
1 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð
WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK

ŸUL²łô« ‰U−  w

b‡‡‡¹«“ bLŠ√ Ø —u² b « –U²Ý_«

2010  u‡‡O u¹



2

WþuH×  WLłd² «Ë dAM «Ë l³D « ‚uIŠ lOLł

W‡‡OÐdF « …√d‡*« W‡‡LEM*

v‡ Ë_« W‡F³D «

…d‡‡¼UI «

Â 2007 ≠ ‡¼ 1428

W‡‡‡‡‡‡‡O‡Ðd‡F‡ «  …√d‡‡‡‡‡‡‡*«  W‡‡‡‡‡‡‡L‡E‡M‡                          

…b¹b'« dB  ≠ WÐ—uJ « ≠ fO — Ÿ—Uý 25

W‡‡OÐdF « d‡‡B  W‡¹—uNLł ≠ …d‡‡‡¼UI «

(+202)  24183301    ∫ ÊuHOKð

(+202)  24183110    ∫ f‡‡‡ U

2011 / 10649  ∫ Ÿ«b¹ù« r —

977-5024-88-9  ∫ v Ëb « rO d² «

—U‡‡‡ÐuM « l‡‡ÐU‡D0 l‡‡³Þ

2011 

info@arabwomenorg.net ∫ w½Ëd²J « b‡‡¹dÐ

www.arabwomenorg.org ∫ w½Ëd²J « l u*«

v  …œ—«u «  U uKF*« vKŽ œUL²ŽôUÐ WÝ«—b « Ác¼  bŽ√

¡«d³šË  «dO³š U¼bŽ√ v² « W¹dDI « WO× *«  UÝ«—b «

 ` *« v  W —UA*«Ë WLEM*UÐ ¡UCŽ_« WOÐdF « ‰Ëb «

24183101



3 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

    U‡‡‡¹u‡²‡×‡*« W‡‡‡L‡zU‡   



4

iOÐ√ ¥ W×H



5 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

WO−NM  WOHKš ∫‰Ë_« qBH «

1- - تمهتمهيـد: خلفية مـنيـد: خلفية مـنهجية  هجية  ........................................................    11

1-1: أهمـية الـدراسة  .........................................................    12

سحية للمجال االجتماعي .........................    13 1-2: أهداف مشروع الدراسات ا

نهجية ......................................................  14 1-3: اإلجراءات ا

     1-3-1: االستبـيان: مراحل الـصياغـة واحملتوى ..................................  15
ـشروع (في اجملـال االجتـماعي) ................................  17      1-3-2: تعـريف ا
سحية في اجملال االجتماعي ...............  18      1-3-3: اجملاالت التي تغطيها الدراسـات ا
فـاهيم والـتعـريفات .....................................................  18 1-4: ا

1-5: األقسام األساسيـة للتقرير .................................................  22

يدانية .................................................  23 1-6: إجراءات الدراسة ا

1-7: أسلوب حتـليل البـيانات ...................................................  26

…√d*« l{Ë 5 ×²  W Ëc³*« œuN'«Ë WOÐdF « …√dLK  wŽUL²łô« l «u « ∫w½U¦ « qBH «

1 -  - الواقع االجتمـاعي للمرأة الـعربية الواقع االجتمـاعي للمرأة الـعربية ................................................  29
1-1: األوضاع التعلـيمية للـمرأة العربية ...........................................  30

1-2: األوضاع الصحية للمرأة العربية ............................................  32

1-3: أوضاع العـمل والوضع االقـتصادي .........................................  34

مارسات الضارة وصور التمييز الثقافي .....................................  36 1-4: ا



6

رأة (مع إشـارة خاصة إلى اجملال االجتماعي) .............  38 بذولـة لتحس وضع ا رأة (مع إشـارة خاصة إلى اجملال االجتماعي) اجلهود ا بذولـة لتحس وضع ا 2- - اجلهود ا

ـرأة العربية ...........................  39 نظـمات الدوليـة في حتس أوضاع ا 2-1: دور ا

2-2: األوضاع الدستوريـة والتشريعية ............................................  40

شاركـة السيـاسية .......................................................  42 2-3: ا

ـرأة العربية ..............................  46 ـدني في حتس أوضاع ا 2-4: دور اجملتمع ا

رأة ...........................  47 وقف من اتفاقية إزالة كافـة أشكال التمييز ضد ا 2-5: ا

wŽUL²łô« ‰U:UÐ WD³ðd*«  UŽËdALK  s¼«d « l{u « qOK% ∫Y U¦ « qBH «

رتبـطة باحلـقل االجتماعي .....................................  51 شـروعات ا رتبـطة باحلـقل االجتماعي  وصف ا شـروعات ا 1- وصف ا

شـروعات ..........................................  52 1-1: مـدى االستـمراريـة في ا

دى الزمني لـلمشروع ...................................................  55 1-2: ا

1-3: التغطية اجلغـرافية للمشروعات .............................................  58

شروع ......................................................  60 1-4: نطاق عمل ا

شـروعات أخرى ..........................................  62 ـشروع  1-5: ارتباط ا

ـشروعات .............................................................  65 ـشروعات  تنـفيذ ا 2- تنـفيذ ا

نفذة للمشروعات ..........................................  65 2-1: طبيعة اجلهات ا

2-2: مصادر الـتمويل .........................................................  68

شـروع االجتماعي .......................................  70 2-3: استقاللـية ميـزانية ا

ادية الالزمة للمشروع ................................  72 2-4: مدى توافر التجهيزات ا

 U¹u²;« WLzU



7 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

شروعات ...............................  74 2-5: طبـيعة األنشطـة التي تعمل بـها ا

ـستهدفة ........................................................  76 2-6: الفئات ا

شروعات ..................................................  81 2-7: العاملون في ا

شروعات ....................................................  84 شروعات الكفاءة في إجنـاز ا 3- - الكفاءة في إجنـاز ا

3-1: النجاح في حتقيق األهداف ................................................  85

3-2: حجم اإلجنازات الـتي حتقـقت (عناصـر القوة) .................................  86

شكالت .....................................................  88 3-3: العقـبات وا

ـتـابـعة .............................................................  91 ـتـابـعة الـتـقيـيم وا 4 -  - الـتـقيـيم وا
ـشـروعات .......................................................  91 4-1: تـقيـيم ا

4-2: مـراحل الـتـقـيـيم .........................................................  93

4-3: جهة الـتقييم ............................................................  95

4-4: منهجية التقييم ..........................................................  97

WOK³I² *« W¹ƒd « ∫lÐ«d « qBH «

ـستقـبلية .............................................................  105 ا ـستقـبلية الرؤية  1-الرؤية ا

ـشروعات احلـالية ..................................  105 1-1: مقتـرحات حـول حتس ا

شروعات في مـجال التخطيط ..............................  105          1-1-1: حتس ا
شروعـات في مجال التمويل ...............................  106          1-1-2: حتس ا
شـروعات في مجال الـتنفيذ ................................  107          1-1-3: حتس ا



8

رأة ...............................  109            1-1-4: مقترحـات خاصة بتحـس مشاركة ا
      1-1-5: مقترحات خاصة بـتحس التقييم ....................................  109
قـترحة إلنشاء مـشروعات جديـدة في اجملال االجتماعي ...............  110 قـترحة إلنشاء مـشروعات جديـدة في اجملال االجتماعي أهم اجملاالت ا 1-2: : أهم اجملاالت ا

     1-2-1: في مجال القوانـ والتشريعات ......................................  111
    1-2-2: في مجـال التـمك االقـتصادي .......................................  111
     1-2-3: في مجال التوعـية والتثقيف .........................................  112
     1-2-4: في مجـال التدريب ................................................  112
    1-2-5: في مجال الـتعليم ومـحو األمية .......................................  112
     1-2-6: في مجال النـوع االجتماعي .........................................  113
    1-2-7: في مجال الـتربية اجلنـسية والصـحة اإلجنابية .............................  113
     1-2-8: في مجال مكافحة العنف ...........................................  113
     1-2-9: في اجملـال السـياسي ................................................  114
     1-2-10: في مجال الدراسات والبحوث .....................................  115

1-3: رؤيــة عـامــة : رؤيــة عـامــة ............................................................  115

راجـــع ...........................................................  117 راجـــع قائـمــة ا قائـمــة ا
الـدراسة ...........................................................  133 مالحق الـدراسة مالحق 

