـات   ،أخرى لن يكون قادراً على تنفيذذ مشروعه على أكمل وجه       

  . ولن يستطيع التنفيذ إال في ضوء ظروف الجهة أو الشريك اآلخر،األخرى وأولوياتها

 وبدت فكرة االستثمار األمثل للمكان ذات جدوى وحققت أهداف المشروع لكنهـا حملـت              

الكادر الموجود عبئاً ثقيالً و بالتالي قد يفيد هكذا حل مرحلياً أو بشكل مؤقت لكن من غيـر         

  .المتوقع أن يكون حالً دائماً

 :ات المتخذة للتغلب على عقبة نقص التجهيزات الماديةاإلجراء  - ذ

وزع المشروعات وفق عقبة نقص التجهيـزات الماديـة         تيظهر الجدول اآلتي    

  :للمشروع واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي
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 يةداالم التجهيزات نقص عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 39 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

  2.4  2  طلب الدعم من جهة ممولة

  2.4  2  جمع التبرعات

  6  5  االستعانة بتجهيزات من المجتمع المحلي

  26.2  22  لم يتخذ أي اجراء

  63.1  53  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

  

 %)36.9( مقابـل    من الجهات بأنه ليس لديها مشكلة في التجهيـزات        %) 63.1(بينت  

 للتغلب على مشكلة    من الجهات أي إجراء   %) 26.2(كما لم تتخذ    . كانت لديها هذه المشكلة   

يزات مـن المجتمـع     همن الجهات بتج  %) 6( في حين استعانت     نقص التجهيزات المادية،  

  .طلبت دعماً مالياً لحل المشكلة%) 4.8(المحلي و 

شروع ويشكل عـدم وجودهـا أو   ويعد وجود التجهيزات المادية جزءاً من البنية التحتية للم    

هـو حـل    فحل المشكلة عبر االستعانة بتجهيزات الجهات األخرى        أما  نقصها عقبة أمامه،    

 . مؤقت وليس نهائياً ألن الجهات األخرى لديها خططها أيضاً

 :عقبة التنسيق بين الجهات و اإلجراءات المتخذة للتغلب عليها  - ر

واإلجـراءات  التنسيق بين الجهـات     ة  يظهر الجدول اآلتي توزع المشروعات وفق عقب      

  :المتخذة للتغلب عليها كما يلي

 الجهات بين التنسيق عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات 40 الجدول

 النسبة المئوية التكرار االجراء

  13.1  11  المتابعة المستمرة

  7.1  6  االكتفاء بالجهات المتعاونة

  10.7  9  راءلم يتخذ أي اج

  69.0  58  التوجد عقبة

  100  84  المجموع
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  من المـشروعات   %)69(أن ما نسبته    ) 36(تظهر النتائج الواردة في الجدول رقم         

  . عانوا منها%) 31(لم تكن لديه هذه العقبة مقابل 

بالمتابعة المـستمرة فـي     %) 13.1(تركزت النسبة الكبرى من إجراءات حل هذه المشكلة         

من الجهات المنفذة الجهات المعرقلة واكتفت بالتعاون مع الجهـات          %) 7.1(ت  حين استبعد 

  .من الجهات أي إجراء%) 10.7(المتعاونة ولم تتخذ 

ورغم عدم وجود هذه العقبة في نسبة عالية من المشروعات إال أن وجودها يعيـق تنفيـذ                 

ص بهـا إنمـا     بعض األنشطة ويعيق العمل بشكل تكاملي، فليس كل جهة تعمل في فلك خا            

تعمل ضمن نظام يؤثر أي خلل في أحد أجزاءه على األجزاء األخرى مـن جهـة وعلـى                  

من الجهات المنفذة قامت مضطرة     %) 7.1(النظام نفسة من جهة أخرى، وقد ورد معنا أن          

باستبعاد الفئات المعيقة لعملها مما يدعو لالستنتاج بأن هناك أجزاء ضمن مشروعات هـذه              

  .و لم تنفذ على الوجه األمثل نتيجة عدم تعاون الجهات األخرىالجهات قد فقدت أ

 :نقص الموارد البشرية وإجراءات التغلب عليها  - ز

وزع المشروعات وفق عقبة نقـص المـوارد البـشرية          تيظهر الجدول اآلتي    

 :للمشروع واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي

  
 البشرية الموارد نقص عقبة على للتغلب المتخذة جراءاتاال يبين 41 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

  17.9  15  االعتماد على المتطوعين وتدريبهم

  13.1  11  تامين كوادر من جهات اخرى وتدريبها

  7.1  6  زياد العبء على الكادر الموجود

  4.8  4  لم يتخذ أي اجراء

  57.1  48  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

  

مـن الجهـات    %) 57.1( نتائج الدراسة المسحية إلى عدم وجود هذه المشكلة لدى           تراشأ

  %). 42.9(المنفذة في حين عانت منها النسبة الباقية 
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وقد تركزت الحلول بالدرجة األولى على االعتماد على المتطوعين وتدريبهم بنسبة قـدرها             

فـي  %) 13.1(لمرتبة الثانيـة    وحل تأمين كوادر من جهات أخرى وتدريبها با       %) 17.9(

مـن  %) 4.8(ولـم تتخـذ     %) 7.1(حين زاد العبء على الكادر الموجود لدى ما نسبته          

  . الجهات أي إجراء

ويبدو من النتائج السابقة إجماالً أن المشكلة هي في توافر الموارد البـشرية المتخصـصة               

 متطوع غير دائم والحاجة     كاالعتماد على كادر  ) /ترقيعية( ورغم أن هناك حلوالً      ،والمدربة

إلى تدريبه إضافة إلى استعارة كوادر من جهات أخرى أو الضغط على الكـادر الموجـود          

رغم كل  / م إعطاء العمل بالجودة المطلوبة    وتشغيله بالحد األقصى وهذا أمر سيؤدي إلى عد       

 هذه الحلول فهي ليست حلوالً إنما يجب بناء كادر وطني من كافة التخصـصات وتأهيلـه               

 وهذه المـشكلة هـي مـن أصـعب          ،ليكون عامالً أساسياً في عمل المشروعات وتقدمها      

األدوات الماديـة   المشكالت التي تواجه العمل التنموي فحين يكون النقص في األجهزة أو            

ر من النقص في الكادر اإلنساني ألن بناء اإلنسان وتأهيله وتدريبـه            ي بكث يكون حلها أسهل  

ولذا يجب وجود مكون بناء قدرات للعاملين        ،تغرق سنوات طويلة  يحتاج لطاقات معينة ويس   

  .في كل مشروع يعاني من هذه العقبة

 :عدم وجود  استدامة واإلجراءات المتخذة للتغلب على هذه العقبة  - س

وزع المشروعات وفق عدم وجود اسـتدامة للمـشروع         تيظهر الجدول اآلتي    

  :واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يلي
 لالستدامة خطة وجود عدم عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 42 دولالج

 النسبة المئوية التكرار االجراء

  4.8  4  الحصول على تمويل يؤمن استمرارية المشروع

  8.3  7  البدء بوضع خطط الستمرارية المشروع

  13.1  11  لم يتخذ أي اجراء

  73.8  62  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

  

مـن  %) 73.8( نتائج الدراسة المسحية حول هذه العقبة بأنها غير موجودة لدى            تراشأ

فقـد  %) 26.2 ( وهـي  المشروعات أما اإلجراءات المتخذة للتغلب عليها لدى النسبة الباقيـة         
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من الجهات المنفذة البدء بوضع خططها الستمرارية المشروع فـي          %) 8.3(تركزت بمحاولة   

تسعى / التي يشكل التمويل عائقاً أمام استمرارية مشروعاتها      /من الجهات   %) 4.8(ين تسعى   ح

  .من الجهات أي إجراء%) 13.1(للحصول على تمويل لهذا الغرض في حين لم تتخذ 

وضـع خطـط   بتـي بـدأت اآلن   نتائح السابقة أن بعض الجهـات ال وكما يالحظ من ال   

مـشروع  باً بعيد المدى إنما عمل آني مرحلـي يفكـر           لالستمراراية لم يكن عملها استراتيجي    

  .منفصل دون توظيفه يما يمكن عمله فيما بعد

عقبة ليس فقط هذه ال   - جهات لم تتخذ أي إجراء لحل     ومن الملفت للنظر وجود نسبة من ال      

 عدم اهتمام القائمين على     ،ولو كانت قليلة   ، هذه النسبة ، وتعكس   -إنما مختلف العقبات األخرى   

 التي  -المرأة–م الفئة المستهدفة    دمشروعات بتحسين جودة العمل فيها وتطويرها بما يخ       بعض ال 

ت وجدت هذه المشاريع من أجلها وقد يكون هذا هو السبب وراء هذا اإلهمال، كون المشروعا              

 القائمين على هذه المشروعات ال تؤمن بتحسين وضـع المـرأة            تستهدف المرأة فهناك فئة من    

  .اهاوغير معنية بقضاي

 :عدم تجاوب المستهدفين واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها  - ش

عـدم تجـاوب المـستهدفات مـن        يظهر الجدول اآلتي توزع المشروعات وفق عقبة        

  :لمشروع واإلجراءات المتخذة للتغلب عليها كما يليال

  المستهدفين بتجاو عدم عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبن 43 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

  1.2  1  تاخير بعض الدورات للتوافق مع وقت المستفيدات

  20.2  17  التوعية والمتابعة المستمرة

  10.7  9  بناء عالقة ثقة مع المجتمع المحلي

  4.8  4  الترويج للمشروع

  4.8  4  مبالغ تحفيزية للنساء

  3.6  3  لم يتخذ أي اجراء

  54.8  46  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

من الجهات لـيس لـديها      %) 54.8(لى أن   إ) 39( النسب الواردة في الجدول رقم       تراشأ

