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 إحدى أنواع الموازنات والتى تتميز بكونها خطة تهدف إلى واألداءتعتبر موازنة البرامج 
 األهداف سواء طويلة اآلجل أو قصيرة اآلجل من خالل ربط تلك األهدافتحقيق مجموعة من 

 لأعما قطاع – خاصة اقتصاديةسواء آانت وحدات [ بالهيكل التنظيمى للوحدات التنظيمية 
من خالل تقسيمها إلى إختصاصات ]  على مستوى الدولة آكل– اقتصادية هيئات –عام 

وبرامج وأنشطة ومشروعات فى إطار التحديد الدقيق للتكاليف والعوائد المتوقعة بغرض 
  .تحقيق أقصى آفاءة ممكنة عند تخصيص الموارد المتاحة
 يرتبط بما يتم التخطيط له ، ألداءوايتضح لنا من هذا المنطلق ، أن إعداد موازنة البرامج 

 واالقتصادية الدولة السياسية بأهداف يرتبط واألداءفمثًال، إذا آان إعداد موازنة البرامج 
آما إذا آان إعداد .  فإنه يتم إعداد تلك الموازنة فى إطار الموازنة العامة للدولة واالجتماعية

فإنه يتم ]  خاص أو عامأعمالقطاع [ نة  معياقتصادية لوحدة أهدافالموازنة يرتبط بتحقيق 
 إعداد موازنة أرتبطآذلك إذا .  فى إطار الموازنة التخطيطية واألداءإعداد موازنة البرامج 

 بالمشروعات االستثمارية للدولة فإنه يتم إعداد تلك الموازنة فى إطار الخطة واألداءالبرامج 
طيط على مستوى الدولة مستويات جميع من مقتضيات التخ الخمسية للدولة وبوجه عام فإنه

 سواء األهداف وآفاءتهم المختلفة فى الحسبان عند التخطيط لتحقيق آافة بأنواعهم األفراد
   .اجتماعية أو اقتصاديةآانت سياسية أو 

عند إعداد آافة أنواع الموازنات ] مرأةا/ رجل [ مراعاة النوع االجتماعى أهميةوبالتالى تظهر 
 وأداءفى ظل وجود برامج محددة ] ة تخطيطية ، عامة للدولة، خطط خمسيةموازن[والخطط 

 بما يضمن تحقيق آل من األداءمستهدف فى إطار محدد للمتابعة والتقييم ومن ثم تقويم 
  .Impact واآلثار Outcomesالنواتج 

آما  واولويات آل من المرأة والرجل فى الجوانب المختلفة للتنمية ، احتياجاتهذا وتختلف 
 اقتصاديةفلرجال والنساء أدوار ومسئوليات . تختلف القيود التنموية على آل منهما

 تكون أدوار النوع االجتماعى مجرد عادات ، وفى األحيان وسياسية، ففى بعض واجتماعية
  .األدوار يدعم القانون هذه أخرى أحيان

واالحتياجات فى الحسبان ،  التخطيط التقليديه ال تأخذ هذه االختالفات أساليبوعمومًا فإن 
 Efficiency الكفاءة انخفاضاآلمر الذى يؤثر سلبًا على الخطط والبرامج من حيث 

 وبالتالى ضعف قدرة هذه الخطط والبرامج فى تحقيق األهداف المنشودة Equityوالحقوق 
Impacts.  
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  :لشكل التالى من خالل اواألداءهذا ويمكن توضيح األسس العامة إلعداد موازنة البرامج 
  )١(شكل رقـم 

 واألداءواألداءأسس إعداد موازنة البرامج أسس إعداد موازنة البرامج : أوًال
                         

              متابعة                                                    تقييم آداء                                             
                                                                                   
  تقييم آداء  

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخالت
Inputs 

 أنشطة
Activitie

s

 مخرجات
Outcome

s

 نواتج
Outcomes 

 آثـار
Impacts 

 تنفيذ البرنامج

 إختيار السياسات المناسبة من حيث التكلفة والعائد

 تحديد السياسات البديلة لحل المشكلة

 على الوضع  الحالى األداءتطبيق مؤشرات تقييم 
ياس الكمى للمشكلةبهدف الق  

  األداءتحديد مؤشرات تقييم 
 ]بهدف القياس الكمى[ 

تحديد مصدر المعلومات وتكلفة 
عليها الحصول

ما تحديد القضايا والمشكالت وتحديد 
 أهداف بها من طيرتب

 مؤشرات آفاءة

 مؤشرات فعالية

 اإلنتاجيةمؤشرات 

 مؤشرات جودة

المشكالت والقضايا

  األهداف
 ومتوسطةقصيرة  -
  )نواتج(
  )آثار( طويلة اآلجل -
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   تحديد مراحل إدماج النوع االجتماعى فى سياق التنمية أهميةوبناءًا على الشكل السابق تظهر 
  مرحلـة الدراسة واإلعداد: المرحلة األولى 

  مرحلـة التقييم المبدئى والتصميم:  الثانيةالمرحلة
  مرحلـة التنفيذ: المرحلة الثالثة

  واآلثارمرحلة تحديد مدى تحقيق آًال من النواتج : المرحلة الرابعة 
ويمكن توضيح آل مرحلة من المراحل السابقة والنتائج المتوقعة من آل مرحلة من خالل 

  :الشكل التالى
  )٢(شكـل رقم 

  لنوع االجتمـاعى فى سياق التنمية والنتائج المتوقعة من آل مرحلةمراحل إدماج ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مستويات إدماج النوع االجتماعى طبقًا لمراحل يلى فيما نوضح أنومن هذا المنطلق يمكننا 
  : من خالل الشكل التالىواألداءإعداد موازنة البرامج 

 مرحلة على حسب لكلالنتائج المتوقعة 
 المشروع المطبق

مراحل إدماج النوع األجتماعى فى المتابعة 
 والتقييم

  تحديد فرص توظف المرأة -
تحديد مدى قدرة المؤسسات على دعم مهارات  -

 .المرأة
 .تحديد قدرة المراة على صنع القرار فى المشروع -
 .تحديد قدرة المراة على الوصول لموارد المشروع -

 .تحديد مدى إدخال تكنولوجيا تستجيب للمرأة -
  مدى مشارآة المرأة فى تخطيط المشروعتحديد -

  واإلعدادمرحلة الدراسة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 من أن البيانات األساسية والمتوافرة مستجيبة للنوع التأآد .١
  .األجتماعى

تحديد اآلثار اإليجابية والسلبية على أطراف النوع األجتماعى  .٢
 .من القيام بهذا المشروع محل الدراسة

 االقتصاديةإجراء دراسة مستجيبة للنوع لتغطية الجوانب  .٣
 واالجتماعيةوالثقافية 

تحديد األهداف فى ضوء أولويات بشكل يراعى النوع  .٤
 األجتماعى

  .دعم مهارات وقدرات المراة فى المشروع -
 .تقليل الفوارق فى حقوق آل من المرأة والرجل -
تمكين مساعدة منظمات المجتمع المدنى فى مجال  -

 .المراة 
  .دعم دور المراة فى تخطيط السياسات -

  :مرحلة التقييم المبدئى والتصميم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . المشروعأهداف من أن مبدأ النوع األجتماعى مدمج فى التأآد .١
  لمتابعة والتقييم من خاللأساسوضع  .٢

  إدماج النوع فى الهيكل التنظيمى -
 د مؤشرات تقييم آداء تراعى النوع األجتماعىتحدي -

 )األثرالمدخالت، التشغيل، المخرجات، النواتج، (

  .تحديد إنتاجية آل من المرأة والرجل -
 المنفقة على آل من المرأة األموالتحديد حجم  -

 .والرجل
تحديد حجم التسهيالت المقدمة لكل من المراة  -

 .والرجل
 واألدوار بين النساء تحديد مدى التوازن طبقًا للقدرات -

 .والرجال
تحديد مدى إستفادة آل من الرجل والمراة من  -

 التدريب

  مرحلة التنفيذ
  ــــــــــــــــــــــــــ

جمع آافة المعلومات المتضمنة للنوع األجتماعى وإستخدامها  .١
  .األداءفى مؤشرات تقييم 

 األهداف من السير نحو تحقيق التأآد .٢
  )Impacts وآثار Outcomesنواتج (

 أهمجال التنفيذ وتحديد التعرف على االنحرافات الخاصة بم. ٣
  .طرق تصحيحها وذلك على مستوى النوع االجتماعى

  .مدى التحسن فى دخل آل من الرجل والمراة -
مدى التحسن فى مستويات الرفاهية لكل من  -

 .الرجل والمرأة
مدى التحسن فى قدرات المرأة فى صنع  -

 .القرار
 .مدى التحسن فى إنتاجية المرأة  -
 .مدى التحسن فى قدرات ومهارات المراة -

  ثارمرحلة تحديد مدى تحقيق آل من النواتج واآل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحديد مدى تحسن بيئة العمل فى المشروع آكل نتيجة  .١
  .إدماج النوع األجتماعى

تحديد مدى التحسن نتيجة مراعاة إدماج النوع  .٢
األجتماعى فى هذا المشروع على آل من النساء 

 .والرجال 
إستخالص الدروس المستفادة والتى يمكن أن تدعم  .٣

ال مستقبليةالبرامج
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  )٣(شكل رقم 
  واألداءمسـتويات إدماج النوع االجتماعى طبقًا لمراحل إعداد موازنة البرامج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

  
  
  
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  

    
  
  