 U¹u²;« WLzU



9 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

‰Ë_« q‡‡‡‡B‡H‡ «              

WO−NM  WOHKš



10

iOÐ√ ±∞ W×H



11 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

WO−NM  WOHKš ∫bONLð ≠ 1

ـرأة نتيجة للـتحوالت السياسـية واالقتصادية تشهد اجملـتمعات اليوم اهـتمامًا كبيـرًا بقضايا ا
ـدنـية ـؤسسـات ا واالجـتمـاعـيـة. وأصبـحت هـذه الـقضـيـة ذات أولـويـة بالـنـسـبة لـلـدول وا
. وهناك مـبادرات وجـهود تـبذل عـلى الصـعيـد الوطنـي واإلقليـمي والدولي في والبـاحثـ
مـجال وضـع اخلطط واالسـتـراتيـجـيات من أجـل تنـمـية بـشـرية أسـاسـها تـكـافؤ الـفـرص ب

ثل أبرز ساواة ب اجلنس  . فكما أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية فإن عدم ا اجلنس
ـعـوقـات أمام الـتـنـمـيـة الـبـشـرية فـي العـالم الـعـربي خـاصـة وأن أدوار الـنـوع االجـتـماعي ا

رأة في اتخاذ القرار. رسخة بشدة حتد من فرص مشاركة ا النمطية ا
رأة العربيـة والتوعية ـرأة العربية إلـى النهوض بأوضـاع ا وفي هذا اإلطار تهـدف منظمة ا
بـأهـميـة مـشـاركتـهـا في تنـمـية مـجـتمـعـاتهـا الـعـربيـة وحتـقيق الـتـنسـيق والـتعـاون بـ الدول
األعـضـاء من خالل اجلـهود الـتي تـهـدف إلى الـتـمـك والـتـوعـيـة في اجملاالت االجـتـمـاعـية

واالقتصادية والسياسية والقانونية.
ــرأة الـعـربــيـة. وتـهـتم ــنـظـمـة ا ـســحـيـة الـتــابـعـة  وتـعـد هــذه الـدراسـة إحـدى الــدراسـات ا
ـرأة وتمـكيـنـها من حـقـوقهـا وتعـزيز شـروعات والـبـرامج التي تـسـتهـدف النـهـوض با بـا
ــشــروعـات الــتي طــبــقت بــالــفــعل وكـذا مــشـاركــتــهــا في احلــيــاة; حـيـث تـقــوم بــرصــد ا
ـشــروعــات قـيــد الــتـنــفــيـذ مع احلــرص عــلى رصــد الـنــتــائج واألهـداف الــتي حــقــقـتــهـا ا
ا يساعد شروعات القائمة;  راحل التي أجنزتها ا شروعات التي انتهى تنفيذها وكذا ا ا
شروعات واألنـشطة الهادفة إلى عـلى تشخيص الوضع الـراهن وتعزيز كفاءة الـبرامج وا

رأة. حتس وضع ا
سحية رحلة الرابعة واألخيرة من مشروع الدراسات ا رحلة من الدراسة هي ا وتعد هذه ا
ـرأة. حيث تركز هذه نفذة في الـدول العربيـة من أجل النهوض با شـروعات ا للبرامج وا
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رأة في الـسـنـوات اخلمس ـوجـهـة إلى ا ـشـروعـات االجتـمـاعـية ا سـحـيـة على ا الـدراسـة ا
ستوي بذولة على ا األخيرة (الفترة من 2005م-2009م); بهدف الوقوف على اجلهود ا

ـرأة وحتس أوضاعها االجـتماعية ورصد الرسمي وغير الرسـمي من أجل النهوض با
نـفذة; شـروعـات ا اجملـاالت االجـتمـاعـية الـتي  الـتركـيز عـلـيهـا وتـلك التي لم تـشـملـهـا ا
وجـهة للـمرأة بـهدف سد األمر الذي يـتيح لـلدول األعـضاء مراجـعة سـياستـها وبـرامجهـا ا
ـشـروعـات فـي حتـقـيق أهـدافــهـا وأسـبـاب الـثــغـرات والـوقـوف عــلى مـدى جنـاح تـلـك ا
ـعايـير اإلخـفـاق; وهو مـا يؤسس لـوضع خطط مـستـقبـليـة مـبنـية عـلى قاعـدة عريـضة من ا
تكامل بوصـفها أساسًا أليـة عملية شـروع ا وحدة بـ الدول األعضاء وترسـيخ ثقافة ا ا

تنموية ناجحة.
ـرحلـة من الدراسة ثالث مـراحل كانت األولى عـبارة عن مـسح البرامج وقـد سبق هذه ا
ـرحـلـة الثـانـية وجـهـة للـمـرأة الـعربـيـة في مـجاالت الـتـعلـيم واالقـتـصاد واإلعالم ثم ا ا
رحلـة الثالثة وجهة للـمرأة العربيـة في مجال السـياسة وا سح البـرامج ا والتي اهـتمت 

وجهة للمرأة العربية في مجال القانون. والتي  فيها مسح البرامج ا

W‡‡‡Ý«—b « W‡‡OL¼√ ∫1-1

شـروع العام الـذي تندرج فـيه وهو اإلحاطـة باجلهود تـأتى أهميـة هذه الدراسـة في إطار ا
التي تُبـذل في اجملال االجـتمـاعي للمـرأة في الوطن الـعربي وذلك ضـمن مشـروع مسحي
رأة سياسيًا واقتصاديًا ثم شروعات اخلاصة با شامل يضم في طياته مراحل متعددة بدءًا با
ـرأة العـربيـة: تأسـيس أول قاعـدة بيـانات شـروع سيـمنح مـنظـمة ا اجـتمـاعيًـا. ولعل هـذا ا
رأة العـربية في جمـيع الدول مسـتقاة من أرض الـواقع بعيدًا عن ومعـلومات حـول واقع ا
عتمدة تقديريًا من البعض. وهذه القاعدة ـنطقية ا الضرورات احلتمية واالفتراضات غير ا

يدانية ترتبط بتحليل منهجي يهدف إلى ما يلي: من البيانات ا

WO−NM  WOHKš  ∫ ‰Ë_« qBH «
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رأة العربية. ●  توفير رؤية متكاملة لواقع اجملتمع الذي تعيش في إطاره ا
رأة وتقييمها وحتديد نقاط القوة والضعف فيها. شروعات التي تناولت ا ● رصد ا

ـشـروعات ذاتـهـا بل الـبنـاء عـلـيهـا واالنـطالق إلى مـشروعـات أكـثر تـقـدمًا ● مـنع تـكرار ا
تستفيد من نقاط القوة وتعززها وحتدد نقاط الضعف لتتجاوزها. 

● توفير رؤية ومدخل لوضع أجندة عمل وفق معطيات إمبيريقية قابلة للتحقيق.
تـشابهـة من خالل قاعـدة معـلومـات موحدة شـكالت ا ـواجهـة ا ● صيـاغة تـعاون إقـليمي 

عايير. ا
تكامل بوصفها أساسًا ألية عملية تنموية يراد لها النجاح. شروع ا ● ترسيخ ثقافة ا

رأة العربية. ● إيجاد إطار للتنسيق وتبادل التجارب واخلبرات بواسطة منظمة ا
نـطقى أبـدًا أن نتـحدث عن ـشروع; ألنـه لم يعـد من ا وهـنا تـكمن األهـميـة الكـبرى لـهذا ا
شروعات التي تـتعامل معهـا والتي تستهدف رأة دون أن نتلمس ميـدانيًا اإلمكانـيات وا ا
رأة في أولـوياتها. والشك النهـوض بها في إطار رؤيـة سياسـية في كل الدول الـتي تضع ا
ـرأة; ذلك أنه في أن اجملـال االجـتـمـاعي من أهم اجملـاالت الـتي تـرتـبط بـعـمـلـيـات تـمـكـ ا
اجملـال األوسع واألشـمـل. والشك في أن تـعـرف حـدود هــذا اجملـال ومـيـادين الــنـشـاط فـيه

رأة العربية.  سوف يؤدى إلى فهم عميق للمشكالت التي تعوق تمك ا

wŽUL²łô« ‰U−LK  WO× *«  UÝ«—b « ŸËdA  ·«b¼√ ∫2-1

سحية في اجملال االجتماعي إلى ما يلي: يهدف مشروع الدراسات ا
ـرأة ـرأة أو الــتي اسـتـهـدفت ا ــنـفـذة الـتي تـتــعـلق بـا ـشـروعـات االجــتـمـاعـيـة ا ● حــصـر ا

رأة وتمكينها اجتماعيًا على نحو مباشر أو غير مباشر). (استهدفت النهوض با
ــشـروعــات الـتي نــفـذت في اجملــال واألهـداف الــتي حـقــقـتـهــا تـلك ● تــعـرف الــبـرامج وا

البرامج واألهداف التي فشلت في حتقيقها.
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نع التكرار سواء للبرنـامج برمته أو للمراحل التي نفذت ا  ● تعـرف البرامج قيد التنفيـذ 
منه.