وقـد تركـزت    . %)45.2(النسبة الباقيـة البالغـة       في هذا المجال في حين عانت منها         عقبة



58 
 

%) 20.2(إجراءات التغلب على هذه العقبة بالدرجة األولى بالتوعية والمتابعة المستمرة بنسبة            

وتساوت نسبة الترويج للمشروع مع     %) 10.7(بنسبة  المحلي  تالها بناء عالقة ثقة مع المجتمع       

%) 3.6(في حين لم يتخذ     %) 4.8(بـها على الحضور    عتخصيص مبالغ تحفيزية للنساء لتشجي    

تناسـب مـع وقـت      الجهات فقط بتأخير بعـض الـدورات لت       من  %) 1.2(أي إجراء وقامت    

  . المستفيدات

لمـرأة  ى ا لإظهر النتائج يوجد حرص من حوالي خُمس المشروعات على الوصول           وكما ت 

 وذلـك فـي نـدوات       ،لرجل والمجتمع المحلي بشكل عـام     وذلك عبر التوعية المباشرة لها ول     

ودورات إضافة إلى زيارات ميدانية إلى منازل النساء كما حرصت بعض الجهات على بنـاء               

رح رسالتها التي أتت من أجلها دون استفزاز للمجتمع         عالقات ثقة مع المجتمع المحلي عبر ش      

  .المحلي فحققت تجاوباً منه 

اً في تجـاوب المـستفيدات       قليلة دوراً محفز   كذلك لعب العامل المادي الذي استخدمته نسبة      

افع العامل المادي لـن يكـون لديـه إيمـان وقناعـة             سالح ذو حدين فمن يأتي بد     حل  وهذا ال 

 ولكن من جهة أخرى إذا تـم ربـط المبلـغ            ،افع الفائدة هذا من جهة    بدسيأتي  بل  بالمشروع،  

فسيكون األمر ذا   / وهذا ما قامت به بعض الجهات     /التحفيزي بتدريب المرأة وتطوير مهاراتها      

  .التنقل وما شابهأجور  كان هذا المبلغ يخفف عن المرأة عناء طول المسافة وذاجدوى خاصةً إ

توافـق مـع وقـت      لتواحدة وهو تأخير بعض الـدورات       أما اإلجراء الذي اتخذته جهة      

لتزام هذه الجهة وإيمانهـا برسـالتها تجـاه    ا إال أن يعكس /رغم أنه لم يكن شائعاً  /المستفيدات  

 في الريف السوري الذي يوجد فيه أوقات للزراعـة          قضايا المرأة، وهذه الجهة تستهدف المرأة     

م بأي تدريب أو توعية أو غير ذلك، ومن هنا          ز وبالتالي لن تترك النساء العمل وتلت      ،الحصادو

 تأخير األنشطة أو جدولتها بحيث ال تتعارض مع وقت المستفيدات أمر في غاية األهميـة                كان

ومن المفترض أن تلحظ ذلك جميع الجهات المنفذة للمشروعات، فمن المهم جداً معرفة ظروف              

  .ثير به والتأالمجتمع المستهدف ومراعاتها لكسب دعمه والتزامه

 :عدم وجود مؤشرات للتقييم  - ص

للمـشروع  غياب مؤشرات التقيـيم     يظهر الجدول اآلتي توزع المشروعات وفق عقبة        

  :المتخذة للتغلب عليها كما يليواإلجراءات 
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 للتقييم مؤشرات وجود عدم عقبة على للتغلب المتخذة االجراءات يبين 44 الجدول

 سبة المئويةالن التكرار 

  13.1  11  قياس عدد المشاركين

  27.4  23  تقارير ربعية او سنوية

  2.4  2  زيارات ميدانية تحققية

  25.0  21  لم يتخذ أي اجراء

  32.1  27  التوجد عقبة

  100  84  المجموع

  

ال تعـاني   %) 32.1( النسب الواردة في الجدول إلى أن حوالي ثلث المشروعات           تراشأ

من هـذه العقبـة وقـد استعاضـوا عـن           %) 67.9(مجال في حين تعاني     من عقبة في هذا ال    

في تقارير ربعية أو مرحلية أو سـنوية فـي          %) 27.4(المؤشرات ببدائل أخرى تركز أغلبها      

بإحصاء عدد المستفيدات من المشروع فقط دون مؤشرات        %) 13.1(حين تقوم بعض الجهات     

من الجهات بتنفيـذ جـوالت ميدانيـة        %) 2.4(إنجاز المشروع بشكل كامل وتقوم نسبة قليلة        

  . تتخذ ربع الجهات أي إجراء يذكرمتحقّقية في حين ل

وكما هو مالحظ يوجد مشكلة في موضوع التقييم وفق مؤشرات علمية فكل البدائل التـي               

 أي إجراء للتغلب علـى      ذكرت هي حلول جزئية وليست كافية ومع ذلك لم تتخذ ربع الجهات           

خاصة وأن هنـاك مـشروعات لـم         تكون بعض الجهات مدركة للمشكلة       قد ال هذه المشكلة، و  

  .تخضع للتقييم أبداً

  :تأثير العقبات على استمرارية المشروع -4
صنفت اإلجابات الواردة من الميدان حول تأثير العقبات على استمرارية المشروعات فـي             

  :الجدول اآلتي
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 المشروع استمرارية على المشكالت رتأث كيف يبين 45 الجدول

  %النسبة  

 21 تقليل عدد األنشطة

 20 بطء العمل وطول فترة التنفيذ

 8 ضعف جودة العمل

 13 قل عدد المستفيدات

 5 صعوبة التقييم العلمي للمشروع

 10 لم تؤثر

 17  المشروع في البداية

 6 توقف المشروع

 100 المجموع

  

 كان لهـا    اتعوة في المسح إلى أن العقبات التي اعترضت المشر        تشير اإلجابات الوارد  

 بعض األنشطة وتم االكتفاء     ت منها حذف%) 21 (اتعوأكثر من خمس المشر    :التأثيرات اآلتية 

باألولويات وجاء بطء العمل وطول مدة التنفيذ في المرتبة الثانية بنسبة تعادل خمس المـشاريع   

 وأضعفت جـودة    اتعومن المشر %) 13(مستفيدات في   في حين قللت العقبات عدد ال     %) 20(

من %) 5(في  أعاقت عملية التقييم    من المشاريع أيضاً و   %) 6(كما أوقفت   %) 8(العمل بنسبة   

 لم يتم البدء بها فعلياً أو مازالت في         اتعولمشر من ا  %)17( وجاءت نسبة    أيضاً، اتعوالمشر

مـن  %) 10(في حين لم تؤثر على مـا نـسبته            وبالتالي لن يظهر التأثير عليها حالياً،      البداية

  .المشروعات

 من إيقاف للمشروع    يالحظ مما سبق مدى خطورة العقبات وتأثيرها على العمل التنموي،         

إلى تقليل جودة األداء  إلى إعاقة التقييم أو ضعف الوصول للمستفيدات، خاصة إذا لم تكن هذه                 

  .العقبات مأخوذة بالحسبان عند وضع الخطط

  التقييم والمتابعة: رابعًا

 :تقييم المشروع -1

  :صنفت اإلجابات الواردة من الميدان حول تقييم المشروعات في الجدول اآلتي
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  يبين نسب تقييم المشروعات46الجدول 

 النسبة المئوية التكرار 

 66.7 56 نعم

 33.3 28 ال

 100.0 84 المجموع

  

من المشروعات قـد تـم تقييمهـا      %) 66.7(ة المسحية الحالية إلى أن      تشير نتائج الدراس  

وكون النسبة الكبرى مـن      ،)9انظر الشكل رقم    (مقابل ثلث المشروعات لم يجر تقييمها نهائياً        

 لكن من الالفت للنظر وجود ثلث المشروعات بال         ،المشروعات قد تم تقييمها هو مؤشر إيجابي      

 تحدد نقاط القـوة   متبعة في عمل هذه المشروعات جية علميةتقييم وهذا يعكس عدم وجود منه

  . األخرىاتعووالضعف والدروس المستفادة ليتم أخذها بعين االعتبار في تنفيذ المشر

   يبين نسب تقييم المشروعات9 الشكل
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 :مراحل التقييم - أ

  : ت النتائج التاليةالدراسة الميدانية حول مراحل تقييم المشروعا ظهرتأ  

   يوضح مراحل تقييم المشروعات47 الجدول

 النسبة المئوية التكرار  

 20.2 17 مستمر

 17.9 15 مرحلي

 2.4 2 نهائي

 27.4 23 آافة مراحل التقييم

 32.1 27 لم يتم التقييم

 100.00 84 المجموع

  

من المشروعات التي قامت بالتقييم في المراحل       ) %27.4(ج أعاله إلى وجود     تشير النتائ 

منهـا قيمـت    %) 17.9(قيمت بشكل مستمر، ونسبة     %) 20.2(كافة، تالها خمس المشروعات   

 إضافة إلـى ثلـث      من المشروعات لم تعتمد إال التقييم النهائي      %) 2.4(مرحلياً، في حين نسبة     

  .المشروعات التي لم تقيم أبداً

ة جيدة من المشروعات التي تم تقييمها في المراحل الثالثـة           ومن المالحظ أن هناك نسب    

وهذا مؤشر إيجابي، وهناك مشروعات قيمت في مرحلـة مـا دون            ) مستمر، مرحلي، نهائي  (

غيرها كما وجدت مشروعات لم تقيم أبداً، لكن العمل العلمي الصحيح والمنهجي يقتضي التقييم              

ه إال في نسبة من المشروعات تجاوزت الربع بقليل         المستمر في مراحل التنفيذ كافة وهذا لم نجد       

وبالتالي يوجد حوالي ثالثة أرباع المشروعات لديها مشكلة في التقييم سواء جزئياً أو كلياً، وإذا               