المتابعة والتقويم  لمشــروعا
 المستجيب للنوع

  تحقيق الرفاهية االجتماعية  - اآلثار
  تخفيض نسبة األمية -
  زيادة مهارات فى األداء -

 النواتج

 مخرجات المشروع

 تحديد المشروع

 األنشطة

 الموارد والمدخالت

تقليل الفجوة النوعية للتعليم بين 
 الذآور واإلناث

منافع ومخرجات على الرجال 
 والنساء

  ج النوع فى خطة التنفيذدم
  )فى برامج التعليم والتدريب(

 

عدالة نوعية فى تخصيص موارد 
إنفاق التعليم ( المشروع 

 )واإلنفاق على التدريب

معلومات عن قضايا النوع 
 والقضايا االجتماعية

تقييم 
 األهداف

متابعة التقدم 
بشأن إدماج 

النوع 
 االجتماعى
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 الهدف النهائى والمنطقى من إدماج النوع االجتماعى هو أنوبناءًا على ماسبق يتضح لنا 
اصلة والتى تتطلب بصورة رئيسية دعم القدرات تحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة ومتو

ومايترتب عليها من فرص اجتماعية وسياسية واقتصادية وفيما يلى يمكننا عرض البشرية 
آًال من موقف الرجل والمـرأة فى مصر من خالل إحصاءات النوع االجتماعى المتوفرة لكافة 

  -:جوانب الفرص الثالثة السابق اإلشارة إليهـا
  :االقتصاديةرص الف: أوًال

يعتبر العنصر البشرى من أهم عناصر االنتاج الالزمة لتحقيق التنمية لكافة مراحلها وبالتالى 
فإن التخطيط من منظور إقتصادى للنوع االجتماعى يعنى تحديد السياسات واآلليات بناءًا على 

من الرجل مؤشرات بهدف تضييق الفجوات النوعية من خالل زيادة المشارآة الفعالة لكل 
  .االقتصاديةوالمرأة فى مجال تحقيق التنمية 

هذا ويعد قياس األبعاد االقتصادية لمشارآة النوع االجتماعى أمر بالغ األهمية ، حيث يتمثل 
دون االستفادة الكاملة من قدرات آًال من المرأة تحول فى العمل على تحديد المعوقات التى 

مناسب هذا إلى جانب تحديد السياسات الالزمة لتذليل والرجل ووضع آًال منهما فى المكان ال
  .يحقق تعظيم االستفادة من الموارد البشرية هذه المعوقات بما

 القيام بعملية التخطيط من منظور إلىوهذا األمر يتطلب العديد من االعتبارات والتى تهدف 
  -:اقتصادى بغرض إدماج النوع االجتماعى فى سياق التنمية لعل من أهمهـا

 المستخدمة فى عمليات جمع وتحليل البيانات وبالشكل واألساليبتوحيـد المفاهيم  .١
  .الذى تعكس القضايا المرتبطة بالنوع االجتماعى ذات األولوية

رتبط             .٢ ة   تحديد المشكلة المثارة وتتمثل فى وجود قضية ت الفجوة النوعي ل    ب ار  مث  احتك
ى قروض       فى مرأة  أحد الجنسين إلعمال أو وظائف معينة ، عدم قدرة ال          الحصول عل

شروعات صغيرة  ام بم ة للتوظف، للقي رص عادل ى ف دم الحصول عل خ.. ، ع ن ال  م
  .أشكال التمييز التى تفصح عنها آافة صور الحياة االقتصادية فى المجتمع

تحديد البيانات الالزمة لقياس حجم المشكلة ، وذلك من خالل تصميم إستمارات جمع               .٣
ل،        ه وتوجيه جتماعىإلا البيانات وتضمينها النوع   ا إلى مجاالت البحث مثل فرص العم

ة لعناصر      ] اإلعالة[نوع النشاط، الدخل، المكانة فى األسرة        اج ، الملكي  اإلدارة ،   اإلنت
  . القراراتاتخاذو

ات   .٤ يم البيان ل وتقي تخراجتحلي رات واس وع  المؤش ًا للن اعىوفق م اإلجتم اس حج  وقي
ز  وتعريف م ] الفجوة النوعية [المشكلة   صطلحات الفجوة مثل البطالة النوعية ، التميي

وظيفى ،   ى ال ى الترق ارف ى   احتك ة ف وة النوعي يم ،الفج ى التعل ائف وف ال أو وظ  أعم
  .المشروعات الصغيـرة

داول   .٥ ك ج ضمن ذل سط ويت لوب سهل ومب امعرض االحصاءات بأس  ومؤشرات ألرق
شرة االحصاءات  م مناسب لن ذلك حج د الرياضى وآ دة عن التعقي ة بعي  وتعريف آاف

ين وضعى     ة ب ى صورة مقارن ر المتخصصين وف ة لغي صطلحات الفني اهيم والم المف
  .المرأة والرجل فى المجتمع
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سات    .٦ ن مؤس ستخدميها م ى م صاءات إل ول االح ضمن وص شر تت ة للن ع خط وض
صادية ة اقت ومى      واجتماعي س الق ها المجل ى رأس وع وعل ضايا الن ام بق  ذات االهتم

  ...األهلية ، الجمعيات واألمومةلطفولة للمرأة ، مرآز رعاية ا
د    .٧ الل عق ن خ ك م ات وذل ستخدمى البيان ين منتجى وم ستمر ب سيق الم اون والتن التع

ع          تالئم م ا ي رات بم ات والمؤش افة البيان وير وإض نهم لتغييروتط ة بي اءات دوري لق
ات دة  احتياج االت جدي ن مج شف ع رار والك ذى الق كال متخ ين ألش ساواة ب  الالم
  .الجنسين 

   القراراتخاذتحديد الجهات المرتبطة بالتعامل فى ظل الالمرآزية فى  .٨
تحديد السياسات البديلة لمواجهة تلك الفجوات النوعية، فمثًال فى مجال المشروعات             .٩

  :الصغيرة
غيرة         - شروعات ص شغيل م ى إدارة وت رأة عل ة للم دريب الالزم ات الت سياس

  .بعينهـا
شر   - ال الم ى مج رأة ف روض للم ى ق ع ف الل  التوس ن خ صغيرة م وعات ال

صناديق الخاصة   ثًال أو ال اعى م صندوق اإلجتم رىال ة األخ صندوق التنمي  آ
  .المحلية بالمحافظات

   المتاحة للمرأة اإلمكانيات السياسات المناسبة فى ضوء التكلفة وفى ضوء اختيار .١٠
   فى ضوء األولوياتباالستثماراتربط األهداف  .١١
  التنفيـذ .١٢
  المتابعـة .١٣

وع           ونؤآد فى هذا ا    اج الن د      لمقام على أهمية دور االحصاءات فى إدم اعى عن اذ  االجتم  اتخ
اج      رة نحو إدم سنوات األخي دول فى ال د من ال د أتجهت العدي ى فلق صاد الكل سياسات االقت

دير            اإلجتماعىالنوع    فى الموازنة العامة للدولة بمعنى مراعاة أبعاد النوع وقضاياه عند تق
ة اى ادات المالي تفادة من وتخصيص االعتم ر إس ق أآب ذها لتحقي ة وتنفي داد الخط د إع  عن

شئون                      يم والصحة وال نهم فى مجاالت التعل ز بي إمكانيات الجنسين والحد من أشكال التميي
  -:االجتماعية وذلك فى إطار األهداف التالية

ة   • ة التنمي ى عملي رأة ف ساهمة الم دالت م ادة مع ة زي يح مواآب ا يت ة مم دالت التنمي  مع
  .ادة السكانية الزيلمعدل

د  • ة والوقوف احتياجاتتحدي شئون االجتماعي صحة وال يم وال ى مجاالت التعل رأة ف  الم
دورها  ام ب ن القي د م ى تح سية الت ات الرئي ى المعوق ةعل رة آامل ل واألس ى العم  ف

 .والمجتمع
ة                • رأة وفى آاف ات الم ين فئ افى ب اآن نشر الوعى الثق اطق العشوائية       األم  وخاصة المن

 . التى تعانى المرأة فيها من التمييزاألخرىنائية وآافة المناطق والريفية وال
ة من منظور  ة الدول ى موازن اعى ف وع االجتم اج الن سية الدم ل الخطوات الرئي ذا وتتمث ه

  -:قتصادىإ
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 رفع مشارآة المرأة فى  – اإلناث معدل بطالة    انخفاض -: تحديد األهداف الرئيسية   •
ادة سين /زي ةتح ال الز اإلنتاجي ى مج ة  ف ناعة/راع ين   -ص ر ب دل الفق يض مع  تخف
ساء غيرة     -الن شروعات ص ة م رص إقام ادة ف رأة    – زي د الم ف ض يض العن  تخف

 .وزيادة وعيها 
ة   • وة النوعي اس الفج د وقي شكلة[تحدي اس الم االت] قي ى مج ل : ف رص العم ف

ف،  ةوالتوظ ع اإلعال الل جم ن خ ك م صادى وذل سبب إقت ف ب ر ،العن  والفق
ك من تصميم إستمارات إستبيان تتضمن           المرتبطة با  اإلحصاءات ا فى ذل لنوع بم

 .أسئلة واضحة ومحددة وتشمل آل مجاالت الدراسة
ع          أوجهتحليل   ة فى توزي  األنفاق العام من منظور النوع االجتماعى وتقييم درجة العدال
  . العام بين الجنسيناإلنفاق