ـشـكالت التي تـواجـههـا الـبرامج لـلـعمل عـلى تـفاديـها أو إيـجـاد حلـول لـها عـند ● حتـديد ا
صياغة البرامج اجلديدة.

ـرأة. وحتـديد شـروعـات االجـتـمـاعـية اخلـاصـة بـا ـستـقـبـلـيـة لـدعم ا ● اسـتـشـراف اآلفـاق ا
سح سواء على رأة في اجملـال محل ا نظمة لـلنهوض با ـكن أن تتبناهـا ا البرامج التي 
ـسـتوى الـعربـي - كلـيًا أو جـزئيًـا- أو عـلى مسـتوى دولـة بـعيـنهـا في شـكل مشـروعات ا

كن إعادة تنفيذها في دول عربية أخرى. رائدة 
ـكن فيـهـا تفـعيل الـتنـسيق والـتعـاون وتبـادل اخلبـرة فيـما بـ الدول ● حتـديد اجملـاالت التي 

األعضاء في مراحل إعداد البرامج وتنفيذها.
رأة العربية. ستهدفة تمك ا شروعات ا ● دعم ورفع كفاءة البرامج وا

W‡‡‡O−NM*«  «¡«d‡‡łù« ∫3-1

راحل ـرأة في اجملال االجـتمـاعي  إتبـاع ا وجـهة لـتمـك ا ـشروعـات ا ولتـنفـيذ مـسح ا
الزمنية التالية:

رحلة األولى (مارس/آذار 2009م)م) رحلة األولى (مارس/آذار ا ا
نعقدة في القاهرة سحية - اجملال االجتماعي وا شروع الدراسات ا عقد ورشة تمهيدية 
كلـفون بكتـابة تقارير في الفترة من 17-19 مارس/آذار 2009م والتي حضرها اخلـبراء ا
رأة الـعربية. حيث اتفق اخلبراء على سحية في الدول العربـية أعضاء منظمة ا الدراسـات ا
ـشـروعـات. كـمـا تـعـريف اجملـال االجـتـمـاعـي وتـبـنى اسـتـمـارة الـبـحث ومــعـايـيـر اخـتـيـار ا
ـنهج الـذي تتـوخاه وحـد الذي يـعتـمد ا ـرجـعي ا توصـلت ورشة الـعمل هـذه إلى اإلطار ا

الدراسات في مسح احلقل االجتماعي.

WO−NM  WOHKš  ∫ ‰Ë_« qBH «
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رحلة الثانية (إبريل/نيسان 2009م)م) رحلة الثانية (إبريل/نيسان ا ا
ــلـحق رقم (1): اخــتـبــار االسـتـمــارة وإجـراء تـعــديالت من قـبـل الـدول األعـضــاء(انـظـر ا
ـبــدئي لــلــوضع الـقــائم ومــسح بــعـدد االســتـبــيــان) وذلك من خالل احلــصــر األولي وا
تاحة صادر الثانويـة وحتليلها (الـدراسات واإلحصاءات ا ـشروعات عن طريق مراجعـة ا ا

وضوع. تاح وذي الصلة من البيانات احمللية اخلاصة با سلفًا) ومراجعة ا
رحلة الثالثة (مايو/أيار - يولية/تموز 2009م)م) رحلة الثالثة (مايو/أيار - يولية/تموز ا ا

استالم االسـتمارة في شـكلها الـنهائي مـرسلة من قـبل األستاذ الدكـتور أحمـد زايد منسق
شروع بتاريخ 2009/5/10م (انظر ملحق 2: االستمارة النهائية). ا

رحلة الرابعة (أغسطس/آب - نوفمبر/تشرين الثاني 2009م)م) رحلة الرابعة (أغسطس/آب - نوفمبر/تشرين الثاني ا ا
جمع البيانات وتفريغها وحتليلها (كميًا وكيفيًا) من كل دولة من الدول العربية على حدتها.

رحلة اخلامسة (ديسمبر/ كانون األول - فبراير/شباط 2009م)م) رحلة اخلامسة (ديسمبر/ كانون األول - فبراير/شباط ا ا
حتكيم التقارير اخلاصة بكل دولة من الـدول اخلمس عشرة بهدف توحيد طريقة الكتابة في

كل تقرير وإعادة بعض التقارير الستيفاء مجموعة من البيانات غير الواضحة.
رحلة السادسة (مارس/آذار - إبريل/نيسان 2010م)م) رحلة السادسة (مارس/آذار - إبريل/نيسان ا ا

 إصدار التقرير النهائي.

Èu‡‡²;«Ë W‡ſUOB « q‡Š«d  ∫ ÊUO³²‡‡Ýô« ∫1-3-1

شـروع. وتمـت منـاقشة بدأت الـصيـاغة األولـية لالسـتبـيان بـأفكـار مبـدئية طـرحهـا منـسق ا
ـدة يــومـ في شــهـر مـارس/آذار 2009م. هــذه األفـكـار فـي ورشـة الــعـمل الــتي عـقــدت 
ـناقـشـة مسـتـفـيضـة  بـناء عـلـيـها االتـفـاق علـى العـنـاصر األسـاسـية وخـضعت كل فـكـرة 
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لالستبـيان. ثم طلب من كل دولة جتـريب الصياغـة النهائيـة لالستبيـان وإرسال التعديالت
ـشـروع بـتجـمـيـعـها وصـيـاغـة االسـتبـيـان في ضـوئـهـا في صورته ـقتـرحـة لـيـقوم مـنـسق ا ا
النهـائية. ولقـد جاء االستبـيان في شكـله النهائي في (31) سؤاالً منها (6) أسئلـة مفتوحة
ـشروعات مـنذ الـتأسيس ومـرورًا بالتـنفيـذ ومن ثم التقـييم والتـطوير. تغـطى دورة حياة ا

ويتضمن االستبيان خمسة أقسام رئيسة على النحو التالي:
● البياالبيانات العامة للمشروع: نات العامة للمشروع: ويضم هذا القسم سبعة أسئلة تدور حول العناصر اآلتية: 

شروع. - ماهية ا
دى الزمني واجلغرافي للمشروعات. - بيانات حول ا

شروعات أخرى. شروع  - ارتباط ا
● التنفيـذ: التنفيـذ: ويحتوى هذا القسم على أربعة عشر سؤاالً تتناول ما يلي:

نفذة وطبيعتها. شروع من حيث اجلهات ا - وصف ا
ادية الالزمة له. - مصادر التمويل ومدى توافر التجهيزات ا

شروع ونوعهم. - أعداد العامل با
ستهدفة. شروع وطبيعة األنشطة والفئات ا - أهداف ا

وضوعات اآلتية: شكالت: ويشتمل هذا القسم أربعة أسئلة تعالج ا شكالت: اإلجنازات وا ● اإلجنازات وا
شروع ألهدافه وأهم اإلجنازات التي حققها. - مدى حتقيق ا

شروع وكيف أثَّرت على استمراريته? - العقبات التي اعترضت ا
تابعة: وتضم أربعة أسئلة تدور حول ما يلي: تابعة: آليات التقييم وا ● آليات التقييم وا

ــشـروعــات (وجـود الــتــقـيــيم ومـراحــله وجــهـاته - اجلـوانب اخلــاصــة بـتــقـيــيم ا
شروع منه). وأدواته ومدى استفادة ا

WO−NM  WOHKš  ∫ ‰Ë_« qBH «
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شروعات قـترحات لـتطويـر ا ستقـبلية: ويضم هـذا القسم سؤالـ يختـصان  ستقـبلية:  الرؤيـة ا ● الرؤيـة ا
ستقبل. أو تقد مشروعات جديدة في ا

ولـقـد تـمت صـيـاغـة األسـئـلـة اخلـاصـة بـهـذه الـبـنـود في ضـوء الـتـعـريف اإلجـرائي لـلـمـجال
االجتماعي.