المعيقات التـي   وضعفه و أركان عمل أي مشروع يبين نقاط قوته        كان التقييم ركن أساسي من      

 علـى تنفيـذ      سلباً  سينعكس ه، فإن أي خلل في    ...وحلوالًتظهر أثناء التنفيذ والتي تتطلب متابعة       

المشروع وعلى سوية األداء ولهذا السبب وغيره أيضاً وجدنا مشروعات متوقفة وأخرى تسير             

     .)10انظر الشكل رقم ( الخ...ببطء أو تخفف من األنشطة المفترض تنفيذها و
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  لمشروع يبين مراحل تقييم ا10 الشكل

  

  ):خارجي-ذاتي(جهة التقييم   -  ب

قد تم  %) 38.1(تشير النسب الواردة في الجدول إلى أن أكثر من ثلث المشروعات              

 ذاتياً من    قيمت )%10.7(ل المستفيدين، و   من قب  )%11.9(تقييمها ذاتياً من قبل اإلداريين، و     

 في حين    فقط   لعاملين قيمت أداء ا   )%6(ونسبة  ) إداريين، مستفيدين، عاملين  (جميع الجهات   

  . لم تقيم أبداً)%32.1( من المشروعات لم تقيم ذاتياً، و)1.2%(

يدين للمـشروع وكـذلك     ويبدو من األرقام الواردة أعاله ضغف نسبة تقييم المستف          

 فالمستفيدون من المشروع قادرون على تحديد مدى تحقيق المشروع          .بصورة أكبر العاملين  

قوته أو ضعفه وهل لبى احتياجـاتهم أم ال، ألنهـم المعنيـون             ألهدافه وكذلك إظهار نقاط     

يفقد المشروع بعضاً مـن     بالمشروع أوالً وأخيراً، ومن هنا فإن عدم وجود تقييم من قبلهم            

  .نقاط قوته

كما يالحظ أن تقييم أداء العاملين كان من أضعف النسب، ويعكس هذا خلالً هامـاً                 

 ومن المفتـرض    ينل بين إدارة المشروع والمستفيد    في العمل، فمقدم الخدمة هو صلة الوص      

المشروع ككل خاصـة أنـه        سينعكس على إنجاز   ن ضعف أدائه  أل،  تقييم أدائه بشكل مستمر   

يوجد صعوبة في استقطاب المستفيدين في المشروعات المتعلقة بالمرأة، وبالتـالي سـيكون             
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المشروع الذي وجد مـن     مقدم الخدمة غير الكفوء أحد عوامل انصراف النساء وأسرهن عن           

  .مأجله



65 
 

  
  ذاتي/  يبين جهة التقييم 48 الجدول

  النسبة  التكرار  
 38.1 32 إداريين ذاتي
 11.9 10 مستفيدين ذاتي
 6.0 5 عاملين ذاتي
 10.7 9 الذاتية التقييم جهات جميع
 1.2 1 ذاتيًا المشروع يقيم لم
 32.1 27 أبدًا المشروع قيمم يل

 100.0 84  المجموع

  
  : فتظهر نتائجه في الجدول اآلتيأما التقييم الخارجي

  خارجي /التقييم جهة يبين 49 الجدول 

  النسبة  التكرار  

 9.5 8 إشرافية جهات

 14.3 12 تمويلية

 16.7 14 األطراف متعدد

 23.8 20 خارجي تقييم يوجد ال

 35.7 30 أبداً وعالمشر يقيم لم

 100.0 84 المجموع

  

عن أكبر نسبة من المشروعات      تظهر النسب الواردة في الجدول غياب التقييم الخارجي         

جهة (في حين حلت المشروعات التي خضعت لتقييم متعدد األطراف          %) 23.8(التي تم تقييمها    

هات الممولة منفردة بنسبة قدرها      تالها تقييم الج   )%16.7(ثانياً بنسبة قدرها    ) تمويلية+ إشرافية  

  . )%9.5( فالجهات اإلشرافية )14.3%(

تستمر النتائج في إظهار وجود خلل في التقييم خاصـة وأن تقيـيم الجهـات الممولـة                 

 وبالتالي  ،اليتضمن تقييماً لألداء، إنما يركز على إنجاز النشاط بصرف النظر عن جودته غالباً            

وهذا لم يتم بالمـستوى      الجهات المشرفة على التنفيذ أهم    كن تقييم   تقييم الجهة الممولة مهم ل    فإن  

  .المطلوب
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  : منهجية التقييم-ج

  في   -التي خضعت للتقييم  -لمشروعات  اتقييم   إلى تركز أعلى نسبة من       )11 (ر الشكل يشي

 في حين تـساوت نـسبة       *من المشروعات التي تم تقييمها    ) %90.6(نسبة بلغت   األنشطة ب 

  .لكل منها%) 66(لين بنسبة ات وأداء العامتقييم المخرج

   يوضح منهجية التقييم11 الشكل

  

ضمن المشروعات   فالتقييم األساسي     أنها تتسق مع ما سبق     يبدو من نتائج منهجية التقييم    

 ، وسبب ارتفاع هذه النسبة أكثر من غيرها هـو تقيـيم الجهـات             كان لألنشطة التي تم تقييمها    

   .تي تركز على تنفيذ النشاط أكثر مما تركز على نوعية المخرجات أو جودة األداءالممولة ال

  يبين منهجية التقييم50 الجدول

  النسبة  التكرار  

 90.6 48  تقييم األنشطة

 66.0 35 تقييم المخرجات

 66.0 35 تقييم أداء العاملين

 100.0 84 المجموع

                                                            
ييمها ضمن النسب المذآورة تم احتساب النسبة من المشروعات التي تم تقييمها فقط ولم تحتسب المشروعات التي لم يتم تق: مالحظة *

  أعاله
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  :ات التقييمأدو -2
 إلى أن أعلى نسبة لتقييم المـشروعات جـاءت عبـر            أشارت نتائج الدراسة الميدانية   

نـسبة  في حين تقاربـت     %) 19.2(تلتها المالحظة   %) 26.9(الرجوع للملفات بنسبة    

تقـارير تتبـع    %)  15.6(المقـابالت المفتوحـة     مـع نـسبة     %) 16.2(المؤشرات  

ر االستبيان في المرتبة األخيرة كما يظهـر فـي          بينما جاء التقييم عب   %) 14.4(التنفيذ

  . 12الشكل رقم 
   يبين أدوات التقييم12 الشكل

  

وإن كان وجود التقييم مسألة إيجابية تدل على متابعة العمل ومحاولة تحديد نقاط الضعف              

خذ طابعـاً كيفيـاً أو عامـاً        لتجاوزها وكذلك نقاط القوة لتعزيزها، إال أنه يالحظ أن التقييم يأ          

كالتقييم عبر الرجوع إلى الملفات باإلضافة إلى المالحظة والتقارير اإلدارية حول التنفيذ التـي              

 ممـا يعتمـد علـى       من النصف، وهذا يعني اعتماد التقييم بشكل كيفي أكثر        أكثرشكلت نسبتها   

بشكل دقيق واالسـتفادة    مؤشرات علمية تقيس اإلنجاز والمخرجات بشكل يتيح تقييم المشروع          

  .من الغاية التي وضع التقييم من أجلها

   يبين أدوات التقييم51 الجدول

  النسبة  التكرار  أدوات التقييم

 7.8 13  استبيان

 16.2 27 مؤشرات
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 15.6 26 مقابالت مفتوحة

 19.2 32 مالحظة

 26.9 45 رجوع إلى الملفات

 14.4 24  فيذتقارير تتبع التن

 100.0 84 المجموع

  

  : المشروع من التقييمةاستفاد -3
 كما هـو وارد ضـمن       لمشاريع من التقييم  حددت نتائج الدراسة الميدانية نسب استفادة ا      

  :50الجدول رقم 

  التقييم من المشاريع استفادة نسبة إلى يشير 52 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 45.1 64 د نقاط الضعف ليتم تجاوزهاحد

 9.2 13 زيادة عدد الكوادر والمتطوعين وتدريبهم

 12.0 17 توسيع المشروع

 21.8 31 الينطبق

 12.0 17  لم يتخذ أي شيء

 100.0 142 المجموع

من المشروعات التي تم تقييمها قـد حـددت نقـاط           %) 45.1(بينت نتائج الدراسة أن     

من الجهات عدد الكوادر وقامت بتدريبهم فـي        %) 9.2(ي حين زادت    الضعف ليتم تجاوزها ف   

مـن  %) 12(تخـذ   تمن الجهات نطاق المشروع ليشمل فئات أكثر ولم         %) 12(حين وسعت   

  .تقييم مشروعاتهايتم الجهات أي إجراء والنسبة الباقية لم 

 وكـذلك   وكما هو مالحظ أن الهدف األساسي من التقييم هو تحديد نقاط القوة لتعزيزها            

نقاط الضعف لتفاديها واتخاذ اإلجراءات لتذليلها وهذا ما تم لحوالي نصف العينة كما حـددت               

 ومن وجد أن المـشروع      ،الجهات مشكالتها فمن يعاني من نقص في الكوادر قام بترميم ذلك          

مـن  %) 12( وجـود     للنظـر  بحاجة إلى التوسع ولديه اإلمكانات قام بتوسيعه ولكن الملفـت         

 وهذا ربما يعني أن التقييم قد أجرتـه الجهـة           . لم تتخذ أي شيء في ضوء التقييم       المشروعات
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فد الجهة المنفذة من هذا التقييم الـذي         بينما لم تست   ،الممولة للتحقق من كيفية إنفاق أموالها فقط      

  .أخذ وقتاً وجهداً ضائعاً
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  الثالثالفصل 

  رؤية مستقبلية
تي قدمت صورة واقعية عن متغيـرات الدراسـة         لج الفصل الثاني النتائج الميدانية ال     عا