ة              ة العام ادة تبويب الموازن ة إلعداد ويتصل بذلك ضرورة إع ى تعكس     موازن رأة الت  اوجه  الم
  . على مشروعات دعم وتنمية مكانة المرأة فى المجتمع والموارد المخصصة لذلكاإلنفاق
رأة   • أجور للم ر الم ل غي اس العم د وقي هتحدي ةوإدماج سابات القومي ى الح ة [  ف رعاي

 ..] المنزلاحتياجات، تأمين األبناءوتعليم 
ويتضمن  ] دخل التخطيط بالمشارآة    فى ظل م     [متابعة تضمين النوع فى خطط التنمية        •

ات     اس المخرج رات قي ع مؤش ك وض واتج Outputذل رامج Outcomes والن للب
ر    اس األث ارير لقي داد تق رأة وإع اه Impactsالمخصصة للم م اتج ى حج وة عل  الفج

  .باألهداف) النواتج(النوعية ثم المتابعة وتقييم األداء من خالل مقارنة المنفذ 
التخطيط بالمش     سياسات والمشروعات             أشارك ارآة  ويقصد ب ات المستفيدة فى التخطيط لل  الفئ

ات         ب الجمعي ن أن تلع ا يمك اتهم وهن ع إحتياج ق م ا يتف رامج بم ةوالب ى  األهلي ًا ف  دورًا هام
ا        باإلضافةالتخطيط بالمشارآة وهذا     وافر له ى اليت ادات  إ إلى مساندة مشروعات الخطة الت عتم

  . مع وزارة التخطيط والجهات المساندةاألدوارسيق وتكامل مالية آاملة ، وذلك من خالل التن
ك للمساندة         • رار، وذل ة ومتخذى الق توفير قنوات االتصال بين أنشطة التخطيط والمتابع

ة فى                 د غاي ة من خالل تعديل وتطوير التشريعات وإجراءات تنفيذها وهو أمر يع  األهمي
 .لدعم جهود الحد من الفجوة النوعية

ستمر  • وير الم وع   التط رات الن اييس ومؤش ى مق اعى ف الل  اإلجتم ن خ ام م  االهتم
شاط              بإحصاءات رأة فى الن رار بأوضاع الرجل والم  اإلقتصادى  النوع لتغذية متخذ الق

 .ومجاالت الالمساواة بينهم 
در  ارة ويج ات     اإلش ع البيان ى جم ائمين عل ى الق ادة وع ى ضرورة زي ال إل ذا المج ى ه  ف

 وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والهدف من الحصول على عىاإلجتمابمفهوم وأبعاد النوع    
ن       ال ع د وفع شكل جي رة ب صاءات معب تخالص إح ن إس ى يمك ك حت ان وذل اتالبي  احتياج

  .المستخدمين ومتخذى القرار
  :يلى فيما اإلقتصادىهذا ويمكننا تحديد أبعاد مشارآة النوع االجتماعى فى النشاط 

 .دور المرأة والرجل فى سوق العمل -
  ].الفجوة النوعية[ قضايا التمييز ضد المرأة فى العمل  -
 .  للمرأةاالقتصاديةالريادة  -

  :دور المرأة والرجل فى سوق العمل. أ
ى حوالى     ١٩٩٠ مليون فى عام       ٣٫٩من نحو   ] سنة٦٤-١٥ [اإلناث قوة العمل من     ارتفعت  إل
وة العمل من        % ٠٫٨٢ بمعدل نمو سنوى     ٢٠٠٢ مليون عام    ٤٫٣ اع ق  الرجال من     وذلك إرتف
  % .٢٫٤٣ مليون على الترتيب بمعدل نمو سنوى ١٥٫٥ مليون إلى ١١٫٦

 للنساء ٢٠٠٢-٩٠ويالحظ إرتفاع معدل النمو السنوى لقوة العمل فى الحضر خالل الفترة من   
سبة  ل % ٣٫٠٦بن ف % ١٫٩٦مقاب ى الري ال وف ساء % ٠٫٩١ -للرج ال % ٢٫٢٩للن للرج

] ٢٠٠٢ العامالت بدون أجر ضمن قوة العمل فى عام            وذلك نتيجة عدم إدخال جانب آبير من      [
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ا شاط     مم ى الن رأة ف شارآة الم ادة م ى زي شير إل صادىي و اإلقت ا وه سه م سبة  يعك ر ن  مؤش
  .٢٠٠٢عام % ٢٢ إلى ١٩٨٤عام % ١٨ من ارتفعتمشارآة النساء فى سوق العمل التى 

ا              ساء فى ع ل   مقا% ٢٤- ٢٠٠٢م  آما بالنسبة لمعدل البطالة فتبلغ نسبة البطالة بين الن % ٦ب
درتها                    للرجال وذلك نتيجة ما تتطلبه     ؤثر فى ق اء أسرية ت ا من أعب ايرتبط به رأة وم  طبيعة الم

ن   د م نح العدي انون يم ضًال عن الق ل ف ى العم ازاتعل الهن األج ة آسرهن وأطف ساء لرعاي  للن
  .وبالتالى يفضل صاحب العمل والسيما القطاع الخاص توظيف الرجال عن النساء

رأة                ا ة    [آلمر الذى يتطلب دراسة الوسائل المساعدة لتخفيف العبء عن الم ال دور رعاي  األطف
شاط              ..] بمقر العمل، وسائل نقل    رأة للمشارآة فى الن ة للم ا   اإلقتصادى لتحقيق فرصة عادل  آم

شاط          ة حسب الن ن بقطاع         % ٦١ أن نجد    اإلقتصادى عن توزيع العمال ساء يعمل  اإلدارةمن الن
نهم   [يم والصحة والخدمات االجتماعية واالقتصادية      العامة والتعل  % ٢٨و] فى الحضر   %٦٧م

ة  اع الزراع ن بقط ساء يعمل ى [من الن ى الريف إل صل ف صناعة، % ٩٫١و%] ٥١ت اع ال بقط
ى          % ٤٥٫٧وينحصر   شير إل ا ي ومى مم ام والحك اه من هذا العمل بالقطاع الع ساء   اتج  عمل الن

  . والمنزلية المرأة األسريةأعباءلك نتيجة زيادة إلى العمل الخدمى الخالى من المخاطر وذ
  ]الفجوة النوعية[ قضايا التمييز ضد المرأة فى العمل . ب

  :يلى فيماتتميز مجاالت التمييز ضد المرأة فى العمل 
 اإلختيار فى تولى الوظائف المختلفة 
 ] قراراتواتخاذوظائف قيادية [الترقى لوظائف أعلى  
 فآتوالمكااألجور والعالوات  
 نوع العمل 
 فرص السفر للخارج 
 فرص التعليم والتدريب أثناء العمل  

ة       أعدهمن خالل مسح بالعينة       أظهرت   ١٩٨٨ عام    واإلحصاء  الجهاز المرآزى للتعبئة العام
الي فقط من    % ٩ أننتائج البحث    امالت    إجم ة ( الع ة          ) بالعين انين من بعض مظاهر التفرق يع

ى      أثناء العمل، مع العلم بأن هذه الن       نخفض إل ى         % ٨سبة ت سبة للحضر وتصل إل % ١١بالن
نسبة النساء الآلئى يعانين من      " ١"بالنسبة للنساء العامالت فى الريف ويوضح الجدول رقم       

  .التفرقة بينهن وبين الرجال بالنسبة لمجاالت التمييز السابق ذآرها
ى     نسبة للتفرقة فى الحضر تظهر فى مجال الترقى          أعلىويتضح من الجدول أن      لوظائف أعل

ل        % ٢٠٫٨ رأة والرج ن الم ل م ى لك ذى يعط ل ال وع العم ا ن سفر  % ١٧٫٦يليه ضًا لل وأي
ارج  ى % ١٣بالخ رص الحصول عل آتوف الوات مكاف سبة  % ٩٫٤ أو ع ل ن ين أن أق ى ح ف

  %.٥٫٤تمييز تقع فى مجال التفرقة فى اآلجر 
كون فى مجال اآلجر حيث  آما فى الريف فأن أعلى نسبة للتفرقة بين الرجل والمرأة العاملة ت    

سبة  % ٢٨من النساء العامالت أنهن يعانين من التفرقة فى اآلجر يليها           % ٣٤٫٢أفادت   بالن
  .األعلىللترقى إلى الوظائف % ١٠٫٧لنوع العمل ثم 

] ريف /حضر [اإلقامة التفرقة بين الرجل والمرأة وفقًا لمحل   أوجه" ٢"ويوضح الجدول رقم    
 يعمل فيه آل من المرأة والرجل من واقع بحث العمالة بالعينة عام   وفقًا للقطاع الذى وأيضًا
صفه                   ١٩٨٨ ز ب رأة ترتك ين الرجل والم ة فى اآلجر ب ات الجدول أن التفرق  ويتضح من بيان

ة فى اآلجر                          انين من التفرق ى يع ساء الآلئ سبة الن أساسية فى القطاع الخاص، حيث تصل ن
ى   ل إل ا الرج ين زميله ا وب ى ال% ٤٧٫٩بينه ى  ف ف إل ى الري اع الخاص ف ى % ١٥٫٥قط ف

  .القطاع الخاص بالحضر
انين من بعض        أنهن  أعلنالتوزيع النسبى للنساء الآلئى     " ١"جدول واع  يع ا     أن ة بينه  التفرق

  ).ريف/ حضر (اإلقامةوبين زميلها فى العمل حسب محل 
  ريف  حضر  نوع التفرقة
  ٢٨٫٠  ١٧٫٦  نوع العمل

  ٩٫٦  ١٤٫٨  مميزات تعطى للمرأة اثناء العمل
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  ١٠٫٧  ٢٠٫٨  أعلىالترقى لوظائف 
  ٧٫٤  ١٣٫٠  السفر للخارج