©wŽUL²łô« ‰U:« w ® ŸËdA*« n¹dFð ∫2-3-1

ـسـتفـيـضـة الـتي تـمت في ورشة ـناقـشـات ا  االتـفـاق عـلى هـذا الـتعـريف اإلجـرائي عـبـر ا
الــعـمل األولى (مـارس/آذار 2009م). ويُـعَـرَّف اجملــال االجـتـمـاعـي إجـرائـيًـا عــلى الـنـحـو
التالي: «مـنظومة من األنشطة تقوم بـها مؤسسة حكومية أو أهـلية وطنية أو دولية بصورة
مـسـتـقـلـة أو بـدعم من مـؤسـسـة/ مـنظـمـة دولـيـة يـنـفـذ عـلى مـسـتـوى وطنـي أو محـلي
رأة وتمـكيـنها اجـتمـاعيًا ويستـغرق مـدى زمنيًـا مغـلقًـا أو مفتـوحًا ويـستهـدف النـهوض بـا

على نحو مباشر أو غير مباشر».
ـيـز ب مـا هـو اجتـمـاعي وما هـو غـير ذلك في ضـوء األبـعاد كـنـنا هـذا الـتعـريف من أن  و

رأة اجتماعيًا: التالية التي تعد عناصر للنهوض با
كانتها ودورها في اتخاذ القرار في األسرة - تغيير الوضع االجتماعي للمرأة واالرتقاء 

واجملتمع.
ــرأة بـذاتــهـا كـفــاعـلـة في اجملــتـمع في إطــار أدوارهـا اإلجنـابــيـة واإلنـتــاجـيـة - تـنــمـيـة وعي ا

واجملتمعية.
شاركة في اجملال العام. واطنة وإدراك أهمية ا - تعزيز قيم ا

ارسة حقوقها وأداء واجباتها وحتمل مسئولياتها.  رأة من  - تمك ا
رأة (خاصة صور التمييز - العمل على بث مفاهيم ذهنية جديدة تغير النظرة النمطية إلى ا
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 . ساواة ب اجلنس الثقافي واالجتماعي) ونشر ثقافة ا
شاركة.  زيد من ا رأة وقدراتها وتوجيهها نحو ا - التوظيف األمثل لكفاءة ا

همشة من النساء وإدماجهن في احلياة االجتماعية.  - حماية الفئات الضعيفة وا

wŽUL²łô« ‰U:« w  WO× *«  UÝ«—b « UNODGð w² «  ôU:« ∫3-3-1

سـحـيـة في اجملال ـشـروعات الـتي تـغـطيـهـا الـدراسـات ا في ضـوء الـتـعريـف السـابق فـإن ا
شروعات التالية: االجتماعي تندرج حتت ا

كـانة االجـتماعـية لـلمـرأة ودورها في األسـرة واجملتمع ـشروعـات التي تـهتم بـتعزيـز ا - ا
ورفع وعيها جتاه نوعها االجتماعي.

رأة كمواطنة وتواجه صور التمييز السلبي ضدها.  شروعات التي تعزز حقوق ا - ا
رأة من كل أشكال العنف والتمييز. شروعات التي تستهدف حماية ا - ا

ـعــيالت وذوات ــطــلــقــات وا ــوجــهـة لــلــنــســاء الــفـقــيــرات واألرامل وا ــشــروعــات ا - ا
االحتياجات اخلاصة.

 UH¹dF² «Ë rO¼UH*« ∫4-1

ـصـطلـحـات الـتـي  علـى أسـاسـها ـفاهـيـم وا اسـتـنـدت هذه الـدراسـة إلـى مـجمـوعـة مـن ا
صطلحات في تغيرات وصياغة األدوات التي استخدمت في جمع البيانات. وا اشتقاق ا
تعارف علـيها مع إدخال بعض ـية ا ـفاهيم العا أغلـبها تعتـمد على التوصـيات الدولية وا
ـنطقة العـربية عمومًا. فاهـيم لتتناسب مع بـعض اخلصوصيات في ا التغـييرات في بعض ا
سح االجـتـماعي. ـفـاهيم مـفـاهيم ذات طـبـيعـة عـملـيـة تتالءم مع مـتـطلـبـات ا وتـعـد هذه ا

صطلحات: وفيما يلي أهم هذه ا

WO−NM  WOHKš  ∫ ‰Ë_« qBH «
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d¹dI²K  WOÝUÝ_« ÂU _« ∫5-1

● مقدمة: حول منهج ال مقدمة: حول منهج البحث بحث وحتتوى على ما يلي:
- أهداف الدراسة.

- أهمية الدراسة.
نهجية وحتتوى على ما يلي: - اإلجراءات ا

         - شروط/ منطق اختيار العينة.
         - كيفية حتليل البيانات.

         - صعوبات الدراسة.
ــسح بــالــتــركــيــز عـلـى اجملـال ــرأة في الــدولــة مــحل ا ــسح بــالــتــركــيــز عـلـى اجملـالخــلــفــيــة مــخـتــصــرة عن أوضــاع ا ــرأة في الــدولــة مــحل ا ● خــلــفــيــة مــخـتــصــرة عن أوضــاع ا

االجتماعي ويحتوي االجتماعي ويحتوي على ما يلي:على ما يلي:
- نبذة عن الدولة.

رأة داخل الدولة (مؤشرات) من الناحية االجتماعية. - مدخل عن أوضاع ا
رأة في اجملال االجـتماعي (صورة كلية شروعـات اخلاصة با - مـدخل عن وضعية ا

للمشروعات  Mapping  من حيث أماكن وجودها ومجاالت تركيزها).
● حتليل الوضع الراهن للمشروعات االجتماعية وفقحتليل الوضع الراهن للمشروعات االجتماعية وفقًا لبنود االستبيان وحتتوى على ما يلي:ا لبنود االستبيان وحتتوى على ما يلي:

- اخلريطة اإلحصائية للمشروعات بحسب بنود االستبيان.
شروعات. - كل ما يتعلق بتنفيذ ا

شروعات وطبيعة أنشطتها. - أهداف ا

شروعات ومتابعتها. - أساليب تقييم ا
مارسات اجليدة. - عناصر النجاح/ القوة/ ا

WO−NM  WOHKš  ∫ ‰Ë_« qBH «



23 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

- عناصر الضعف/ الفجوات.
سـتـقـبلـيـة (يـحلل فـيه الـسـؤال األخـير في االسـتـبـيان + إمـكـانـية اقـتـراح مـشروع ● اآلفـاق ا

رأة العربية). عد من قبل منظمة ا وذجي في اجملال االجتماعي في ضوء اإلطار ا
● النتائج واالستخالصات.

WO½«bO*« WÝ«—b «  «¡«dł≈ ∫6-1

ــاضــيــة (2005م-2009م) الــقــائم مــنــهــا ــشــروعــات خالل الــســـنــوات اخلــمس ا رصـــد ا
نتهي مع مراعاة الظروف اخلاصة لكل مجتمع. وا

ـتاحـة وفي ـشـروعات كـلـهـا أو عـيـنـة في حـدود اإلمـكـانـيـات ا تـطـبـيق االسـتـمـارة عـلى ا
تفق عليه.  رجعي ا حدود اإلطار ا

تمت مراعاة الشروط التالية عند اختيار العينة في كل دولة:
- التمثيل اجلغرافي.

- التمثيل الريفي/ احلضري.
ا يتفق عليه من مجاالت. - التمثيل القطاعي (اجملال) وفقًا 
شروعات. - مراعاة قضايا النوع االجتماعي أثناء اختيار ا

كن لـلمـؤسسة أن تـنفـذ أكثر من شروع حـيث  ـؤسسـة وا -  مـراعاة الـفصل ب ا
راكز البحثية شروع (مثل ا ؤسسة فيها هي ا مشروع إال في حاالت نادرة تكون ا

واجلمعيات ذات التوجه البحثي).
كن اختيار أكثر من مشروع في مـؤسسة/ منظمة واحدة بحد أقصى مشروع في  -
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كل مجال فرعي.
وقـد روعـيت كل هـذه االعـتـبـارات عـنـد تـنـفـيـذ الـدراسـات الـقـطـريـة الـتي نـفـذت في كل
شـروعات الـدول اخلـمس عشـرة بـنجـاح وغـطت هذه الـدراسات (1116) مشـروعًا مـن ا
ـشـروعـات ــوجـهـة لـلـمـرأة في اجملــال االجـتـمـاعي. ويـعـرض اجلـدول رقم (1) لـعـدد ا ا
ــشــروعــات مع اإلشــارة إلى الــعـدد ونــســبــة مــشــروعـات كـل دولـة إلـى إجـمــالي عــدد ا

اإلجمالي للسكان في كل دولة.