ووضحت وضع المشروعات كما هي على أرض الواقع، ويكمل هذا الفصل ما سـبق بتقـديم                

رؤية مستقبلية مقترحة من القائمين على إدارة وتنفيذ المشروعات بهدف تحسينها ورفع سويتها             

يها، إضافة إلى مجاالت أخـرى      في مجال التخطيط والتنفيذ والتمويل والتقييم ومشاركة المرأة ف        

  .  مقترحة في مجال النهوض بالمرأة

  : تحسين المشروع في مجال التخطيط-أوًال
  :يشير الجدول اآلتي إلى اقتراحات تحسين المشروعات في مجال التخطيط كما يلي

 التخطيط مجال في المشروع لتحسين مقترحات يبين 53 الجدول

  النسبة المئوية  رالتكرا  

 21.4 18 األولويات تحديد/للمشروع العلمي التخطيط

 26.2 22 واستدامته المشروع توسيع

 2.4 2 له الدعم وكسب للمشروع التخطيط في المستفيدين إشراك

 6.0 5 التشاركي التخطيط

 44.0 37 مقترحات اليوجد

 100.0 84 المجموع

  

على نسبة من المقترحات على توسـيع المـشروع         بينت النسب الواردة في الجدول أن أ      

وحل في المرتبة الثانية ضرورة التخطيط العلمي وفق مؤشرات و تحديد           %) 26.2(واستدامته  

كما ركزت بعض األجوبة على ضرورة التخطيط التشاركي        %) 21.4(األولويات بنسبة قدرها    

ن في تخطيط المـشروع ولـم       وفي المرتبة األخيرة جاء اقتراح إشراك المستفيدي      %) 6(بنسبة  

  .من األجوبة أي اقتراح%) 44(تقدم 

ويبدو مما سبق أن هناك مشكلة في استدامة المشروعات األمر الـذي ركـزت عليـه                

المقترحات هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجدت المشكلة نفسها في وضع الخطـط، فـبعض              

مي يقوم على تحليـل     الجهات تعمل دون خطة واضحة وفي حال وجود خطة ال تتم بشكل عل            
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الوضع الراهن و تحديد األولويات في ضوء الواقع ولهذا ركزت نـسبة ال بـأس بهـا مـن                   

  .االقتراحات على هذا المقترح

أما التخطيط التشاركي فهو من المقترحات الهامة جداً، ألنه يتيح التكامـل بـين عمـل                

من أكثر من جهة وفـي      الجهات حيث ورد في هذا المسح بعض المشروعات التي تم تنفيذها            

  .هذا تكرار للجهود وتبديد للوقت واألموال، وهذه الثغرة يغلقها التخطيط التشاركي

رغم ورود نسبة قليلة جداً من المقترحات تضمنت إشراك المـستفيدين فـي التخطـيط               

للمشروع، إال أنه مقترح هام جداً فغالباً ما يقوم المخططون بالتخطيط والعمل بمعـزل عـن                

 المستفيدة ودون علم بما تريد، وبالتالي فإشراك المستفيدين في التخطـيط للمـشروع              الجهات

 كمـا يكـسب     خاصة النساء، الذي يحتاجه المجتمع المحلي و     يوجه المشروع باالتجاه الصحيح   

 هذه الفئة في الوقت نفسه، وهذا البند بالـذات يتقـاطع مـع ضـرورة     وحماس وانخراط دعم  

 على تحليل للوضع الراهن ليس من قبل الخبراء والمخططين فقط،           التخطيط العلمي الذي يقوم   

  .بل بالتشارك مع المستفيدين أيضاً ألنهم أدرى باحتياجاتهم

  : مقترحات لتحسين المشروع في مجال التنفيذ-ثانيًا
يبين الجدول إلى نسبة مقترحات تحسين المشروعات في مجال التنفيذ كما هو آت:  

 التنفيذ مجال في المشروع لتحسين مقترحات يبين 54 الجدول

  النسبة المئوية  التكرار  

 21.4 18 المتطوعينو المؤهل والكادر الخبراء تأمين

 7.1 6 المشروع تكرار لعدم التشاركي التنفيذ

 11.9 10 داعمة جهات واستقطاب األنشطة توسيع

 4.8 4 الزمن ضمن والتنفيذ الروتين عن االبتعاد

 4.8 4 للمشروع الترويج

 8.3 7 والمستلزمات التحتية البنى

 41.7 35 مقترحات اليوجد

 100.0 84 المجموع

  

حول %) 21.4(تشير النتائج الواردة في الجدول على تركز أعلى نسبة من المقترحات            

نيـة بمقـدار    تأمين الخبراء والكادر المؤهل في حين أتت نسبة توسيع األنشطة في المرتبة الثا            
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تـأمين البنـى التحتيـة       ونـسبة %) 7.1(وتقاربت نسب مقترح التنفيذ التشاركي      %) 11.9(

، في حين تساوت نسبة مقترحي الترويج للمـشروعات واالبتعـاد عـن             %)8.3(والتجهيزات

  .أية مقترحات%) 41.7(ولم تقدم نسبة %) 4.8(الروتين بـ 

شري الخبير والمدرب والذي يعد العقـل       تظهر النسب السابقة وجود نقص في الكادر الب       

المخطط للمشروعات والموجد للحلول لها، وهذه الحلقة أساسية جداً في العملية التنموية فهناك             

دول ليس لها موارد طبيعية كالنمور األسيوية ولكنها استثمرت في الكادر البشري وتمكنت به              

  .ب أن تتم االستفادة منهمن الوصول إلى مرتبة متقدمة بين األمم وهذا الدرس يج

كما تم التأكيد على توسيع بعض األنشطة بهدف الوصول إلى المرأة فـي جميـع أنحـاء       

  .القطر

وتظهر النسب أيضاً نقصاً في البنى التحتية لبعض المشروعات كما تؤكـد أيـضاً علـى           

لي هـدر   مشكلة التنفيذ التشاركي بين الجهات الذي يحول دون تكرار المشروعات نفسها وبالتا           

  .الجهد والوقت والمال

ولالبتعاد عن الروتين مكان بين المقترحات ألنه عامل معيق للتنفيذ ومؤخر للعمل إضافة             

  .إلى أنه يضعف التنسيق بين الجهات

كما يعبر مقترح الترويج للمشروع عن معاناة بعض الجهات المنفذة للمشروع من ضـعف              

ع األمر الذي يعيق وصـولها إلـى المـستهدفات     انتشارها وقلة المعرفة بها من قبل المجتم      

يات والجهـات األخـرى      ضرورة التشبيك مع الجمع    ، ومن هنا  ويفقدها ثقة المجتمع المحلي   

  .اتعورللترويج للمش
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  : مقترحات لتحسين المشروع في مجال التقييم-ثالثًا
  : يلييشير الجدول اآلتي إلى نسبة مقترحات تحسين المشروعات في مجال التقييم كما

 التقييم مجال في المشروع لتحسين مقترحات يبين 55 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 28.6 24 وتتبع تنفيذ مؤشرات بوضع علمي تقييم

 6.0 5 المشروعات تقييم مجال في القدرات بناء

 6.0 5 العاملين ألداء تقييم

 6.0 5 المستمرة المتابعة

 4.8 4 المستفيدات قبل من تقييم

 48.8 41 مقترحات اليوجد

 100.0 84 المجموع

  

حول %) 28.6(تظهر النتائج المبينة في الجدول أعاله تركز أكبر نسبة من المقترحات            

ضرورة وجود تقييم علمي للمشروعات يقوم على مؤشرات تنفيذ وتتبع في حين تساوت النسب              

ي مجال تقييم المشروعات ووضع تقيـيم ألداء العـاملين          األخرى حول ضرورة بناء القدرات ف     

ثم مقتـرح وجـود تقيـيم مـن قبـل           %) 6(إضافة إلى المتابعة المستمرة للتنفيذ بنسبة قدرها        

  .أية مقترحات%) 48.8(في حين لم يقدم %) 4.8(المستفيدات بنسبة 

 مشكلة في التقييم     وجود -كما ورد سابقاً  –ولدى التأمل في المقترحات المذكورة يتبين جلياً        

العلمي القائم على أسس منهجية تعتمد تحليل للوضع الراهن ووضع مؤشرات تنفيذ وتتبـع              

  .إلخ...... وجدول زمني للتنفيذ 

كما تدل بقية المقترحات على ضرورة بناء القدرات في مجال التقييم لشعور القائمين علـى               

  .المشروع بقلة الكفاءة الموجودة في هذا المجال

 يعكس مقترح تقييم أداء العاملين والمتابعة المستمرة ضرورة مواكبة القـائمين علـى              كما

المشروع لضرورة التنفيذه من قبل العاملين بجدية وكفاءة دون إهمال عملية المساءلة للكادر          

  .المنفذ لألنشطة
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 ألن المـستفيدات هـن      مجـد أما عن ضرورة وجود تقييم من قبل المستفيدات فهو اقتراح           

لمعنيات بالمشروع أوالً وأخيراً وحين يلبي المشروع حاجاتهن فهـذا يكـسب المـشروع              ا

  .دعمهن أيضاً وسهوله الوصول إليهن

يعكـس   ويالحظ وجود نسبة اليستهان بها التقدم أية مقترحات لتحسين العمل، األمر الذي            

  . على العملسلبيةه ال في المعرفة والكفاءة فيما يخص التقييم وهذا أمر له آثاراًضعف

  : مقترحات لتحسين المشروع في مجال التمويل-رابعًا
  :يشير الجدول اآلتي إلى نسبة مقترحات تحسين المشروعات في مجال التمويل كما يلي

 التمويل مجال في المشروع لتحسين مقترحات يبين 56 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 25.0 21 للمشروع ثابت مالي مورد إيجاد