  ٣٫٥  ١١٫٨   لوظائف معنية االختيار
  ١٫٠  ٦٫٠  التدريب أو التعليم اثناء العمل

  ٣٤٫٢  ٥٫٤  األجر
  ٤٫٩  ٩٫٤  الحصول على مكافآت أو عالوات

  ٠٫٧  ١٫٢  أخرى
  ١٠٠  ١٠٠  اإلجمالى

ذآور     التوزيع النسبى لنوع الت   " : ٢"جدول  اث فرقة بين ال املين فى الحضر والريف         واإلن  الع
  ١٩٨٨ بحث العمالة بالعينة-)إستثمارى/عام/خاص/وطبقًا لنوع القطاع حكومى

   فى العملواإلناثنوع التفرقة بين الذآور 
  االختيار   القطاع

  للوظائف
  الحصول  األجر  الترقى

ى  عل
آت  مكاف
  وعالوات

وع  ن
  العمل

  السفر   التدريب
  للخارج

زات مم ي
ى  تعط

  للمرأة

  الجملة

  الحضــر. أ
  ١٠٠  ١٦٫١  ١٦٫٩  ٦٫٤  ١٤٫٨  ١١٫٠  ٢٫٠  ٢١٫٥  ٨٫٩  حكومى

  ١٠٠  ١٢٫٤  ١٣٫٦  ١٦٫٠  ١٦٫٣  ٥٫٣  ٠٫٨  ٢٤٫٤  ١٩٫٦  عام
  ١٠٠  ١٥٫٢  ٥٫٠  ١٠٫٣  ٢٢٫٤  ١٠٫٥  ١٥٫٥  ١٥٫٨  ١٠٫٩  خاص

  ١٠٠  ٢٠٫٧  ٨٫٧  ٦٫٢  ٣٤٫١  ١٢٫٥  ٦٫٢  ــ  ٥٫٣  استثمارى
  الريف. ب

  ١٠٠  ١٣٫٦  ٢١٫٦  ١٫٨  ٢٫٣  ٧٫٨  ١٫٠  ٢٥٫٤  ٨٫٢  حكومى
  ١٠٠  ١٧٫٥  ١٨٫٠  ٦٫٧  ١٠٫٦  ١١٫٣  ٢٫٣  ٢٠٫٣  ١٣٫١  عام

  ١٠٠  ٧٫٥  ٢٫٠  ــ  ٣٢٫٥  ٣٫٣  ٤٧٫٩  ٥٫٣  ٠٫٨  خاص
سفر للخارج                   أيضًا العاملةوتعانى المرأة    سبة لل ا فى العمل بالن ين زميله ا وب ة بينه  من التفرق

  %.٢١٫٦ريف أو بال% ١٦٫٩ نسبة فى القطاع الحكومى بالحضر أعلىوتصل 
د       تقدم ممايتضح   ادل من فرص وعائ صيبها الع  وجود عقبات تحول دون حصول المرأة على ن

  .العمل ومن ثم قصور مشارآتها الكاملة فى النشاط االقتصادى
  -: للمرأة فى األسرةاإلقتصادىالدور . جـ

دور   رأة فى مجال   اإلقتصادى يقصد بال رأة فى األسرة هو دور الم ة  للم ازة األسرة إعال  ، حي
ة        / ة العام از المرآزى للتعبئ ام الجه اج ق دير  ٢٠٠٢ فى عام   واإلحصاء ملكية عوامل االنت  بتق

والى   ضح أن ح ر وأت ن اس ى يعل ساء الآلئ سبة الن اء % ١٥ن ن رؤس ن األسرم اث م ا اإلن  أم
ة ساء رؤساء %) ٨٥ (األغلبي ب الن ذآور، أغل ات من األسرفمن ال سبتهم األمي  حيث بلغت ن
والى  ساء رؤساء % ٦٥ح الى الن ى الريف  األسرمن إجم ر ف شكل اآب سبة ب ذه الن ع ه  وترتف

ذه    أهمية يتطلب ممافى الحضر   % ٥٢مقابل نحو   % ٨٤٫٣لتصل إلى نحو      األسر  استهداف ه
شروعات         ى الم ساهمتهن ف ة م م وتنمي الل دع ن خ ك م ا وذل درات عائله ر ق ساعدتها لفق وم

  .الصغيرة
ة العظمى من رؤساء األسر       أما الحالة الزواجية لرؤساء األس    ين أن الغالبي ر من اإلناث فقد تب

والى          ين ح ضر ب ى الح سبة ف ت الن د تراوح اث وق ن اإلن ات م ل أو مطلق ا أرام ى % ٧١أم ف
ين            % ٩١محافظة دمياط ،     فى  % ٥٩من محافظة بورسعيد بينما تراوحت النسبة فى الريف ب
ا و  ة قن ا   % ٨٨محافظ رة ، مم ة البحي ى محافظ ا  ف ر انخف صادى  يظه ستوى االقت ض الم

ر دراسة وسائل  ور، ويتطلب األم ى يرأسها ذآ ة باألسر الت ذه األسر بالمقارن اعى له واالجتم
ر                       دم إستكمال مسيرة الفق د ضرورة لع ى تع صادية والت ة االقت مساعدة هوالء اإلناث فى الناحي

  ).توريث الفقر(والجهل لباقى أفراد األسرة 
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ض التى تحصل عليها المرأة ، حيث تشير البيانات  ينخفض حجم القروأخرىومن ناحية 
من حجم % ٢٠ المرأة تحصل على نحو أن الزراعى واالئتمانالمتاحة من بنك التنمية 

  .القروض الممنوحة للزراعة وهى نتيجة طبيعية النخفاض نصيب المرأة من أصول الزراعة
ية المرتبطة بالقدرات على ما هـو تأثير وانعكاسات تضييق الفجوات النوع: والسـؤال اآلن 

   للمرأة المصرية؟اإلقتصادىاألداء 
  :ويمكننا توضيح ذلك من خالل الجدول التالى

  )٣(جدول رقـم 
   للمرأة المصريةاإلقتصادىتأثير وانعكاسات الفجوات النوعية المرتبطة بالقدرات على األداء 

الفجوة النوعية فى مجال 
  القدرات

   للمرأةاألثر على األداء اإلقتصادى

   مستوى المشارآة للمرأة فى النشاط اإلقتصادىانخفاض   التعليـم
   فرص المرأة فى القيام بالمشروعاتانخفاض 
  إرتفاع معدل الفقر بين النساء 
  إرتفاع إحتماالت األمية لألبناء 
  اإلنتاج المحتوى التكنولوجى فى انخفاض 

   الجودةأساليبوإتباع 
 عات الصغيرةإرتفاع نسبة تعثر المشرو   التدريب

  مستوى الجودة للمنتجات الخاصة بتلك المشروعاتانخفاض 
اض  غيرة أو    انخف شروعات ص ل م روض لتموي ى ق صول عل رص الح  ف

  المهارةانخفاضمتناهية الصغر نتيجة 
   فرص تحسين وتطوير اإلنتاج بصورة مستمرةانخفاض 

 . فيهواالستمرار قدرة المرأة على العمل انخفاض   الصحـة
 .صة المرأة فى الحصول على وظيفة فرانخفاض 
   معدل الفقروارتفاع االقتصادية مستوى المشارآة انخفاض 

 باإلنتاج القرار الخاص اتخاذ فرص المرأة فى انخفاض   الملكيـة
   درجة اإلستقاللية الخاص بالمرأةانخفاض 

  -:الفرص السياسية: ثانيـًا
فرص السياسية المرتبطة تواجه المرأة المصرية العديد من أوجه التمييز فى ال

 األسرية و المعيشية فى بالحياةبالمشارآة فى صنع القرار فى الفرص االجتماعية الخاصة 
مارسة العادلة لحقها  يعوق إلى حد آبير المالمساواةهذا التمييز و عدم ، آافة مراحل حياتها

  .هللا سبحانه و تعالىالقيام بواجباتها بصورة آريمة تعكس إنسانيتها التى آرمها ا والحياةفى 
العمل على إنهاء ية لتحسين أوضاع المرأة فى مصر وفى ظل توجه الحكومة المصر

الممارسات الضارة تطبيقًا لالتفاقيات الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
 الحقوق الخاصة لحماية القصوى ووضع االطار المؤسسى المالئم إيالئه األهميهالمرأة و

  .المرأةب
 عرض و تحليل وضع المرأة و الرجل فى مجال المشارآة إلى الورقةتهدف هذه 

ة لها للوقوف على أوجه التمييز وما يرتبط بها من أسباب  االجتماعيالمكانةالسياسية و تقييم 
  . لمواجهة الفجوات النوعيه فى آل مجالالالزمةالحلول و مشاآل و
  -:أة المصريةفرص المشارآة السياسية للمر: أوًال

 التى يشارك اإلداريةتعتبر المشارآة السياسية بوجه عام مجموعة من األنشطة 
 العامة السياسة صياغة حكامه و فى اختيارفى ) رجال و نساء(بمقتضاها أفراد المجتمع 

 أنها تعنى اشتراك الفرد فى مختلف مستويات العمل و النظام أيبشكل مباشر أو غير مباشر 
 تقلد منصب  السياسية المختلفة مثال ذلكباألنشطةمشارآة السياسية تشمل القيام السياسى فال
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 العامةالتصويت و مناقشة آافه القضايا سياسى أو عضويه حزب والترشيح فى االنتخابات و
  .الشعبية و النيابيةمن خالل المجالس 