WO−NM  WOHKš  ∫ ‰Ë_« qBH «
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شروعات  ئوية لعدد ا شروعات ): إجمالي عدد السكان والنسبة ا ئوية لعدد ا اجلدولاجلدول رقم ( رقم (1): إجمالي عدد السكان والنسبة ا
سح االجتماعي سح االجتماعيبالدول العربية موضوع ا بالدول العربية موضوع ا
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 اســتـخـدام األسـلـوب اإلحـصـائي فـي تـفـريغ الـبـيـانـات وعــرضـهـا من خالل اسـتـخـدام
ـفتـوحة من خالل ركـبة واألشـكـال البـيانـية. كـما  حتـليـل األسئـلة ا اجلـداول الـبسـيطـة وا
إعـادة تـصنـيف مـا جـاء بـكل منـهـا من بـيانـات في مـجـموعـات مـتـجانـسـة لـسهـولـة الـعرض

والتفسير.
وقـد  تـكــوين اجلـداول من خالل الــتـقـاريـر الــنـظـريــة ولم تـدرج الـدولــة في حـالـة عـدم
ـشـاركة في اكتـمـال الـبيـان; ولـذلك فـقد جـاءت مـعـظم اجلداول كـامـلـة تضم كل الـدول ا
الـدراسـة وجـاء عـدد قلـيل من اجلـداول بـعـدد أقل من الـدول لعـدم تـوافـر البـيـانـات. وقد
شاركة في الـتقرير مع التأكيـد على االجتاهات العامة أو قارنة ب الدول الـعربية ا تمت ا

شتركة مع أخذ مظاهر االختالف ب هذه الدول في االعتبار. القواسم ا
رجعي الذي سارت عليه التقارير القطرية كما  عرض البيانات في ضوء نفس اإلطار ا

قارنة ب أي تقرير قطري وهذا التقرير العام. كن ا بحيث 

WO−NM  WOHKš  ∫ ‰Ë_« qBH «
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سـتوى احمللي ـرأة على ا في إطار االهتـمام بقـضايا الـتنمـية والتـحديث يتـعاظم االهتـمام با
ـرأة تـلعب دورًا عـلى جانـب كبـير من األهـمـية في عـملـيـة التـنمـية ي; فا واإلقلـيـمي والعـا
بوصـفها عـامالً فعَّاالً وقـوة جديدة تـضاف إلى قوى اإلنـتاج واخلدمـات وكذلك بوصـفها
ـرأة على القيام بهذا الـدور على نوعية نظرة موضـوعًا للتغييـر ومحدثًا له. وتتوقف قدرة ا
اجملـتمع لـها واالعـتراف بـقيـمتـها ودورهـا في اجملتـمع وتـمتـعهـا بحـقوقـها والـقدر الذي
سئولـياتها جتـاه أسرتها ودخول كنـها من القيـام  نالـته من تثقيف وتـأهيل وعلم ومعـرفة 

شاركة في مجال اخلدمة العامة. ميدان العمل وا
ــرأة الــعـربــيــة بــخـصــوصــيــة واضــحـة نــاجتــة عن واقع ســيــاسي واجــتــمـاعي ــتــاز واقع ا و
واقـتصـادي وثقـافي امـتد عـبر عـصـور طويـلة وتـشـابكت فـيه اإليـجابـيات والـسـلبـيات في
رأة العربية. وقـد أكد التقرير األول للتنمـية اإلنسانية العربية (2002م) التأثيـر على مكانة ا
ـواطـنـة واحلـقـوق القـانـونـيـة كـان من أهم الـعوامـل التي ـسـاواة بـ اجلنـسـ في ا أن عـدم ا
رأة العربـية تشكل نـسبة تبلغ نطقة الـعربية; فـا أعاقت مـسيرة التـنمية اإلنـسانية في أرجـاء ا
حوالي (50%) من مجموع سكان الوطن العـربي; ولذا فهي - بوزنها النسبي إلى إجمالي
الـسـكـان -  تشـكل ركـيـزة أساسـيـة في الـتنـمـية ويـؤثـر وضـعهـا االجـتـماعي واالقـتـصادي
والـسـياسي عـلى كل جـانب من جـوانب الـتـنـميـة كـمـا أن إغـفال دورهـا - أو الـتـقـليل من

شاركة في اجملتمع يعوق عملية التنمية ويعرقلها. خطورته - وإقصاءها عن ا
ـرأة في مـجـال الـتـعـلـيم وتـشـمل األوضـاع االجـتـمـاعـيـة لـلـمـرأة في الـعـالم الـعـربي وضع ا
ا تـتـعـرض له من عنف ـتـعلـقـة  والـصـحـة والعـمل كـمـا تشـمل أيـضًا عـددًا من الـقـضايـا ا

وتمييز باإلضافة إلى دورها في احلياة العامة والسياسية.
ساواة في الوصول إلى رأة في الدول العربية عدم ا وتعكس اإلحصاءات اخلاصة بوضع ا

وارد االقتصادية. ا في ذلك التعليم والصحة وا تطلبات األساسية للحياة  ا
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تـعـكس الـبـيـانات* ارتـفـاع مـعـدالت األميـة بـ اإلنـاث مـقـارنة بـالـذكـور في مـعـظم الدول
العـربيـة حيث تـبلغ هـذه النـسبة (11.4%) لإلناث مـقارنـة بنـسبـة تبلغ (4.1%) للـذكور في
األردن ونـسـبـة (17.8%) لإلنـاث مـقـابل (9.2%) لـلـذكـور في لـبـنـان وتـصل مـعـدالت
األميـة لإلناث أكبر من 15 سنة (20.3%) في فلـسط ونـسبة (29%) في مصر و(%25)
ـغرب بالـنسـبة للـساكـنة القـروية تصل في سـوريا وتصـل في السودان إلى (60%) وفي ا
الـنسـبـة إلى (60.5%) وفـي سـلطـنـة عـمـان تـصل الـنـسـبـة إلى (67%). وقـد قـامت الـدول
الـعـربيـة بعـمل بـرامج لتـدارك مشـكلـة األمـية ومـنهـا برامـج محـو األميـة وإنشـاء مدارس

الفصل الواحد لعالج من فاتهن االلتحاق بالتعليم.
لقـد دفع هـذا الوضع الـدول واحلكـومـات إلى بذل جـهد جلـعل الـتعـليـم حقًـا لكل األطـفال
سـتويات وجعلته إجباريًـا في مرحلة التعليم دون تمييز كما كفـلت مجانيته في جميع ا
ثله الـتعليم ـا  رأة وزيادة وعـيها  األساسي وكان ذلك مع زيـادة القناعـة بأهمـية تعـليم ا
بالـنـسبـة لـها من تـنمـيـة اجتـمـاعيـة وحتـس في األوضـاع االقتـصـادية; إذ يـتـيح لهـا إمـكانـية
احلصـول على وظيـفة. وقـد أدّى ذلك كله إلى زيـادة نسبـة تمـدرس الفتـيات حـتى تساوت
أو تـقاربت بـشـكل كبـير مع نـسبـة تـمدرس الـفتـيان في مـراحل التـعـليم اخملـتلـفة وذلك في
مـعظم الـدول العـربية تـقريـبًا. ويـوضح اجلدول التـالي مجـموع نـسب االلتحـاق اإلجمـالية
سح في التعليم لعام 2007م بالنسـبة للذكور واإلناث على مسـتوى البالد العربية موضع ا

االجتماعي. 