 9.6 8 المشاركة الجهات موازنة من بالمشروع خاص اعتماد

 25.0 21 المرأة ومشروعات االجتماعية المشروعات تمويل زيادة

 8.3 7 المشروع لدعم ريعها يعود أنشطة تنفيذ

 32.1 27 اقتراحات اليوجد

 100.0 84  المجموع

  

ات حول ضرورة وجود مـورد مـالي ثابـت          أظهرت النتائج تركّز أعلى نسب المقترح     

لكل %) 25( ولزيادة تمويل المشروعات االجتماعية ومشروعات المرأة بنسبة قدرها          ،للمشروع

ا، كما جاءت مقترحات أخرى بنسب أقل كتخصيص موازنة تشاركية خاصة بالمشروع من             ممنه

في حين لـم    %) 8.3(تنفيذ أنشطة يعود ريعها للمشروع      ثم  %) 9.6(موازنة الجهات المشاركة    

 .%)32.1(توجد اقتراحات بنسبة 

ويبدو من المقترحات الواردة أن هناك مشكلة في التمويل وآلية الحـصول عليـه لـدى                

 ومن المرجح أن تكون هذه المشكلة لدى الجمعيات أو الجهات المجتمعية األخرى، ألن              البعض

منظمات الممولة ليس لـديها هـذه       المشروعات الحكومية ترصد ميزانيتها منذ البداية وكذلك ال       

ضرورة وجود مورد مالي ثابت للمشروع أو موازنـة         البعض ب  ومن هنا جاء اقتراح      المشكلة،  

  .خاصة به وكما هو معروف أن االستقاللية المالية للمشروع تتيح اإلدارة والتنفيذ بكفاءة أفضل
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اصة المتعلقة منها   كذلك ركزت المقترحات على زيادة تمويل المشروعات االجتماعية وخ        

بالمرأة وفي هذا إضاءة على الواقع الذي يعطي أولوية للجانـب االقتـصادي علـى حـساب                 

القوانين الـصادرة   كذلك  ف الجانب االقتصادي و   دأغلبها تسته الوطنية   اتعواالجتماعي فالمشر 

 بيئـة   غالباً ما تستهدف إتاحـة     تركز على الجانب االقتصادي أكثر من االجتماعي، ف        وتعديالتها

ميسرة للنمو االقتصادي على حساب االجتماعي علماً أن التنمية التـي ال تـستهدف الجانـب                

عيق الجانب االجتماعي   يسو ،االجتماعي جنباً إلى جنب مع الجانب االقتصادي هي تنمية ناقصة         

تقدم الجانب االقتصادي ولهذا بات يطرح في السنوات األخيرة مـا يعـرف بنظـام الـسوق                 

 االجتماعي إلدراك المخططين والعاملين في مجال التنمية لمخاطر إهمـال البعـد             -االقتصادي

مشاركة المرأة أيضاً وعدم إقصائها وخسارة طاقاتها التي تـشكل ركنـاً            ضرورة  االجتماعي و 

  .أساسياً في عملية التنمية

ريعها لدعم المشروع أهمية خاصـة   وتحمل آخر المقترحات حول تنفيذ أنشطة ربحية يعود         

 أنها تؤمن مورداً ثابتاً للمشروع يحقق للجهة نوعاً من االستقاللية المالية ويصبح حـصولها               في

 كمتلق بحيث تدخل كشريك في المشروع وليس فقط         ،على تمويل من جهات مانحة أسهل بكثير      

  .للتمويل من الجهات المانحة وتابعاً لها

  : مقترحات حول مشارآة المرأة في المشروع-خامسًا
  : كما يلينسبة مقترحات تحسين المشروع في مجال مشاركة المرأة فيهاآلتي الجدول  يبين

 المشروع في المرأة مشارآة مجال في المشروع لتحسين مقترحات يبين 57 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 

 40.5 34 مقترحات ال/نساء الكوادر أغلب

 3.6 3 المشروع في محليال المجتمع نساء إشراك

 7.1 6 المرأة مشاركة بأهمية التوعية

 4.8 4 للمرأة الداعمة الجهات بين العالقات شبكة تسيع

 7.1 6 األخريات قدرات وبناء والمتخصصات الخبيرات استقطاب

 36.9 31 وتحفيزها المرأة مشاركة زيادة

 100.0 84 المجموع
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ن مقترحات تحسين المشروع في مجال مشاركة المـرأة         تظهر النتائج المبينة في الجدول أ     

 ضرورة اسـتقطاب المـرأة وتحفيزهـا علـى          على%) 36.9(فيه قد ركزت بأعلى نسبة      

في حين توزعت النسبة القليلة الباقية حول توعية المـرأة والمجتمـع            المجتمعية،  المشاركة  

لكل منهمـا   %) 7.1(استقطاب نساء خبيرات متخصصات بنسبة      حول   و ،بأهمية مشاركتها 

وأخيـراً  %) 4.8(وحظي مقترح توسيع شبكة العالقات بين الجهات الداعمة للمرأة بنـسبة            

من القائمين  %) 40.5(حين لم تقدم     في   ،)3.6 (إشراك نساء المجتمع المحلي في المشروع     

  . أية مقترحات ألن أغلب كوادرها نساءعلى المشروعات

توعيتها وتحفيزها تجاه قضاياها كـذلك تظهـر        وتظهر النتائج ضرورة استقطاب المرأة و     

ضرورة استقطاب خبيرات ومتخصصات من النساء وبناء قدرات لألخريات وهذا مقتـرح            

تـيح التـشبيك بـين      ، كما ي  يزيد من المشاركة النوعية للنساء وليس فقط المشاركة العددية        

ي شارك فالعمل الت  ،الجهات الداعمة للمرأة وكذلك اشراك نساء المجتمع المحلي في المشروع         

يعطـي أفـضل    من جهة أخـرى     بين الجهات المستهدفة للمرأة من جهة والمجتمع المحلي         

وظيف األدوار المختلفة   تم ت يحيث  جميعها،   هذه األطراف    النتائج لوجود هدف مشترك بين    

  .رتقاء بهاوهو مشاركة المرأة واالأال : لهمتحقيق الهدف المشترك لكل منها من أجل 

  :مجاالت النهوض بالمرأة -سادسًا
   يبين المجاالت المقترحة للعمل في مجال النهوض بالمرأة58 الجدول

 النسبة المئوية التكرار 
 11.9 20 توعية المرأة بحقوقها

 9.5 16 بناء قدرات المرأة ودعم مشارآتها المجتمعية
 8.9 15 هامراجعة القوانين الكابحة للمرأة بهدف تعديل

 16.7 28 تمكين المرأة وخاصة الريفية
 10.7 18 حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها

 8.9 15 تغيير نظرة المجتمع لدور المرأة ومكانتها
 31.0 52 اليوجد مقترحات
 2.4 4 ذوات االعاقة

 100.00 168 المجموع
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رحة في مجال تمكـين المـرأة       يشير الجدول أعاله إلى تركز أعلى نسبة من المشروعات المقت         

مـرأة  ، وتقاربت نسب المشروعات المقترحة في مجـال توعيـة ال          %)16.7(وخاصة الريفية   

 ثم بناء قدرات المـرأة      ،%)10.7( ومناهضة العنف ضدها     ومجال حمايتها %) 11.9(بحقوقها  

حـة  ، في حين تساوت نسبة المشروعات المقتر      %)9.5(ودعم مشاركتها المجتمعية بنسبة بلغت      

في مجال مراجعة القوانين الكابحة لتقدم المرأة بهدف تعديلها وفي مجال تغيير نظرة المجتمـع               

لكل منهما، وجاءت أقل نـسب المـشروعات المقترحـة           %) 8.9(لدور المرأة ومكانتها بنسبة     

  .أي اقتراحات%) 32(، في حين لم يقدم %)2.4(لذوات اإلعاقة 

أن أكبر نسبة   من   على التوعية وتمكين المرأة على الرغم        ضرورة التركيز السابقة  تظهر النسب   

قد يكون السبب أن موضوع الوعي يحتـاج        ، و من المشروعات المنفذة كانت في مجال التوعية      

يشكل أحد عناصر   عمالً دؤوباً ومستمراً حتى يؤتي ثماره ومن هنا جاء التركيز عليه، كما أنه              

  . تمكين المرأة الذي يجري العمل عليه

ا تم التركيز على مشروعات تتناول تغيير النظرة المجتمعية لدور المرأة ومكانتها، وبالفعـل              كم

يجري اختزال أدوار المرأة عادة في الدور اإلنجابي لها بغض النظر عـن دورهـا اإلنتـاجي                 

  .، وهذا الموضوع مرتبط بالتوعية أيضاً وهو جزء منها والسياسيوالمجتمعي

ين الكابحة للمرأة وضرورة تعديلها، فهو وإن كان يبدو مقترحاً فـي            أما موضوع مراجعة القوان   

–الشخـصية   مجال القانون، إال أن نتائجه اجتماعية بالدرجة األولى، فتعديل قانون األحـوال             

         . بشكل ينصف المرأة، سيساعد المرأة بمشاركة اجتماعية واقتصادية فعالة-مثالً
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  :ة النهائيالنتائج-سابعًا

 :في مجال الواقع الحالي للمشروعات -1

 أعلى نسبة من المشروعات في مجال تمكين المرأة والحد مـن الفقـر بنـسبة                تتركز  - أ

وتساوى عـدد   %) 16.7(قاربت الثلث تلتها مشروعات حماية المرأة من العنف بنسبة          

في حـين لـم تـشكل       . المشروعات المنفذة في مجال التعليم والتدريب وبناء القدرات       

وقد كان لذوات اإلعاقـة نـصيب       %) 11.9(شروعات الخدمية والمساعدات سوى     الم

  %).7.1(ضمن هذه المشروعات لم يتجاوز 

 إلى أن أغلب المشروعات المنفذة ما زالت مستمرة حيث بلغـت نـسبتها              نتائجشير ال ت - ب