 و  لجميع المواطنين فى الحقوقالمساواةهذا و لقد نص الدستور المصرى على 
من منطلق دعمه مبدأ تكافؤ الفرص ،  الجنس و العقيدةإلىالواجبات أمام القانون دون النظر 

هذا و تعد مشارآة المرأة السياسية أحد الجوانب . بين جميع طوائف الشعب المصرى و فئاته
 مستدامة تحقيق تنميه شامله إلى لدعم مفهوم المشارآة السياسية بوجه عام للوصول الهامة
  .جميع رغبات و طموحات المجتمعتعكس 

  :هذا و سوف نتناول فى هذا المجال العديد من الجوانب
  .المصريةأهداف تفعيل المشارآة السياسية للمرأة   . أ
  النيابية و المجالس االنتخابيةمشارآة المرأة فى الجداول   . ب
 .مشارآة المرأة فى األحزاب السياسية. جـ
  .السياسية الحياةمرأة فى  أهم العوامل المؤثره على مشارآة ال.د
  .فيما يلى سوف نتناول آل منها بالدراسة و العرضو
  
 :المصريةأ هداف تفعيل المشارآة السياسية للمرأة  . أ

 على الكاملةتمكين المرأه و مشارآتها  "أنمن إعالن بكين على ) ١٣ (المادةنصت 
القرار و بلوغ مواقع  بما فى ذلك عمليه صنع العامة الحياة فى جميع جوانب المساواةقدم 

من هذا المنطلق يمكن القول ".  و السالمالتنمية و المساواة لتحقيق أساسيه هى أمور السلطة
 فى حد ذاته و لكنه وسيله غايةبأن تعزيز وصول المرأة لمراآز الحكم و صنع القرار ليس 

صب البد و أن لتحقيق أهداف محدده و أن قياس مدى نجاح تأثير مساهمه المرأة فى هذه المنا
 المرجو األهدافو فيما يلى نعرض ألهم . األهدافيكون مرهونًا بقدرتها على تحقيق هذه 

  .تحقيقها من وراء زيادة المشارآة السياسية للمرأة المصرية
و التى تعكس ،  النساء اهتماماتالتعبير عن مصالح و احتياجات و  .١

مجتمع باالضافه  آمواطنات فاعالت فى الاألساسيةبالضرورة أدوارهن 
 . آونهن زوجات و أمهاتإلى

 المرأة فى عمليه اتخاذ القرار هو ضمان للوصول لقرارات تعكس إدماج .٢
 . بما فيها األطفال و األزواج أنفسهماألسرةاحتياجات 

 وصنع القرار سوف يعزز من قدرتها ليس السلطةوصول المرأة لمراآز  .٣
 و المجتمع بما الدولةيات  و ترتيب أولوصياغة إعادة فى بالمساهمةفقط 

دم ضمانًا التخاذ قرارات  أولوياتها ووضعها فى ترتيب متقبإدماجيسمح 
م البدائل و لكنه سوف يعزز أيضًا من مساهمتها فى تصميو، فيها

 عمليه إتخاذ أساس بينها و التى هى المفاضلةو المطروحةالخيارات 
 .القرار 

ر بما صنع القرا والسلطةاآز  فى التعيينات فى مر النوعيهالفجوةتضيق  .٤
  .متكافئةتحقيق فرص  ووالمساواة العدالةيحقق 

  
  
  
  :النيابيةالمجالس  واالنتخابية المرأة فى الجداول مشارآة  . ب

 فى الرسمية و غير الرسميةعلى الرغم من الجهود التى قامت و تقوم بها المؤسسات 
ن السياسى للمرأة ضعيف نسبيًا بوجه  أنه مازال التمكيإال، مجال تحقيق مواطنه فعاله للمرأة

 التشريعية فى المجالس خاصةر و وخاصة نسبه مشارآتها فى مراآز صنع القرا، عام
 بدول بالمقارنةالتشريعية الجدول التالى يوضح نسبه تمثيل النساء فى مصر فى المجالس و

  : آما يلىالعربية المنطقة
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  )٤(جدول 
  العربية المنطقة بدول بالمقارنة شريعيةالتتمثيل النساء فى مصر فى المجالس 

تاريخ   الدولة
  االنتخابات

عدد مقاعد   عدد المقاعد
  المرأة

 المئوية النسبة

  ٪١٢  ٣٠  ٢٥٠  ٢٠٠٣  سوريا
  ٪١١٫٥  ٢١  ١٨٢  ١٩٩٩  تونس
  ٪١٠٫٨  ٣٥  ٣٢٥  ٢٠٠٢  المغرب
  ٪٩٫٧  ٣٥  ٣٦٠  ٢٠٠٠  السودان
  ٪٦٫٢  ٢٤  ٣٨٩  ٢٠٠٢  الجزائر
  ٪٥٫٥  ٦  ١١٠  ٢٠٠٣  األردن
  ٪٢٫٤  ١١  ٤٥٤  ٢٠٠٠  مصر
  ٪٢٫٣  ٣  ١٢٨  ٢٠٠٠  لبنان
  ٪٠٫٣  ١  ٣٠١  ٢٠٠٣  اليمن
  ٠  ٠  ٤٠  ٢٠٠٢  البحرين
  ٠  ٠  ٦٥  ٢٠٠١  الكويت
  ٠  ٠  ١٢٠  ١٩٩٧  السعودية
  ٠  ٠  ٤٠  ٢٠٠١  اإلمارات
  ٪٣٫٧  ٣  ٨١    موريتانيا

زء  مراآز صنع القرار هو جإلىهذا و لقد أآدت القيادة السياسية على أن دعم وصول النساء 
حيث تالحظ لنا ،  تحقيقهإلى الدولة السياسى الشامل الذى تسعى اإلصالحال يتجزأ من عمليه 

 بمصر حيث تصل التشريعيةمن الجدول السابق الضعف النسبى لمشارآة المرأة فى المجالس 
 ٪ حيث تمثل المرآز السابع بين الدول طبقًا ٢٫٤ اجمالى عدد المقاعد إلىنسبه عدد مقاعدها 

  .و موضح بالجدوللما ه
 فنجد أن هناك فجوه نوعيه فى غير صالح النساء حيث تالحظ المحليةأما المجالس 

٪ ١٫٦ إلى حوالى العشر حيث وصلت إلى من اإلناث المحليةانخفاض نسبة أعضاء المجالس 
 أقل من نسبة مشارآتها فى مجلس الشعب و الشورى أي على المستوى االجمالى ٢٠٠٢عام 

  .  ضعف مشارآة المرأةإلىمما يشير 
  . مشارآة المرأة فى األحزاب السياسية.جـ

ور واحد لبعض  تشترك فى تصاألفرادالحزب السياسى بمعناه العام هو جماعة من 
تكون بناءًا  وتلتف حول برنامج سياسى واجتماعى معين وماعيةاالجتو السياسيةالقضايا 

 المؤسسى الذى يجسد المصالح اإلطار السياسية األحزابتعتبر  هذا و.عليه رأيًا إنتخابيًا واحد
ا بما آلياته والسياسية التعدديةمؤسسات تعكس   األحزاب و من ثم تعد المتعددة االجتماعية

  . تعبيرحريةو ديمقراطيةتحتوى عليه من 
 األهميةوبناءًا على ما سبق فإن تمثيل المرأة فى األحزاب السياسية يعد أمر بالغ 

ك األحزاب فى التواصل مع آافه فئات المجتمع بما يضمن تدعيم يعكس مدى نجاح تل
عمال ) (وامرأةرجل (لتعبير لكافه طوائف الشعب  احريةترسيخ دعائم  والديمقراطية

  ).أغنياء وفقراء) (فالحينو
المرشحات فى انتخابات  الجدول التالى توضيح المرشحون وهذا و يمكننا من خالل

نسبه النساء المرشحات  والسياسية األحزاب لتوزيعهم فى م وفقًا٢٠٠٠مجلس الشعب عام 
  . الترشيحاتإجمالي إلى

  )٥(جدول 
لتوزيعهم على م وفقًا ٢٠٠٠المرشحات فى انتخابات مجلس الشعب عام المرشحون و

  .نسبه النساء المرشحات من اجمالى الترشيحات والسياسية األحزاب
جمله المرشحون الذين   الحزب

  خاضوا االنتخابات
عدد النساء من بين 

  المرشحين
  نسبة النساء
  االجمالى
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الحزب الوطنى 
  للديمقراطى

٢٫٤    ١١  ٤٤٣٪   

   ٪٢٫٨  ٤٨  ١٦٨٠  مستقل وطنى
   ٪٢٫٩  ٣٩  ١٣٥٤  مستقل
   ٪٣٫١  ٧  ٢٢٤  الوفد

   ٪١٫٤  ١  ٧٠  التيار االسالمى 
   ٪٣٫٤  ١  ٢٩  العمل 
   ٪١٫٩  ٧  ٣٧  األحرار
   ٪٥٫١  ٣  ٥٨  التجمع
  -  ٠  ١  االمه

  -  ٠  ٣٣  الناصرى
   ٪١٤٫٣  ١  ٧  الخضر

  -  ٠  ١  الشعب الديمقراطى
   ٪٦٫٦  ٢  ٣  االجتماعية العدالة

   ٪٢٥  ١  ٤  التكافل
  -  ٠  ٧  مصر الفتاه
  -  ٠  ٦  الوفاق
   ٪٣  ١٢١  ٣٩٥٧  الجملة