* انظر فيما يتعلق ببيانات األوضاع التعليمية للمرأة العربية:
«تقرير التنمية البشرية 2009م». ائي  تحدة اإل - برنامج األ ا

اء االقـتصادي واالجـتمـاعي برنـامج اخلليج الـعربي لـدعم منـظمات األ الـصنـدوق العـربي لإل ائي  تـحدة اإل - برنـامج األ ا
رأة في الوطن العربي». ائية تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 2005م «نحو نهو ض ا تحدة اإل ا
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قارنة ام بالقراءة والكتابة با قارنةيات ومعدل اإل ام بالقراءة والكتابة با اجلدول رقماجلدول رقم ( (2): النسبة اإلجمالية لتمدرس): النسبة اإلجمالية لتمدرس الفت الفتيات ومعدل اإل
 بالذكور ف بالذكور في الدول العي الدول العربيةربية
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وتشـير بـيانـات اجلدول الـسابق إلى األوضـاع التـعلـيمـية لإلنـاث فعـلى مسـتوى الـتمدرس
تـقـاربت نـسب الـذكـور واإلنـاث بل أحـيـانًـا تـفوقـت النـسـبـة اإلجـمـالـيـة اللـتـحـاق اإلناث
بـالتـعـليم في بـعض البـلـدان مثل: األردن واإلمـارات والبـحـرين وتونس واجلـزائر
ام بـالقـراءة والكتـابة أيـضًا حـيث جتاوزت هذه وليـبيـا. وانعـكس ذلك على مـعدالت اإل
عدالت نسبة (80%) في األردن واإلمارات والبحريـن وفلسط ولبنان; ومن ثم ا
فقد فـاقت أعداد اإلناث في الـتعـليم اجلامـعي وما قبل اجلـامعي أعـداد الذكور في كـثير من
الدول الـعربـية. وقـد وصلت نـسبـة االلـتحـاق بالـتعـليم االبـتدائي في مـصر (94%) لإلناث
مــقـابل (96%) لـلـذكــور وفي مـرحــلـة الــتـعـلــيم اإلعـدادي كــانت الـنــسـبـة (97%) مــقـابل
(100%) و(73%) مـقابل (72%) في الـتعـلـيم الثـانوي. وفـي عمـان قاربت نـسـبة الـفتـيات
احلـاصالت عـلى اإلعداديـة نـسـبة (50%) وزادت نـسـبـة الفـتـيـات احلاصـالت على الـثـانـوية
ـتوسطـة والفـنية إلى (45%) وفي الـعامة لـتبـلغ أكثر من (50%) ووصلت في الـكلـيات ا
مرحـلة التـعليـم اجلامعي كـانت نسبـتها (41%). وفي األردن تبلغ نـسبـة اإلناث في التـعليم
اجلـامعي (51.3%). وفي لبـنـان تصل نـسبـة اإلناث في الـتـعلـيم الثـانوي (49.6%) ونسـبة
ـتـوسـطـة ونـسـبة ـرحـلـة ا (55.8%) فـي مرحـلـة الـتـعـلـيم اجلـامـعي ونـسـبة (52.8%) في ا
رحلة األساسية. ووصلت نسبة الفتيات في التعليم اجلامعي في تونس إلى (48.3%) في ا

(44%) وفي اجلزائر (%58.38).

WOÐdF « …√dLK  WO×B « ŸU{Ë_« ∫2-1

وفي مـجـال الـصـحـة تـعـاني الــنـسـاء من مـشـكالت اجـتـمـاعــيـة وصـحـيـة تـتـمـثل في: سـوء
ـتـطلـبات الـغـذائيـة وضـعف مسـتـوى الرعـايـة التي تـقدم الـتغـذيـة ونقص الـوعي بـشأن ا
للـمرأة في مرحـلة ما قبل الـوالدة وخالل عمليـة الوضع وكذلك الـرعاية التي تـقدم لها
ا يؤدى إلى كثرة اإلجناب بعد الوالدة وعـدم إقبالها على استخـدام وسائل منع احلمل; 
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وتــقـارب الــوالدات وارتـفــاع عــدد األطـفــال في األســرة الـواحــدة; ويـؤدى ذلـك كـله إلى
تدهور صحتها وقد يؤدى إلى الوفاة.

ـرتـبـطـة بـوفـيــات األمـهـات عـنـد الـوالدة; فـفي وتـشـيـر اإلحـصـاءات إلى الــنـسـبـة الـعـالـيــة ا
موريـتـانيـا تبـلغ هذه الـنسـبة (686) حالـة لكل (100.000) والدة حيـة وفي لـبنان (88.38)
حالة وفي اجلزائر (86.9) حالة وفي مصر (75) حالة. وهذه النسب عالية مقارنة بالدول

تقدمة والتي تصل نسبة الوفيات فيها إلى (10) حاالت لكل (100.000) والدة حية.  ا
رأة في الـوطن العربي كـثرة اإلجناب; حيث تـشير األرقام ؤثـرة في صحة ا ومن العوامل ا
إلى أن اللـجوء إلى اسـتـخدام وسـائل منع احلـمل غـير مـنتـشـر لدى الـنسـاء فـفي موريـتانـيا
تـبـلغ نسـبة الـنـساء الالتي يـستـخـدمن وسائل مـنع احلمل (9.3%) وتـصل الـنسـبة في مـصر

ولبنان إلى (60%) وفي اجلزائر تصل إلى (%62.5).
ـزمنة مـقارنة بـالذكور رأة هي األكثـر إصابـة باألمراض ا كـما تشـير اإلحصـاءات إلى أن ا

ـزمـنة إلى (38.2%) مـقابل (%32.2) رأة بـاألمـراض ا فـفي لـبـنـان مـثالً تصـل نسـبـة إصـابـة ا
للذكور.

ـرأة في إطـار إصالح ـتـعـلـقـة بـاالهـتـمـام بـصـحة ا ولـقـد أسـفـرت جـهـود الـدول الـعـربيـة ا
منظومة الصـحة عن إجنازات مهمـة في سبيل وضع سيـاسات وبرامج مناسـبة وإعمالها
كسياسة السكان وبرامج الصحة اإلجنابية واخلريطة الصحية اجلديدة; وهو ما أدى إلى
ـبـدأ تـنـظـيم األسـرة وانـخفـاض مـتـوسط عـدد أفـراد األسـرة و ازدياد رأة  ازديـاد تـقبـل ا
تـابعة الصحية نسبة استخدام وسـائل تنظيم األسرة. وارتفـعت عملية التـكفل باألمومة وا
في مـرحلـة الـعـمل فـوصلت إلى (96%) في لـبـنان و(89.4%) في اجلزائـر. كـمـا ارتـفعت
نـسـبـة الــوالدة الـتي تـتم في وسـط صـحي فـوصـلت إلى (100%) في لـبـنـان وزادت أيـضًـا
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نـسبة الـرعايـة التي تـتلـقاهـا األم بعـد الوالدة كـما تـقلـصت نسـبة وفـيات األمـهات وارتفع
رأة. معدل حياة ا

ÍœUB² ô« l{u «Ë qLF « ŸU{Ë√ ∫3-1

رأة في قوة الـعمل ضعيـفًا; حيث تعـاني النسـاء من عدم القدرة عـلى النفاذ الزال إسهـام ا
إلى سـوق العمل ويـستحـوذ الرجل على اجلـزء األكبر مـن العمل الـتجاري واالسـتثماري
رأة إلى (2%). كما أن أعـداد النساء في في الـسوق احمللي; فال تكـاد نسبة تـصل مشاركة ا
الـوظـائف اإلداريـة الـعلـيـا أقل بـكـثـير من أعـداد الـرجـال فـتـبلغ نـسـبـتـها (8%) في سـلـطـنة
ـنـاصب ـرأة في كـثـيـر من الـدول الـعـربـيـة من ا ـغـرب. كـمـا حتـرم ا عـمـان و(2.9%) في ا
ـرأة في عدد آخر الـتنفـيذيـة القـيادية كـمنـاصب احملافـظ ورؤساء اجلـامعـات ومازالت ا
من الدول (مثل مصـر ودول اخلليج) محـرومة من اجللوس علـى منصة القـضاء. رغم تعي

ـصر إال أن الـوظائف إحـدى النـساء بـشـكل رمزي كـقاضـيـة باحملـكـمة الـدستـوريـة العـليـا 
رأة. نأى عن ا ناصب العليا في سلك القضاء ما زالت  الدنيا والوسطى وأغلب ا