، وكانـت نـسبة     %)10.7(في حين لم تتجاوزالمشروعات المنفذة المنتهية       %) 83.3(

  %).6(المتعثرة المشروعات 

الذي يمتد من خمس سنوات     أكبر نسبة من المشروعات في المدى الزمنى الطويل         بلغت   - ت

 .%)(73.8فأكثر

 

تركـز المـشروعات    %) 96.4(معظم المشروعات يتم تنفيذها على المستوى الوطني         - ث

االجتماعية الموجهة للمرأة في الفئة التي تستهدف محافظة ما من محافظـات القطـر              

في حين  %) 25(تلتها المشروعات التي تستهدف سورية ككل       %) 32.1(ها  بنسبة قدر 

%) 13.1(تساوت نسبة المشروعات الموجهة للعاصمة أو إلقليم ضمن سورية بنـسبة            

  %)8.3(تلتها المشروعات الموجهة للمدن 

%) 21.4(كانت مشروعات مـستقلة مقابـل       %) 78.6(أغلب المشروعات وقد بلغت      - ج

 .ى أخركانت مرتبطة بمشروعات

 :في مجال التنفيذ -2

نصف المشروعات المنفذة للمرأة تنفذها جمعيات أهلية يليها القطاع الحكومي منفـرداً              - أ

إضافة إلى المشروعات التي ينفذها القطاع الحكومي مع المنظمـات          %) 28.6(بنسبة  

في حين تكاد نسبة تنفيـذ الجهـات        %) 1.2(أو مع منظمات أهلية     %) 10.7(الدولية  

  . تذكراألخرى ال

في حين لم يكن للثلـث      %) 67.9(أكثر من ثلثي المشروعات كان لها ميزانية مستقلة          - ب

 هذا االستقالل المالي%) 32.1(اآلخر 
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نصف المشروعات الموجهة للمرأة تم تمويلها بشكل تشاركي بين الحكومة المنظمـات             - ت

تهـا  من المشروعات مولها القطاع الحكـومي وحـده تل        %) 11.9(الدولية إضافة إلى    

 %).14.3(المشروعات التي مولها القطاع الخاص 

أظهرت نتائج الدراسة وجود بنية تحتية جيدة للمشروعات، إذ توافرت وسائل االتصال             - ث

ثـم  %) 97.6(وكذلك وجدت مقرات لمعظم المشروعات بنسبة بلغت        %) 100(بنسبة  

قـدرها  فـأجهزة الحاسـوب بنـسبة       %) 89.3(التجهيزات المكتبية التي بلغت نسبتها      

ربـع المـشروعات موقـع      في حين كان ل   %) 2.45(ووسائل النقل بنسبة    %). 86.9(

 .أقل التجهيزات توافراً وهو /الكتروني

فاقت نسبة الذكور اإلناث في المشروعات الصغيرة في حين فاقت نسبة اإلناث الذكور              - ج

 في المشروعات المتوسطة والكبيرة

، أما العـاملون    )%70.2( تعود لإلناث    إدارة المشروع في أكثر من ثلثي المشروعات       - ح

) %79.8(في مجلس إدارة المشروعات الصغيرة فقد كان أغلبهم ذكوراً بنسبة بلغـت             

في المـشروعات الـصغيرة مقابـل    %)  6(وفي المشروعات المتوسطة %) 14.3(و

%) 13.1(للمتوسطة و %) 28.6(لإلناث في إدارة المشروعات الصغيرة و      %) 58.3(

 .بيرةللمشروعات الك

تعليم المـرأة وتـدريبها وبنـاء       %) 26.1(استهدفت  النسبة الكبرى من المشروعات        - خ

 كما حلت مشروعات التوعية والسعي الستقطاب المرأة ودعم         ،قدراتها بغرض تمكينها  

، كمـا بلغـت نـسبة       %)20.4(مشاركتها في المجتمع في المرتبة الثانية بنسبة قدرها         

فـي حـين    %) 16.1(لية وخدمات للنساء ما نسبته      المشروعات التي تقدم مساعدات ما    

نـسبة  ف ،%)14.7(كانت نسبة المشروعات التي استهدفت حماية المرأة مـن العنـف            

 .لحد من فقرهالمشروعات التنموية التي استهدفت المرأة وال%) 12.3(

بنـاء  تالهـا    %) 85.7 (بنسبة بلغت المشروعات المنفذة   غلب الطابع التوعوي على       - د

ثالثاً بنـسبة قـدرها      المساعدات المالية والعينية     ، وحلت %)84.5(تدريب  القدرات و ال

فمشروعات التأهيل وإعادة التأهيل بنـسبة      %) 66.7(تنمية مهارات المرأة    ف%) 67.9(
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 من العنف وقد جاءت أقل النسب        ثم مؤسسات الرعاية وبرامج حماية المرأة      ،%)52.4(

 %).34.5 ( للنساءمشروعات تحسين ظروف العيشل

بفارق بسيط عن أقل نـسبة      %) 96.4(استهدفت أعلى نسبة من المشروعات العازبات         - ذ

وهذا يدل على أن الحالة االجتماعيـة عامـل         %) 90.5(مشروعات استهدفت األرامل    

  غير مؤثر تماماً

%) 38.1(جاءت المشروعات التي توجهت إلى ربات البيوت بالمرتبة األولى بنـسبة             - ر

  %)27.5(للمتقاعدات في حين ذهبت أقل النسب 

، %35.1شـابات  (تركزت المشروعات االجتماعية الموجهة للمرأة في الفئات الـشابة          - ز

 .%)28.6فتيات 

مقابل نـسبة    %) 60.2(جاءت المشروعات التي استهدفت المعوقات أوالً بنسبة قدرها          - س

 .لفئة األمراض المزمنة%) 39.8(

، %)33.3(فت الرجال بنسبة قدرها     ثلث المشروعات االجتماعية الموجهة للمرأة استهد      - ش

 .%)29.8( فئة الشباب بنسبة الرجالوهذه المشروعات استهدفت من 

امـرأة  ) 10.000(استهدفت أقل من    %) 29.8(أقل من ثلث المشروعات بقليل        - ص

امـرأة فـي    ) 20.000 و   10.000(من المشروعات استهدفت ما بين      %) 13.1(تلتها  

 .عداداً من النساء تجاوزت العشرين ألفاًمن المشروعات أ% ) 6(حين استهدفت 

في الفئة التي اسـتهدفت     %) 66.7(نسبة المستفيدات الفعليات من المشروع كانت         - ض

) 20.000(امرأة فما دون، تلتها فئة المشروعات التي تناولت أكثـر مـن             ) 10.000(

من المـشروعات فـي     %) 7.1(في حين ما زالت نسبة      %) 23.9(امرأة بنسبة قدرها    

 .اية ولم يكن لديهم مستفيداتالبد
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  :في مجال اإلنجازات والمشكالت -3

من المشروعات على حـد تعبيـر       %) 75(أشارت النتائج الواردة في الدراسة إلى أن          - أ

القائمين عليها قد حققت أهدافها أو على األقل بعضاً منها، في حين لم تحقـق نـسبة                 

 .من المشروعات أهدافها%) 25(

تلتهـا  %) 28.8( اإلنجازات في مجال التوعيـة والتثقيـف         تركزت أعلى نسبة من     - ب

فالمشروعات الخدمية وتقديم المساعدات    %) 16.9(المشروعات التنموية بنسبة قدرها     

 %).11.3(ثم إعداد الكوادر %) 15(المادية 

من المشروعات لم تكن لديها عقبـة وجـود وثيقـة           %) 84.4(تشير النتائج إلى أن       - ت

على هذه االعقبة باعتماد خطة شهرية أو       %) 13.1(ا نسبته   للمشروع في حين تغلب م    

 .لم يتخذوا أي إجراء%) 2.4(ربعية أو سنوية و 

من المشروعات  %) 92.9( لدى   عقبة عدم وضوح أهداف المشروع وغاياته     وجد  لم ت   - ث

 . ولم يتخذوا أي إجراء هذه المشكلةوجدت لديهم%) 7.1(مقابل 

كانت لديها مـشكلة الـروتين وتعقيـد        %) 47.6(حوالي نصف المشروعات المنفذة       - ج

  أهـم  لم يكن لـديها هـذه المـشكلة، أمـا         %) 52.4(اإلجراءات اإلدارية في حين     

اإلجراءات المتخذة للتغلب عليها فتركزت بالدرجة األولى بالمتابعة المستمرة بنـسبة           

 في حين لم يتخذ ما نـسبته  ،%)9.5(تمديد زمن المشروع بنسبة قدرها   وب%) 17.9(

  .أي إجراء%) 10.7(

مشكلة دراسة الجدوى فـي حـين أفـاد         %) 90.5(لم تكن لدى أغلب المشروعات        - ح

  .من الذين تمت مقابلتهم أن لديهم هذه المشكلة لكن لم يتخذ أي إجراء%) 9.5(

مشكلة فـي التمويـل أمـا       %) 35.7(لم يكن لدى ما يزيد عن ثلث الجهات المنفذة            - خ

ه المشكلة، فتركزت لدى أكثر من ربع العينـة  اإلجراءات المتخذة ممن يعانون من هذ 

في البحث المستمر عن مصادر تمويل جديدة ولجأت بعض الجهات بنسبة           %) 28.6(

إلى %) 8.3(إلى إلغاء بعض األنشطة كما لجأت جهات أخرى بنسبة قدرها           %) 9.5(

االعتماد على المتطوعين أو المفرغين من جهات أخرى للعمل لديها وجـاءت أقـل              

ب لدى جهة واحدة قامت بنشاط ربحي تم رصد ريعه لمشروعها في حـين لـم                النس