الل        ن خ ساء م ن الن حات م سبى للمرش ضعف الن سابق ال دول ال ن الج ا م ضح لن زابيت  األح
ضويه مج سياسية بمصر لع ام  ال ى ع ا وصلت ف ث أنه شعب حي سبه ٢٠٠٠لس ال ن ٣م ن ٪ م

  المرشحين إجمالي
 -: السياسيةالحياةأهم جوانب التخطيط لدعم مشارآة المرأة فى   . ت

ذا األمر         المصرية للمرأة   السياسيةاتضح لنا مما سبق الضعف النسبى للمشارآة          بوجه عام ه
شارآة      سبى للم م الن ادة الحج دف زي يط به ب التخط سيايتطل رأة سيةال صرية للم ن الم  و يمك

  :إقتراح ذلك من خالل مستويات ثالثه
  :المستوى األول

  . ووصولها لمراآز صنع القرارالسياسيةتهيئه المناخ العام لزيادة مشارآة المرأة 
  :المستوى الثانى

  السياسية سياسات دعم مشارآة المرأة صياغة
  -:المستوى الثالث

  .الفعالة السياسيةائيه قادره على المشارآة التدريب و دوره فى توفير آوادر نس
  .و فيما يلى سوف نتناول آل مستوى بالعرض و التحليل 

  
  

ز صنع                  : المستوى األول  سياسية ووصولها لمراآ رأة ال ادة مشارآة الم ام لزي تهيئه المناخ الع
  -:القرار

  -:و يشمل هذا المستوى ما يلى
  :    و يتم ذلك من خالل-:التعليم. ١

يم ا  ك       تعل د ذل ث يع ه حي ه عالي ات علمي ى درج صولهن عل ات و ح رلفتي زة األم  رآي
 .السلطة مراآز صنع القرار و إلىأساسيه للوصول 

 . التعليمسياسة فى Impact من حيث تحقيق األثر األميةالقضاء على  
ضييق   وةت ه الفج ه جوانب يم بكاف ال التعل ى مج ه ف د( النوعي دالت القي دالت ، مع مع

 )التسرب
 .الدراسيةوضوع المشارآة السياسية للمرأة فى المناهج إدماج م 
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              -:الخطاب اإلعالمى و الثقافى. ٢
دور            و يتم ذلك من خالل توفير برامج التوعيه بقضايا المرأة و خلق رأى عام مساند لل

  السياسى للمرأة 
سياسي  الحياة(و الشأن العام    ) أمور األسرة (الدمج بين الشأن الخاص     . ٣ ك من        ،)ةال تم ذل  و ي

ه و    ل مرن سبه عم وفير ن الل ت ةخ ى   مالئم ؤثر عل ا ال ي ًا بم ساء مع ال و الن ات الرج  الحتياج
رة ك األس ك. تماس ال ذل ه و دور : مث ل مرن اعات عم ام س وفير نظ ضانةت ى ح شآت ف  المن

  .الخ........
تم حالي      األهمية بالغةو هذا األمر يعد من األمور       ،  السياسى اإلصالح. ٤ ديل   دراسة ًا   حيث ي  تع

سبه        االستفادةو يمكن   ، قانون االنتخابات  سياسية ووصول ن  من ذلك فى دعم مشارآة المرأة ال
  .التشريعية المجالس إلىأعلى من النساء 
  -:المستوى الثانى

  -: و يشمل هذا المستوى ما يلىالسياسيةصياغة سياسات لدعم مشارآة المرأة 
  
  -: و تحليل النظام االنتخابىدراسة.١

نظم    ر ال ى أآث تم البحث ف ث ي ةحي ة االنتخابي رأة مالئم اب ،  للم ام االنتخ ةنظ ام بالقائم  أم نظ
  .االنتخاب الفردى

  : المؤقتااليجابي زييالتم .٢
ساء        ول الن ه لوص ات فاعلي ر اآللي دول أن أآث ن ال د م ارب العدي ت تج د أثبت ىفق الس إل  المج

ز    أسلوب  استخدام  هو    التشريعية ه           ال االيجابي  التميي ذى أآدت علي ادة مؤقت و ال من  ) ٤ (الم
ة المصرية       CEDAW عدم التمييز ضد المرأة      اتفاقيه ذا و يأخذ     ،  التى وقعت عليها الحكوم ه

  -:هذا التمييز عده أشكال أهمها
ام الحصص ٢/١ ساء فى المجالس    ،  نظ سبة من المقاعد للن د ن ى تحدي شريعيةو يعن  و إن الت

  .إطار الدستور المصرىآان من الصعب تطبيق هذا الشكل فى 
  . فى مصرإتباعه و هذا األمر يمكن الحزبية تحديد نسبه للنساء على القوائم ٢/٢
ه     ٢/٣ دوائر              :  فكرة المقاعد األمن رأة فى ال ى ترشيح الم ره عل ذه الفك وم ه ة حيث تق  االنتخابي

ا  وز فيه ن أن تف ى يمك ده  ، الت ضعف الح ا ل ك إم سيةو ذل حات التناف وافر مرش ا أو لت ن  فيه م
دائرة        ، عائالت أو عصبيات قويه داخل الدائرة      ذا ال ة و بالتالى تكون ه سمح       بمثاب ه ت ر أمن  دوائ

ؤدى          جانببفوز عدد من النساء بعدد من المقاعد داخل البرلمان من            ى  و من جانب أخر ال ت  إل
  .خسارة الحزب الذى دفع بعدد من النساء على قوائمه

صعيدها سواء       سائيةالن الكوادر اآتشافآليات تساهم فى    . ٣ سياسى و ت ى العمل ال ادرة عل  الق
  .داخل الحزب أو  على المستوى الوطنى

  -:المستوى الثالث
  .الفعالة السياسيةاإلعداد و التدريب و دورهما فى توفير آوادر نسائيه قادره على المشارآة 

  -:و هذا المستوى يتطلب ما يلى
  -:التوعيه من خالل. ١

 فئات محددة من النساء و الرجال        إلى فى الوصول    المعاونةا  ابتكار أساليب من شأنه    
 .لتوعيتهن و تحفيزهن على المشارآة و العمل السياسى

 -: و من أهمهاالسياسيةتتنوع وسائل توعيه النساء على المشارآة  
 االنتخابيةالتوعيه بإجراءات التسجيل فى الجداول  
 . االختيار من بين المرشحينبكيفيةالتوعيه  

  
  -:التدريب. ٢

رار                • اذ الق تدريب المرأة على مهارات القيادة مثل مهارات االتصال و التفاوض و اتخ
 .الخ........
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ات       • اء التحالف ارات بن ل مه سياسى مث ل ال ارات العم ى مه رأة عل دريب الم إدارة ، ت
  .الخ........مهارات العمل البرلمانى ، االنتخابيةالحمالت 

  -:الفرص االجتماعيـة: ثالثًا
ام   لق دة ع م المتح اق األم ى وضع ميث صر ف همت م ل أن ، ١٩٤٥د أس ت تأم و ال زال

رأة              إجراءات  إلىتترجم مبادئ هذا الميثاق      ة و الم دولى عام دم المجتمع ال ه من أجل تق  عملي
  .بصفه خاصة

ة فال يمكن أن يتقدم المجتمع بجهود نصف أبنائه فقط و المشارآة              رأة   المطلوب  من الم
ى            إلىق وحدها بل إنها تمتد      ال تقتصر على الحقو    درتها عل رأة ق  الواجبات أيضًا و قد أثبتت الم

ةالمشارآة  ة و االيجابي ذه الفعال ى أدرآت ه ات الت إن المجتمع ا ف ة و من هن د حققت الحقيق  ق
ب   ى الجوان يس ف ًا ل دمًا ملموس ةتق اعى و الحضارى و  المادي صعيد االجتم ى ال ل و عل ط ب  فق

  .الثقافى أيضًا
  :يجب تفعيل دور المرأة المصرية فى المشارآة المجتمعية عن طريق و من ثم ف

 . و توسيع نسبة مساهمة المرأة فيهااألهليةالجمعيات  .١
 .تضييق دائرة العنف ضد المرأة .٢

 -:األهليةالجمعيات  .١
  -:سوف نتناول فى هذا المجال ما يلى

  . فى مصراألهلية العام للجمعيات اإلطار ١/١
شاط الجمعي١/٢ أثير ن ةات  ت ه  األهلي ه بوج وات النوعي ام و الفج ه ع ع بوج ى المجتم  عل

  .خاص 
  -:هليه فى مصرأل اإلطار العام للجمعيات ا١/١

شر         ع ع رن التاس ة الق ذ بداي صر من ى م ة ف ات األهلي ت الجمعي ات  إقام تجابه الحتياج س
نهم أهداف     ، إجتماعيه و تتكون فى معظمها من متطوعين من المجتمعات المحليه تجمع بي

ه مشهرة  و مسجله و                       م ه أو جمعي ى االنخراط فى منظم شترآه و تدفعهم هذه األهداف ال
ات و إشراف وزارة      .يعترف بها من قبل المجتمع و الدولة       انون الجمعي  و من ثم تخضع لق

ذاتى و              االجتماعيةالشئون    و متابعتها و يقوم نشاط تلك الجمعيات على أساس االستقالل ال
ربح و ع  ان و   عدم إستهداف ال م تقف بوصفها صمام أم سياسه و من ث دخل فى ال دم الت

  . و توازن فى ميدان العمل االجتماعى و االنمائىاستقرارعامل 
ًا  امووفق م  ألحك انون رق سنه ٣٢ الق م   ١٩٦٤ ل انون رق ه بالق م تعديل ذى ت  ٨٤م و ال
اء من    ببعض المزايا التى يوفرها لها القانون آاالاألهليةم تتمتع الجمعيات    ٢٠٠٢لسنه عف