وتـبلغ نسـبة مشـاركة النـساء في الـقوى العـاملة أقل من (13%) مقابل (69%) للرجال في
ـرأة من فـلـســطـ وفي األردن بـلـغـت الـنـسـبـة (14.2%) مــقـابل (74.6%). كــمـا تـعــاني ا
مـعدالت بطـالة أعلـى من الرجل فتـشكل الـنساء نـسبة (47.3%) من الـعاطلـ عن العمل
مقابل (25.3%) من الرجال في موريتانيا و(28.3%) من مجموع العاطل عن العمل في
لــبـنـان ونـسـبـة (25.1%) مـقـابل (7.1%) بـ الـرجـال في مـصـر ونـسـبـة (24.4%) مـقـابل
عـيلة في اجملتـمعات العـربية ترتـفع فإن هناك رأة ا (10.1%) في األردن. ورغم أن نسـبة ا
نـسـبة تـبلغ (82%) من األرامل في لـبنـان يـرأسن أسرهـن وتبـلغ نـسبـة األسـر الـتي تعـولـها

النساء (25%) في سوريا وفي مصر (%22).
ـرأة للعـمل فال يزال عملـها متأثـرًا بشكل شـديد بالتـنميط التـقليدي ألدوار ورغم احتياج ا
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ـرأة والـرجل في احليـاة االقتـصاديـة واالجـتمـاعيـة كمـا أن األجور الـتي تـتقـاضهـا النـساء ا
واجهة ا يـؤدى في النهـاية إلى عدم كـفاية الـدخل  تقل عن تـلك التي يتـقاضاهـا الرجل; 
رأة أكـثر تأثرًا رأة من دائرة الـفقر; لـذلك كانت ا احتيـاجات األسرة فـيحول دون خـروج ا
بالفـقر من الرجل. وتشـير التقـارير إلى أن معظم فـقراء العالم من الـنساء; إذ يشـكلن نسبة
ـا يسهم في ذلك قـلة فرص النـساء في احلصول تبلغ (70%) من مجموع فـقراء العالم. و
ـلكيات بـدئية في ا سـاواة القانونـية ا على مـوارد مادية مـثل األراضي والعقـارات فرغم ا
ـوارد األسـاســيـة لـلـدخل وحـيث -خـصــوصًـا في الـريف حـيث تــكـون األراضي أحـد ا
رأة عنـصرًا أساسيًـا في زراعتهـا والعمل بـها- فإن بعض الـعادات حتول دون مـلكية تمـثل ا
نـاطق (مـثل سـوريا ومـوريـتانـيـا) تكـرس الـعادات والـتـقالـيد رأة لألرض. فـفي بـعض ا ا
لي سـيطرة الـرجال على ـرأة القـانونيـة; فإن العـرف  ملكـية األرض للـذكور رغم أحـقية ا

العقارات واألراضي التي تنتقل بالوراثة للذكور فقط.
تاز بـجهلها بحـقوقها االقتـصادية األساسية فال رأة االقـتصادي  باإلضافة إلى أن موقع ا
ـرأة مـعـلـومـات حـول إمـكانـيـة الـقـروض وإجـراءاتـهـا كـمـا أن النـواقص في يـتـوافر لـدى ا
وارد للـتمويل كن الـنساء من الـلجوء إلى هـذه ا ـيدان ال  اسـتراتيـجيات الـتدخل في هذا ا
ـرأة من تـردي األوضاع لـضـمان الـسـيـر اجليـد ألنـشطـتـهن اإلنـتاجـيـة والـتجـاريـة. وتعـاني ا
ـعنيـة للمـرأة في مجال داخل العمـل فرغم تعـدد صور احلمـاية التـي كفلـتها الـتشريـعات ا
عالقـات العـمل فثـمة صـور للـتمـييـز توجـد بنص الـقانـون أو ألن القـانون يـتسـامح مـعها
ناهـضتـها. فثـمة عدد كـبيـر من النسـاء يعـملن بعـقود عـمل مؤقتـة وهن بهذه وال يتـدخل 
الـصفـة ال يـتمـتعن بـحمـاية الـقانـون وثمـة شـريحـة أخرى من الـنسـاء - وهن كثـيرات - ال
ـوسمـية أو في أعـمال الـزراعة أو يـتمـتـعن بحـمايـة القـانون وهن من يـعمـلن في الـعمـالة ا
نزليـة. وتعاني كثـير من النسـاء في عدد من الدول محل الـدراسة من غيبة أعمال اخلدمـة ا

نص قانوني يحظر ذلك.
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ـرأة في سوق ورغم ذلك فـثـمـة مؤشـرات تـدل عـلى حـدوث ارتـفـاع في مـعـدل مـشـاركـة ا
رأة الـبحـرينـية في العـمل في بعـض الدول كـسلـطنـة عمـان كـما ارتـفعت نـسبـة مشـاركـة ا
اجملال الوظيفي والعمل احلر حتى أن بعض سيدات األعمال البحرينيات أدرجت أسمائهن
ضـمن أقـوى سـيـدات األعـمـال في الـعـالم. كـمـا ارتـفـعت في اجلـزائـر نـسـبة الـعـامالت في
الــتـربـيــة والـتـعــلـيم ووصــلت ألكـثـر من (60%) وفـي الـصـحــة ألكـثـر من (60%) وفي
الــقـضــاء ألكــثـر من (36.82%) ووصــلت نــســبــتـهـن في قــطـاع الــتــجــارة واخلــدمـات إلى
(50.4%). وفي األردن نـسـبـة (17.1%) من األطـبـاء هن من اإلنـاث ونـسـبة (33.3%) من
أطبـاء األسـنان ونـسـبة (46%) من الـصيـادلة كـمـا تشـكل اإلنـاث ما نـسـبته (20.5%) من
احملـام كـما وصـلت نسـبة الـعامالت في الـقطاع احلـكومي إلى (37%) في سـلطـنة عـمان

و(22.6%) في مصر.
كما حدث في البحـرين تطورات مفيدة عـدة من ناحية مكـان العمل وظروفه; حيث تمت
زيادة إجازة الوضع من 35 يوم عملٍ إلى 60 يوم عملٍ كما تمت زيادة ساعات الرضاعة
رأة في احلـصول عـلى إجازة بدون دة ستـة أشهـر. كذلك أحـقيـة ا لـتصـبح ساعـت يـوميًـا 
راتب لرعـاية أطـفالـها. كـما حـدث حتسن مـلحـوظ في ترسـيخ دعائم احلـقوق االقـتصـادية
نتجة الذي يتـيح إدارة مشروعات بسيطة للـمرأة فأسست بعض الدول مشـروع األسر ا
من الـبـيت (الـبـحـريـن مـصـر) كـمـا  في الـبـحـرين تـأسـيس بـنك األسـرة لـرفع مـسـتـوى

عيشة لألسر ذوى الدخل احملدود. ا
كما تزايد عدد النسـاء الالتي ينتفعن بالقروض (وصلت النسبة في تونس إلى 34%) كما
زادت عـدد النـساء الالتي يطـل قـروضًا إلنشـاء شركـات خاصة فـأصبحت (33.9%) في
ـسـتـفـيـدين بـالـقـروض الـصـغـيرة ـرأة نـسـبـة تبـلغ (73%) من مـجـمل ا اجلـزائـر وشـكـلت ا

توسطة في البحرين. وا
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رأة ووضـعهـا في اجملتـمع فـهنـاك انتـشار ـمارسـات االجـتمـاعيـة التي تـضـر ا هنـاك بعض ا
ــشـاركــة في اتــخـاذ الــقـرارات ــبــكـر والــطالق وضــعف ا لـظــواهــر اخلـتــان والـزواج ا
ثل األسـريـة وعـدم الـنفـاذ إلى خـدمـات الـرعـاية االجـتـمـاعـيـة والقـانـونـيـة للـنـسـاء كـمـا 
العنف ظاهـرة حاضرة بأشكـال مختلـفة في العديد من األوسـاط منها الـعمل القسري في
ـعـنـوي واجلنـسي وهـنـاك اسـتغـالل جنـسي لـلـبـنات نـزل والـعـنف الـبـدني واللـفـظي وا ا
ـبكـر والـتحـرش واالغتـصـاب داخل مؤسـسة يـتـعلق بـالزواج الـقـسري. ويـعـد الزواج ا
رأة. وتشـير اإلحصاءات الزواج وخارجـها وزنا احملـارم أشكاالً مـتباينـة من العنف ضـد ا
نـتشـرة في البالد الـعربـية فـقد بـينت دراسـات مركز إلى أن العـنف األسري من الـظواهـر ا
عــليّ  لـلـمــرأة والـطـفل (وهـي مـنـظـمــة بـحث إقــلـيـمـيــة) أن نـسـبــة تـبـلغ (30%) من الــنـسـاء
تضـررة إلى اتخاذ إجراءات رأة ا البحريـنيات تعـاني من العنف األسري. ونـادرًا ما تلجـأ ا
قانـونـيـة ولـكنـهـا حـ تـفـعل ذلك فـإن احملكـمـة ال تـأخـذ ذلك بـع االعـتـبـار وال حتـسبه
ـوجـرافي الــصـحي في مـصـر عـام 2008م إلى أن نـصف ـسح الـد لــصـاحلـهـا. كـمـا أشــار ا
مارسات الثقافية سح قد تعرضن للعنف اجلسدي. ومن أكثر ا السيدات الالتي شملهن ا