 .من الجهات أي إجراء%) 15.5(تتخذ 
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صعوبة في الوصول إلى المستهدفات، في حين وجـدت هـذه           %) 58.3(لم يكن لدى     - د

من الجهات، أما إجراءات التغلب على هـذه العقبـة لـدى            %) 41.7(المشكلة لدى   

على االستعانة بمجموعات مـن     %) 15.5(تركزت بنسبة   الجهات التي عانت منها، ف    

  %). 13.1(المجتمع المحلي تالها اإلعالن والترويج للمشروع بنسبة 

من المشروعات مشكلة في نقص القدرات الفنية، بينمـا واجـه             %) 57.1(لم تكن لدى     - ذ

سلموا المـشروع   %) 13.1( :منها هذه المشكلة واتخذت اإلجراءات اآلتية     %) 42.9(

على تدريب  %) 7.1(على المتطوعين و  %) 8.3(ي حين اعتمد    هة أخرى لتنفيذه، ف   لج

  .من المشروعات بعض األنشطة%) 2.4(كادر جديد وألغت

 قصور المتابعة وتركيزها على     مشكلة من الجهات بأنه لم يكن لديها        %)79.8(أجابت   - ر

تقارير الجهة  من الجهات المنفذة أنها تعتمد      %) 10.7( في حين أجابت     الجانب المالي 

 .أي إجراء%) 9.5(الممولة فقط ولم تتخذ 

لم تكن لديها مشكلة في المكـان فـي حـين لـم تتخـذ               %) 65.5(ن  أنتائج  ال أظهرت - ز

 وحلت نـسبة    ها، أي إجراء لحل    التي عانت من هذه المشكلة       من الجهات %) 17.9(

أخـرى و   من الجهات المنفذة العقبة باالستعانة بأماكن أخرى في وزارات          %) 13.1(

من األنشطة استثمروا المكان    %) 1.2(خططوا لبناء مبنى مستقل في حين       %) 2.4(

  .بأقصى طاقة عبر تناوب األنشطة

%) 36.9( مقابـل   المادية في التجهيزاتنقصمن الجهات بأنه ليس %) 63.1(بينت    -  س

من الجهـات أي إجـراء للتغلـب        %) 26.2(كما لم تتخذ    . كانت لديها هذه المشكلة   

من الجهات بتجهيزات من المجتمـع المحلـي و         %) 6( في حين استعانت     ذلك،على

  .طلبت دعماً مالياً لحل المشكلة%) 4.8(

 مشكلة في التنسيق مع الجهات األخرى مقابل        ممن المشروعات لم تكن لديه    %) 69(  -  ش

تركزت النسبة الكبرى من إجراءات حـل هـذه المـشكلة           وقد  . عانوا منها %) 31(

من الجهات المنفذة الجهات    %) 7.1(المستمرة في حين استبعدت     بالمتابعة  %) 13.1(

من الجهـات أي  %) 10.7(المعرقلة واكتفت بالتعاون مع الجهات المتعاونة ولم تتخذ    

  .إجراء
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من الجهات المنفذة في حـين      %) 57.1(لم توجد مشكلة نقص الموارد البشرية لدى         - ص

 االعتماد  فيلول بالدرجة األولى    وقد تركزت الح  %). 42.9(عانت منها النسبة الباقية     

وحل تأمين كوادر مـن جهـات       %) 17.9(على المتطوعين وتدريبهم بنسبة قدرها      

الموجـود  في حين زاد العبء على الكادر     %) 13.1(أخرى وتدريبها بالمرتبة الثانية     

 %) .7.1(لدى ما نسبته 

اإلجـراءات  من المشروعات  مشكلة استدامة المشروع، أما        %) 73.8(لم توجد لدى     - ض

فقـد تركـزت بمحاولـة      %) 26.2(المتخذة للتغلب عليها لدى النسبة الباقية وهـي         

من الجهات المنفذة البدء بوضع خططها الستمرارية المشروع فـي حـين            %) 8.3(

  .للحصول على تمويل لهذا الغرضمن الجهات %) 4.8(تسعى 

 في حـين    عها،تجاوب المستهدفين م  ة في   مشكلمن الجهات   %) 54.8(لم توجد لدى      -  ط

وقد تركزت إجراءات التغلب على هـذه       %). 45.2(عانت منها النسبة الباقية البالغة      

تالها بناء عالقة   %) 20.2(العقبة بالدرجة األولى بالتوعية والمتابعة المستمرة بنسبة        

   %).10.7(بنسبة ثقة مع المجتمع المحلي 

 في حـين    مجال التقييم، من مشكلة في    %)  32.1(لم تعانِ حوالي ثلث المشروعات        -  ظ

 وقد استعاضوا عن المؤشرات ببدائل أخرى تركـز أغلبهـا           ها،من%) 67.9 (تعان

في تقارير ربعية أو مرحلية أو سنوية في حين تقـوم بعـض الجهـات               %) 27.4(

إنجـاز  تتبـع   بإحصاء عدد المستفيدات من المشروع فقط دون مؤشرات         %) 13.1(

من الجهات بتنفيذ جوالت ميدانيـة      %) 2.4 (المشروع بشكل كامل وتقوم نسبة قليلة     

  .تحقّقية في حين لم تتخذ ربع الجهات أي إجراء يذكر

 من  فأكثر: هامة على المشروعات  لعقبات التي اعترضت المشروعات تأثيرات      كان ل   - ع

 وجاء بطء العمل وطول مدة التنفيذ في المرتبة         ،حذفت بعض األنشطة  %) 21(هاخمس

في حين قللت العقبات عدد المـستفيدات       %) 20(لمشاريع  الثانية بنسبة تعادل خمس ا    

%) 6(كما أوقفـت    %) 8(من المشروعات وأضعفت جودة العمل بنسبة       %) 13(في  

 .من المشروعات%) 10( في حين لم تؤثر على ما نسبته ،من المشاريع أيضاً
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 :في مجال آليات التقييم والمتابعة -4

 
 

ات قـد تـم تقييمهـا مقابـل ثلـث       من المـشروع  %) 66.7(تشير النتائج إلى أن       - أ

  .المشروعات لم يجر تقييمها نهائياً

من المشروعات التي قامـت بـالتقييم فـي         %) 27.4(تشير النتائج أعاله إلى وجود       - ب

قيمت بـشكل مـستمر، ونـسبة       %) 20.2(المراحل كافة، تالها خمس المشروعات    

م تعتمـد إال    من المشروعات ل  %) 2.4(منها قيمت مرحلياً، في حين نسبة       %) 17.9(

  .التقييم النهائي إضافة إلى ثلث المشروعات التي لم تقيم أبداً

قد تم تقييمهـا ذاتيـاً مـن قبـل اإلداريـين،            %) 38.1(أكثر من ثلث المشروعات      - ت

إداريين، (قيمت ذاتياً من جميع الجهات      %) 10.7(من قبل المستفيدين، و   %) 11.9(و

 .عاملين فقطقيمت أداء ال%) 6(ونسبة ) مستفيدين، عاملين

غياب التقييم الخارجي عن أكبر نسبة من المشروعات التي تم تقييمها           أظهرت النتائج    - ث

جهـة  (في حين حلت المشروعات التي خضعت لتقييم متعدد األطـراف           %) 23.8(

تالها تقييم الجهات الممولة منفـردة      %) 16.7(ثانياً بنسبة قدرها    ) تمويلية+ إشرافية  

  %) .9.5(لجهات اإلشرافية فا%) 14.3(بنسبة قدرها 

  فـي تقيـيم      -التي خـضعت للتقيـيم    -لمشروعات  لتقييم   تركزت أعلى نسبة من ال     - ج

 في حين تـساوت     *من المشروعات التي تم تقييمها    ) %90.6(نسبة بلغت   األنشطة ب 

 لكل منها %) 66(لين بنسبة نسبة تقييم المخرجات وأداء العام

ـ إت عبر الرجـوع     تقييم المشروعا دوات  أعلى نسبة أل  جاءت   - ح لملفـات بنـسبة    ى ا ل

مع %) 16.2(نسبة المؤشرات   في حين تقاربت    %) 19.2(تلتها المالحظة   %) 26.9(

بينما جاء التقيـيم    %) 14.4(تقارير تتبع التنفيذ  %)  15.6(المقابالت المفتوحة   نسبة  

 عبر االستبيان في المرتبة األخيرة

                                                            
تم احتساب النسبة من المشروعات التي تم تقييمها فقط ولم تحتسب المشروعات التي لم يتم تقييمها ضمن النسب المذآورة : مالحظة *

  أعاله
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لتقييم بتحديد نقاط الضعف ليتم     من المشروعات من عملية ا    %) 45.1(استفادت نسبة    - خ

من الجهات عدد الكوادر وقامت بتدريبهم في حين        %) 9.2(تجاوزها في حين زادت     

 .من الجهات نطاق المشروع ليشمل فئات أكثر%) 12(وسعت 

  :الرؤية المستقبلية -5

جاءت أعلى نسبة من المقترحات حول تحسين في مجال التخطيط لتوسيع المشروع              - أ

وحل في المرتبة الثانية ضرورة التخطـيط العلمـي وفـق           ) %26.2(واستدامته  

كما ركزت بعـض األجوبـة      %) 21.4(مؤشرات و تحديد األولويات بنسبة قدرها       

وفي المرتبة األخيرة جاء اقتـراح      %) 6(على ضرورة التخطيط التشاركي بنسبة      

  .من األجوبة أي اقتراح%) 44(إشراك المستفيدين في تخطيط المشروع ولم تقدم 

على %) 21.4(ركزت أعلى نسبة من مقترحات تحسين المشروع في مجال التنفيذ            - ب