د سجيل و القي ن ضرائب و رسوم ، رسوم الت ةو م ضرائب التمغ ة و ال ع الجمرآي  و التمت
سبة   از بن اء و الغ تهالك الكهرب ى اس ضات ف ل و المواصالت ٥٠بتخفي ور النق ى أج ٪ و ف

  :األهليةو يعمل فى مصر نوعين من الجمعيات . ٪٢٥بنسبة 
ات  • ةجمعي ة الرعاي ى  االجتماعي سبتها ال صل ن ات  ٧٤ و ت الى الجمعي ن اجم  ٪ م

 )الخ... مسنين رعاية – أيتام رعاية – صدقات –بتبرعات (
تعمل فى  (٪ من اجمالى الجمعيات     ٢٦جمعيات تنميه المجتمع و تصل نستبها الى         •

دةمجاالت  ه عدي ا محو االمي ديم الخدمات ،  منه ساهمة، صحيةتق ى الم ة ف  إقام
 ).الخ.........، الصغر و مشروعات صغيرةمتناهيةالمشروعات 

ر           ١٤٦٥٧هذا و يقدر عدد الجمعيات االهليه بـ         ًا لتقري ك وفق ًا و ذل ه تقريب ة  جمعيه أهلي  التنمي
  . م٢٠٠٣ فى عام البشرية

  :هذا و يشمل الهيكل التنظيمى فى مجال عمل الجمعيات االهليه على أربع مستويات هى
ه      • سات االهلي ات و المؤس ام للجمعي اد الع يم  ، االتح و تنظ ين   و ه ضم ثالث زى ي مرآ

 .عضوًا
 .و يصل عددها الى سته و عشرين اتحادًا، االتحادات االقليميه •
 .االتحادات النوعيه و هى عشرة اتحادات •
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 .األهليةالجمعيات و المؤسسات  •
  -: فى ثمانيه عشر مجاًال يمكن توضيحها من خالل الجدول التالىاألهليةهذا و تعمل الجمعيات 

  )٦(جدول 
  .م٢٠٠٠ وفقًا لميادين العمل حتى عام األهليةت توزيع الجمعيا

  المئوية النسبة  العدد  مجال العمل  م
   ٪٥٫٩٧  ٨٦٨   و االمومه الطفولة رعاية  ١
   ٪٥٫٨١   ٨٥١   األسرهرعاية  ٢
  ٪٣١٫٣٢  ٤٥٩١   االجتماعيةالمساعدات   ٣
  ٪٠٫٣٨  ٥٦   الشيخوخة رعاية  ٤
   ٪١٫٤٥  ٢١٢   الفئات الخاصه و المعاش رعاية  ٥
   ٪٢٩٫١  ٤٢٦٥  الخدمات الثقافيه و العلميه و الدينيه   ٦
   ٪٢٣٫٤٥  ٣٤٣٧ )تنميه المجتمع المحلى(تنميه المجتمعات المحليه   ٧
   ٪٠٫١٥  ٢٢  التنظيم االدارى  ٨
   ٪٠٫١٤  ٢١   المسجونينرعاية  ٩
   ٪٠٫٥٥  ٨١  تنظيم االسرة  ١٠
   ٪٠٫٢٨  ٤١  األخرىالصداقه بين بين شعب مصر و الشعوب   ١١
   ٪٠٫٢٧  ٢٥  النشاط األدبى  ١٢
  ٪ ٠٫١٧  ٢٦  الدفاع المدنى  ١٣
  ٪ ٠٫١٨  ٢  أرباب المعاشات  ١٤
   ٪٠٫١  ٥٣   و الحفاظ عليهاالبيئة حماية  ١٥
   ٪٠٫٣٦  ٣   و تنميه الدخللألسرة االقتصاديةالتنمية   ١٦
   ٪٠٫٢  ٤٦   المستهلكحماية  ١٧
  ٪ ٠٫٣١  ٥٧  اخرى  ١٨
   ٪٠٫٣٩   ١٤٦٥٧  االجمالى  

  
عادة  والصحيةيد من الخدمات آالخدمات الحضر العدقدم الجمعيات االهليه فى الريف وتهذا و 

ادرة  مجانًا أو بأسعار زهيدة للطبقة الغير قالصحية الخدمةما تتبعها مستشفيات يتم فيها تقديم 
هناك العديد من الجمعيات التى تقدم خدمات لتنمية المرأة و، على تكاليف العالج الخاص

 واالنتاجيه اليدويةأة العديد من المهارات و االميه و برامج تدريب الآتساب المرآفصول مح
 الصغر تدر دخًال للمرأة تناهيةمالتسويقيه من أجل منحها قروضًا القامه مشروعات و
  .أسرتهاو

مجاالت المختلفة ل برامج تنميه المرأة تقدم الجمعيات العديد من برامج التوعيه فى الومن خال
 بين والمساواة وتغذيه الطفل واألسرة الطبيعية األم والطفل والرضاعة وصحةاالسرة آتنظيم 
  .نظافتها والبيئة على والمحافظة لطفلةاوالطفل 

 المدنيةو السياسيةتوعيه المرأة بحقوقها  بتنظيم مجاالت الاألهليةآما تقوم الجمعيات 
تضم العديد من الجمعيات  هذا وةالشخصي آقانون العمل وقانون األحوال المختلفةلقوانين او

 تنظيم االسرة بأهميةأة خدمات تنظيم األسرة الى جانب قيامها بعمل برامج لتوعيه المر
 السيئةهناك العديد من الجمعيات التى تقدم برامج لمحاربه العادات و. لصحتها وصحة أطفالها

أما فى .  المبكراإلنجابو والتدخين والزواج المبكر واإلدمان الشباب والشابات آالختان بين
 من البنات األيتام رعايةء دور  بإنشااألهلية االجتماعية فتقوم الجمعيات الرعايةمجال 
 واإلناث من الذآور المختلفةجات الخاصه ذوى االحتيا. آبار السن من الجنسين ووالصبية

 جانب مل هذا الى ليصبحوا قادرين على العالمختلفة المهارات إآسابهمتعليمهم و تدريبيهم و و
  . ذوى االحتياجات الخاصهإليهاالتى يحتاج  بأنواعها والصحية الرعاية
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  -:وات النوعيه بوجه خاصجالف على المجتمع  بوجه عام واألهلية تأثير نشاط الجمعيات ١/٢
 األهلية نشاط من أنشطة الجمعيات ٤٠بلغت أعداد المستفيدين والمستفيدات من حوالى 

ضئيًال بالنسبة ألعداد يعتبر هذا العدد نسمه فى أنحاء الجمهورية ومليون  ٣٫٢حوالى 
 درايةيرجع ذلك إما الى أن المجتمعات المحليه التى تخدمها الجمعيات ليست على و. السكان

، إليها أو الخدمات التى تقدمها أو قد يكون المجتمع المحلى فى غير حاجه الجمعيةبأنشطة 
الشئون االجتماعية  من وزارة التأمينات وإليهاسندة لجمعيات م التى تقدمها ااألنشطةفأغلب 

حدث لذلك  فيالجمعيةوال تقوم على دراسة احتياجات المجتمع المحلى المفروض أن تخدمه 
  .المجتمعات التى تخدمهافجوه ما بين الجمعيات و
و الحى أو  أالقرية نفسها فى أآثر من جمعيه تعمل فى نفس األنشطةهذا باالضافه الى تكرار 

فى ورش  على تحقيق أهداف النشاط آما هو الحال الجمعيةالمجتمع مما يؤدى الى عدم قدرة 
 هذه إنتاجالخ حيث يزداد ... غذائى إنتاج من العاملةأنديه المرأة  وإلبرةالخياطة و أشغال ا

لى  غير قادرة على تصريف منتجاتها و بالتالى الحصول عالجمعيةتصبح  و يتراآم ونشطةاأل
  .تمويل بشكل مستمر

 يمكن توضيحه من خالل األميةالمستفيدات من نشاط محو أما بالنسبة لعدد المستفيدين و
  -:الجدول التالى
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  )٧(جدول رقم 
  الجمعيات االهليه بأنواعها

   بالمحافظات و أعداد المستفيدين و المستفيدات منهااألميةبيان بنشاط محو 
  المحافظات   م  عدد الدارسين  الجمعيةنوع 