تأمين الخبراء والكادر المؤهل في حين أتت نسبة توسيع األنشطة في المرتبة الثانية             

ونـسبة تـأمين    %) 7.1(وتقاربت نسب مقترح التنفيذ التشاركي      %) 11.9(بمقدار  

ـ    %)8.3(البنى التحتية والتجهيزات   ساوت نـسبة مقترحـي التـرويج       ، في حين ت

أيـة  %) 41.7(ولم تقـدم نـسبة      %) 4.8(للمشروعات واالبتعاد عن الروتين بـ      

 .مقترحات

%) 28.6(تركزت أكبر نسبة من مقترحات تحسين المشروع في مجـال التقيـيم              - ت

حول ضرورة وجود تقييم علمي للمشروعات يقوم على مؤشرات تنفيذ وتتبع فـي             

حول ضـرورة بنـاء القـدرات فـي مجـال تقيـيم         حين تساوت النسب األخرى     

المشروعات ووضع تقييم ألداء العاملين إضافة إلى المتابعة المستمرة للتنفيذ بنسبة           

  %).6(قدرها 

تركّزت أعلى نسب مقترحات تحسين المشروع مالياً حول ضرورة وجود مـورد             - ث

لمـرأة  مالي ثابت للمشروع، ولزيادة تمويل المشروعات االجتماعية ومشروعات ا        

لكل منهما، كما جاءت مقترحات أخرى بنسب أقل كتخصيص         %) 25(بنسبة قدرها   

ثم تنفيذ  %) 9.6(موازنة تشاركية خاصة بالمشروع من موازنة الجهات المشاركة         

في حـين لـم توجـد اقتراحـات بنـسبة           %) 8.3(أنشطة يعود ريعها للمشروع     

)32.1.(% 
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مجـال مـشاركة المـرأة فيـه        أكدت أعلى نسبة مقترحات لتحسين المشروع في         - ج

على ضرورة استقطاب المرأة وتحفيزها على المشاركة المجتمعية، في         %) 36.9(

حين توزعت النسبة القليلة الباقية حول توعية المرأة والمجتمع بأهمية مـشاركتها،            

لكل منهمـا، وحظـي     %) 7.1(وحول استقطاب نساء خبيرات متخصصات بنسبة       

وأخيـراً  %) 4.8(بين الجهات الداعمة للمرأة بنسبة      مقترح توسيع شبكة العالقات     

   ).3.6(إشراك نساء المجتمع المحلي في المشروع 

تركزت أعلى نسبة من المشروعات االجتماعية المقترحة في مجال تمكين المـرأة             - ح

، وتقاربت نسب المشروعات المقترحة في      %)16.7(وخاصة الريفية بنسبة قدرها     

وحمايتهـا ومناهـضة العنـف ضـدها        %) 11.9 (مجال توعية المرأة بحقوقهـا    

، %)9.5(، ثم بناء قدرات المرأة ودعم مشاركتها المجتمعية بنسبة بلغت           %)10.7(

في حين تساوت نسبة المشروعات المقترحة في مجال مراجعة القـوانين الكابحـة             

لتقدم المرأة بهدف تعديلها وفي مجال تغيير نظرة المجتمع لدور المـرأة ومكانتهـا           

لكل منهما، وجاءت أقل نسب المشروعات المقترحة لذوات اإلعاقة         %) 8.9(سبة  بن

)2.4.(%  
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  :تمقترحاال -ثامنًا
التركيز على المشروعات التي تستهدف بناء قدرات المرأة وتمكينها أكثر من التركيـز              -1

على المشروعات التي تقدم المساعدات المالية والعينية،ألن المشروعات الخدمية فائدتها          

  .محدودة والتبني اإلنسان أو تؤسس لتنمية

 والخياطـة   التدريب النوعي للنساء وعدم االقتصار على التدريب التقليـدي كـالتطريز           -2

  .   وغيرها، فأغلب المشروعات التي قامت بها النساء من القروض كانت تقليدية 

عرقـل  االبتعاد عن الروتين واإلجراءات اإلدارية المعقدة في بعـض األحيـان التـي ت              -3

  .المشروع وتعيق التنفيذ

تكثيف المشروعات للنساء بشكل عام وللفئات الضعيفة منهن بشكل خـاص كاألرامـل              -4

  .  والمطلقات ومعيالت األسر وذوات اإلعاقة

التنسيق بين الجهات بهدف التنفيذ األمثل ولعدم تكرار األنشطة وتبديد الوقـت والجهـد               -5

 . والمال

لمشروع، إذ تتيح القدرة على التخطيط والتنفيذ والسرعة        ضرورة وجود استقاللية مالية ل     -6

في اإلنجاز، بعكس المشروعات التي تنتظر الدعم المالي من خارجها، ويصبح تنفيـذها             

 .مرتبط  بوصول التمويل

ضرورة مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على ممارسة مسؤوليته االجتماعيـة تجـاه             -7

  .خاصقضايا المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل 

 ضرورة توافر موقع الكتروني للمشروعات جميعها، ألنه يفسح المجال للتواصل مـع             -8

المستفيدات مباشرة، ويربط المشروعات بالمجتمع ويروج لها فتنتشر لدى شرائح واسعة           

   .من الناس

ضرورة وجود معايير الختيار الموظفين العاملين في قضايا المرأة، وخضوعهم لدورات            -9

 .ارة المشروعات الجندريةتأهيلية في إد

إجراء األبحاث الكمية والنوعية التي تشخص مشكالت المـرأة وقـضاياها وتقتـرح               -10

 .الحلول لها
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ضرورة استقطاب الرجل في موضوع تمكين المرأة ومشاركته وكسب دعمـه، فـال               -11

  .يمكن النهوض بالمرأة بمعزل عن الرجل

ائد مادي يؤمن لها مصدراً مالياً      ضرورة قيام جمعيات المجتمع األهلي بأنشطة ذات ع         -12

 .يؤمن لها االكتفاء المالي الذاتي كلياً أو جزئياً على األقل

  .تأمين وسائط نقل للمستفيدات القاطنات في القرى البعيدة  -13

بناء عالقة ثقة مع المجتمع المحلي الستقطاب مجموعات من داخل المجتمـع تـدعم                -14

مجتمعها المحلي، فيسهل الوصول إلى بقيـة       فريق العمل تسانده، وأن تكون موثوقة من        

  .المستفيدات

ضرورة اإلعالن عن المشروعات والترويج لها بشكل مـدروس يظهـر إيجابياتهـا               -15

 .عوأهدافها التي تصب في صالح المرأة والمجتم

يجب أن يحتوي المشروع على عناصـر أصـيلة متخصـصة ذات خبـرة يرفـدها                  -16

 . فقط حرصاً على استمرارية المشروعالمتطوعون وعدم االكتفاء بالمتطوعين

ضرورة بناء كادر وطني من كافة التخصصات وتأهيله لمعالجة النقص فـي الكـادر                -17

 .البشري الخبير والمدرب و ليكون عامالً أساسياً في عمل المشروعات وتقدمها

ضرورة مراعاة ظروف المجتمع المحلي عند اإلعداد للمشروعات وتنفيذها والحرص            -18

تزامن المشروع مع فترات عمل المستفيدين خاصة في الريف خـالل فتـرة             على عدم   

 .الحصاد مثالً

ضرورة إجراء تقييم للمشروعات من قبل المـستفيدين ألنهـم أصـحاب المـشروع                -19

وكذلك إجراء تقييم ألداء العاملين في المشروع للحفاظ على جـودة الخدمـة             . الحقيقيين

 .المقدمة

الي للمشروع ألنه تقييم أحادي الجانـب يـستهدف موضـوع           عدم االكتفاء بالتقييم الم     -20

الصرف المالي عند إنجاز العمل دون االهتمام بنوعية المخرجـات، فـالتقييم الحقيقـي              

للمشروع يحب أن يبين نوعية اإلنجاز ومدى كفاءته وهل حقق أهداف المشروع أم ال،              

 .وهذا أمر ال يتيحه التدقيق المالي
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قييم الذي يأخذ طابعاً كيفياً أو عاماً كالتقييم عبر الرجوع إلى الملفات            عدم االعتماد على  الت     

باإلضافة إلى المالحظة والتقارير اإلدارية حول التنفيذ بل التقييم باالعتماد على مؤشـرات             

 بمعنى أن تكـون     ،علمية تقيس اإلنجاز والمخرجات بشكل يتيح تقييم المشروع بشكل دقيق         

يا من تصميم المشروع مع تدريب العاملين فيـه علـى وضـع             مؤشرات التقييم جزء أساس   

  .المؤشرات الكمية والكيفية

 وضع العقبات التي يحتمل أن تعيق المشروع منذ البداية، وهذا أمـر متبـع فـي                 -21

  . وكذلك وضع سيناريوهات بديلة لتجاوز العقبات المحتملة،التخطيط العلمي للمشروع

 تكـرار   ، ويمنـع   التكامل بين عمل الجهـات     ، ألنه يتيح  كيالتخطيط التشار ضرورة    -22

 .مالالوقت واللجهود وتبديد ا

ضرورة التخطيط والتمويل للمشروعات االجتماعيـة بـالتوازي مـع المـشروعات              -23

 .االقتصادية، فاليمكن أن يتحقق التقدم االقتصادي بمعزل عن االجتماعي

مرأة ومكانتها، حيـث    التركيز على مشروعات تتناول تغيير النظرة المجتمعية لدور ال          -24

يجري اختزال أدوار المرأة عادة في الدور اإلنجابي لها بغـض النظـر عـن دورهـا                 

 .اإلنتاجي والمجتمعي والسياسي

 مراجعة القوانين الكابحة للمرأة وضرورة تعديلها، وتعديل قانون األحوال الشخـصية             -25

 .ة الفعالةاألمر الذي سيساعد المرأة على المشاركة االجتماعية واالقتصادي
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