 مجموع  رعاية تنميه 
عدد 

 المجموع  إناث  ذآور لفصولا
 ١٣٦٧٢  ٩٤٩٦  ٤١٧٦  ٦٣٩  ٢٣٥  ١٠٤  ١٣١  القاهرة   ١
  ٥٥٩٣  ٤٥٢٣  ١٠٧٠  ٢٩٧  ٧٢  ٣٠  ٤٢  االسكندرية  ٢
  ٥٦١  ٥٠٨  ٥٣  ٣١  ١٧  ٥  ١٢  بور سعيد  ٣
  ١٢٨٤  ٨٧٤  ٣٧٤  ٥٤  ٢٥  ٣  ٢٢  االسماعليه  ٤
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  السويس  ٥
  ١٨٠  ١٠  ١٧٠  ٦  ٤  ١  ٣  دمياط  ٦
  ٨٤٨  ١٧٩  ٦٦٩  ٣٦  ٣٦  ٣  ٣٣  الدقهليه  ٧
  ١٣٥٧  ٨٦٣  ٤٩٤  ٤١  ٢٠  ٠  ٢٠  الشرقية  ٨
  ٣٣٣  ٧٠  ٢٦٣  ١١  ٩  ٠  ٩   القليوبية  ٩
  ١٦٩  ٦٥  ١٠٤  ١١  ١٠  ٢  ٨  آفر الشيخ  ١٠
  ١١٦٠  ٥٣٠  ٦٣٠  ٦٠  ١٣  ٠  ١٣  الغربية  ١١
  ٥٠٢  ١٨٧  ٣١٥  ٢١  ٥  ٤  ١  المنوفية  ١٢
  ٦٦١  ٢٠٠  ٤٦١  ٤٣  ٣٥  ١٣  ٢٢  البحيرة  ١٣
  ٦٣٦٥  ٥٢٣٤  ١١٣١  ٣٠٥  ١٠٠  ٥٤  ٤٦  الجيزة  ١٤
  ٨٧٠  ٢٨٥  ٥٨٥  ٣٨  ٦  ٠  ٦  الفيوم  ١٥
  ٨٣٧  ٤٨٣  ٣٥٤  ٣٠  ٢٠  ٢  ١٨  بنى سويف  ١٦
  ٨١٢  ٧١٠  ١٠٢  ٤٢  ١٧  ٠  ١٧  المنيا  ١٧
  ٦٢٢  ٥٤٨  ٧٤  ٢٧  ١٤  ٢  ١٢  أسيوط  ١٨
  ٢١٠٢  ٢٠٦٤  ٣٨  ١٢٦  ١٠  ٠  ١٠  سوهاج  ١٩
  ٦٧٦  ٦٧٦  ٠  ٢٦  ١٠  ٣  ٧  قنا  ٢٠
  ٣٤١  ٢٩٩  ٤٢  ١٢  ١٠  ٥  ٥   األقصر  ٢١
  ١٠٩  ١٠٩  ٠  ٦  ٦  ٠  ٦  أسوان  ٢٢
  ٤٤٩  ٤٤٩  ٠  ٢٣  ١٢  ٦  ٦  األحمرالبحر   ٢٣
  ٢٧  ٢٧  ٠  ٢  ٢  ٠  ٢  الوادى الجديد  ٢٤
  ٠  ٠  ٠  ٨  ٧  ٢  ٥ مرسى مطروح  ٢٥
  ٢٢  ١٥  ٧  ٢  ١  ٠  ١  شمال سيناء  ٢٦
  ٩٠  ٣٥  ٥٥  ٣  ٢  ٠  ٢  جنوب سيناء  ٢٧
 ٣٩٦٠٦ ٢٨٤٣٩ ١١١٦٧ ١٨٧٠  ٦٩٨  ٢٣٩  ٤٥٩  المجموع  

 قد األمية فى مجال محو األهليةث تالحظ لنا من الجدول السابق أن نشاط الجمعيات حي
 و التنميةو عدد جمعيات )  أنثى٢٨٤٣٩ ذآر و ١١١٦٧( من السكان األميين ٣٩٦٠٦بلغ 

 ١٨٧٠ بلغ عدد الفصول إنما جمعيه أهليه ٦٩٨ بلغ األمية التى تقدم نشاط محو الدعاية
  . نشاط قاصرًا و ضعيفًاهذا و يعتبر هذا ال. فصًال

 فإن األمر يحتم األميةو فى ضوء وجود فجوه نوعيه فى غير صالح النساء فى مجال محو 
 االهتمام نحو األهلية آليات من شأنها تعمل على تحفيز الجمعيات استخدامتحديد السياسات و 

  .األميةبمجال محو 
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  -:العنف ضد المرأة .٢

 العالمى للقضاء على اإلعالن ١٩٩٣متحدة فى ديسمبر  لألمم الالعامة الجمعيةلقد تبنت 
العنف ضد المرأة تعريفًا إتفقت عليه جميع الدول األعضاء حددت بمقتضاه مفهوم العنف ضد 
المرأة بأنه أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أذى أو معاناه جسميه أو جنسية 

 أو الحرمان النفسى من اإلآراهثل هذا الفعل أو أو نفسية للمرأة بما فى ذلك التهديد باقتراف م
  . أو الخاصهالعامة الحياة سواء وقع ذلك فى الحرية

  .و يأتى هذا اإلعالن ليوسع مفهوم العنف ضد المرأة ليشمل مجاالت مختلفة
ختان اإلناث و  وجرائم الشرف وواالغتصابوجات العنف الجسدى و يشمل ضرب الز .١

  ).الزواج المبكر
 .الزواج المبكر للفتياتجتماعى ويشمل الطالق وتعدد الزوجات والعمل والعنف اال .٢
 الدرجةالذآور من حيث المرتب أو  واإلناثدى الذى يفرق بين عماله العنف االقتصا .٣

 . أو فى الترقىالوظيفية
بوضع عراقيل تحد من قدرات المرأة لالستخدام األمثل لحقوقها : العنف السياسى  .٤

 .الدستورية
 القوانين فعلى الرغم من التقدم الملموس فى بعض: بة للجانب التشريعى أما بالنس

 مثل قانون الجنسية الجديدة و المواطنةمساواة المرأة مع الرجل فى  حقوق وبمراعاةالخاصة 
  .قوانين األحوال الشخصية الخاصة بالطالق و الخلع

 صارخ بين النساء و إال أنه هناك أوجه تصور فى بعض القوانين التى تحتوى على تمييز
  . جميعهاالسماويةالرجال فى صالح الرجال بالرغم من أنه ال تقره الشرائع 

قل  أعقوبةفعلى سبيل المثال بالنسبة لقانون العقوبات الخاصة بالزنا فنجد أن المشرع أقر 
 على الرغم من أن الفعل الواقع من آل منهما واحد وللزوج الزانى من عقوبة الزوجة الزانية 

  . بين الجنسينمتساوية فى الشريعة االسالمية العقوبةالحق المتعدى عليه واحد و 
  من قانون العقوبات الخاصه بالعرض و الشرف قضت بأن الزوج الذى٣٧آما أن المادة 

ذلك تقديرًا من  و شريكها يعاقب بالحبس المخفف و هىزنايقتل زوجته فى حال تلبسها بال
  .تى إنتابت الزوج الالنفسيةالمشرع للثورة 

 فى حال إرتكاب نفس المؤبدةفى حين يقضى المشرع بأن تعاقب المرأة باألشغال الشاقة 
 أخرى طبيعةآأن المرأة من تبار لما أحدثه ذلك من استفزاز وثورة نفسية والجريمة دون اع
  .غير طبيعة الرجل

  -:بالنسبة لتحليل ظاهرة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرى
ذلك فى ضوء الدراسات و اإلحصاءات  وألتاليه الى العوامل إسنادهان نه يمكنجد أ
  . عن ظاهرة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصرىالمتوفرة
 -:التعريف الخاطئ و المغلوط لبعض المفاهيم الدينيه .١

 بطريقة غير القرآنية عن تفسير بعض اآليات المغلوطةإن ترآز بعض المفاهيم 
إعتبار هذه المفاهيم لدين المتخصصين لهذه المغالطات وى رجال اصحيحة و عدم تصد

حاجز شائك يتجنب آثير من المصلحين الدخول فيه هو سبب رئيسى لتقلص دور المرأة 
  .فى المجتمع المصرى و التعامل معها بطريقة مهمشه

ه فى حالهى و" للذآر مثل حظ األنثيين:"ميراث الخاصة بالالقرآنيةو مثال ذلك األيه 
 حاله أخرى ٣٣ من ضمن اإلرثهى حاله واحدة فى اإلرث بين األخ وأخته ووالدهما و

األم  يرث األب واالبنلمثال عند وفاة منها ما ترث فيها األنثى مثل الرجل على سبيل ا
أستشهدوا شهيدين من "هى خاصة بتدوين الدين التجارى فقط ومناصفة و اآلليه ال

  "إمرأتان ممن ترضون من الشهداءجل وجالكم فإن لم يكونا رجلين فرر
  .و هنا اآليه خاصة بحاله تدوين الدين التجارى فقط
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 -:العادلةغير  الغير سويه والتنشئة .٢
التى تعطى للذآر الحق فى ممارسة سلطاته على المرأة حيث يتم تفضيل الطفل و

ه غيرة و أو حريه الحرآالصحية الرعايةالذآر عن األنثى سواء على صعيد التعليم أو 
 لترسخ مفهومًا مغلوطًا لقوامه الذآر على والدينية التعليميةلتمتد الى المؤسسة 

  األنثى
 

 -:الماديةالضغوط االقتصادية و  .٣
 للمرأة حيث تعتبر قدرة المرأة على الماليةزمة هنا تأتى نظرة المجتمع لالو

ضهن  لتعرمحدودةمصوغات و غيره فى دخلهن و ممتلكاتهن من أراضى والتصرف 
 ).االبن – األب –الزوج (لضغوط من قبل الذآور 

  
 -: و المغلوطة لصورة المرأةمالئمةالوسائل االعالميه الغير  .٤

حيث يقع على عاتق هذه القنوات االعالميه جزء من اللوم فى إظهار المرأة 
 النوعيه الفجوة للواقع آما يعمق مالئمة و غير متدنية و مغلوطةالمصرية بصورة 

  . بالفعل فى المجتمع و يعوق تنمية المرأة و تمكينهاالموجودة
 

 -:العادات و التقاليد و الموروثات .٥
 يمةعقمازال المجتمع المصرى يعانى بمختلف طبقاته من عادات و موروثات 

 عبر األجيال تضع المرأة فى قالب المستغل السلبى لكل ما يصدر متوارثةتقاليد باليه و
  .عن الرجل

  