رأة العربية ما يلي: الضارة با
أ - اخلـتـــانأ - اخلـتـــان

ـارسًا وبـصورة واسـعة في بـعض الدول الـعربـية فـفي موريـتانـيا تـتعرض فال يزال اخلـتان 
ن هن في ـمارسة وتـشير البـيانات إلى أن (%91)  نسبـة تبلغ (72.3%) من البنـات لهذه ا
ـمـارسـة وأن هـذه الـعـادة تـظهـر أيـضًـا في مـرحـلـة الـعمـر من 14- 49 قـد تـعـرضن لـهـذه ا

تزوجات تؤيد استمرار اخلتان. مصر وأن نسبة (63%) من ا

بـكــــر بـكــــرب -  الــزواج ا ب -  الــزواج ا
بكر ظاهرة منتشرة فنسبة النساء الالتي تزوجن زواجهن األول قبل سن ال يزال الزواج ا
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15 ســنــة تــبـلغ (19%). وفي ســوريــا بــلغ عــدد الـنــســاء الالتي تــزوجن قــبل سن 18 ســنـة

(17.7%) وفي مصر (14%) من الزيجات تتم دون سن الزواج.
ـــة والعقـــاب ـــة والعقـــابج -  اجلر ج -  اجلر

ـرأة في القوانـ اجلنائـية لبـعض الدول العـربية توجـد بعض مظـاهر التـمييـز ب الرجل وا
ة الـزنا بـالنـسبـة للزوج ادي في جـر ركـز ا وتتـمثل أهم صـور هذا الـتمـييـز في اختـالف ا

ـصري). وكذلك الـتـميـيز في حـصول الـزوج عـلى الظـرف اخملفف في الـعـقوبـة (القـانون ا
وال توجـد قوان مباشرة تمـنـع التـمييز. كما تفتقـر بعض البلدان إلى وجود تشريع موحد

لألحوال الشخصية (مصر لبنان البحرين).
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رأة في مباد الشريعة وجهة نحو ا رجعية احملددة للسـياسات االجتماعية ا تتحدد األطر ا
اإلسالميـة وأحكامهـا ومنظومـة القيم واألعراف الـعربية واإلنـسانية والـتراث احلضاري
والثقافي لكـل دولة كذلك نصوص النـظام السياسي لـتلك الدولة والتي يؤكـد معظمها
ـرأة في مـيــادين احلـيـاة اخملــتـلــفـة هـذا فــضالً عن كـافـة ـســاواة بـ الـرجـل وا عـلى مــبـدأ ا
واثـيق الـتـشـريـعـات الـوطـنـيـة التـي تهـتـم بحـمـايـة احلـقـوق اإلنـسـانـيـة لـلـمـرأة والـعـهـود وا
ـرأة فـضالً عن ـتــعـقـلـة بــا ــتـحـدة ا واإلعالنـات واالتــفـاقـات الـدولــيـة وقـرارات األ ا
دني واجلـمعيـات األهليـة والنسـائية. وقـد شكل مؤتـمر بيـج اخلاص إسهـامات اجملتـمع ا
ـرأة والـذي انعـقـد في عام 1995م مـحطـة مـفصـلـية عـبـر إعطـاء قـوة دافعه كـبـيرة لـلـعمل با
رأة في الـبلدان الـعربـية. واندرجت الدولي والعـربي واحمللي من أجـل النهـوض بأوضـاع ا
. وقد ترافق مع اإلسهامات الدولية من ذلك احل في إطار مـتابعة تنفيذ خطة عمل بيج
بادرة من منظمة األسكوا ومنظمة اليونيسيف; ؤتمر بيج عمل عربي مشترك  اإلعداد 
رأة حتى عام 2005م. وقد رسمت تلك اخلطة بهدف وضع خطة عمل عربية للنهوض با
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تسـعة أهداف استـراتيجيـة للمرأة الـعربية مـستمده من مـجاالت االهتمـام احلاسمة وهي:
شاركة في هياكل وآليات السلطة ومواقع صنع القرار وتخفيف رأة في ا ضمان حقوق ا
ـرأة الـعـربـية وضـمـان تـكـافـؤ الـفـرص في الـتعـلـيم بـجـمـيع مـسـتـوياته عبء الـفـقـر عن ا
ـرأة العربية وضمان تـكافؤ الفـرص في احلصول على اخلـدمات الصحـية وتعزيـز اعتماد ا
عـلى الـذات اقـتـصاديًـا وقـدراتـهـا عـلى دخـول سوق الـعـمل والـتـغـلب عـلى آثـار احلروب
ـرأة ـرأة الـعـربـيـة والـقـضـاء عـلى الـعـنف ضـد ا ـسـلـحـة عـلى ا واالحـتالل والـنـزاعـات ا
وارد الطـبيعية وصـون البيئة واسـتخدام وسائل االتصـال بفاعلية رأة في إدارة ا وإسهام ا
. و االتـفــاق عـلى أن تـشـتـرك ـسـاواة بــ اجلـنـسـ لـتـغـيــيـر األدوار في اجملـتـمع وحتــقـيق ا
ـنــظـمـات اإلقـلــيـمـيـة والــدولـيـة وصــنـاديق الـتـمــويل ومـؤسـســاته في اتـخـاذ احلـكــومـات وا
رأة حتى عام 2005م. وفي الية الالزمة لتنـفيذ خطة العمل العربية للنهوض با الترتيبات ا
ـرأة في عـدة دول عـربـية و هـذا اإلطـار  تـدعيم تـأسـيس آلـيـات وطـنيـة تُـعـنى بـشـئون ا

رأة. توفير دعم فني وعلمي كما  إنشاء وزارات مكلفة باألسرة وقضايا ا
رأة الـعربية ستـدامة العربـية لعام 2005م النـهوض با كما خـصص تقرير الـتنمـية اإلنسانـية ا
رأة الـعربيـة ويبدأ ذلك بتـمتعـها بحقـوقها اإلنـسانية. من أجل الـتحقـيق الكامل لـطاقات ا
ـا تمـييـز ووضع الطـابع اإلشكالي رأة في الـبلدان الـعربـية دو وقـد اهتم التـقريـر بقـضايـا ا
لــلـمــسـاواة فـي احلـقــوق والـقــدرات والـفــرص في الــسـيــاق الـتــاريـخي والــثــقـافي والــديـني

واجملتمعي وكذلك في اإلطار االقتصادي السياسي.
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ـنـظـمـات الـدولـيـة عـلى عـدة مــسـتـويـات وفي عـدة مـجـاالت وقـد انـعـكس هـذا عــمـلت ا
تـحدة حـيث دعا اجمللس االقـتصـادي االجتـماعي في قراره االهـتمام فـي نشاطـات األ ا

ـرأة في هـيـاكل الـســلـطـة ومـواقع صـنع الـقـرار بـنـسـبـة (%30) عام 1990م إلى مـشـاركـة ا
واقف اجملـتمـعية الـسلـبية والعمل عـلى تعـبئـة اجملتمع رجـاالً ونسـاءً وتوعـيته للـقيـام بتـغييـر ا
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ـرأة. وقد ـرأة ودورها في صـنع الـقـرار وتبـنى آلـيـات وإجراءات تـمـكن ا ـتـحيـزة ضـد ا ا
ي الثـالث -والذي عـقد في نـيروبي عام ـرأة العـا لعـبت االستـراتيجـية الـتي أقرهـا مؤتـمر ا
1985م- دورًا بـارزًا في هــذا الــصـدد; حــيث جــاء فـيــهـا أن عــلى احلــكـومــات واألحـزاب

ـرأة في جـمـيـع الـهـيـئات ـسـاواة في إسـهـام ا الـسـيـاسـيـة تـكـثـيف اجلـهـود لـضـمـان وتـأمـ ا
ـساواة في الـتعيـ واالختـيار والـترقيـة للـمناصب التـشريـعيـة والوطنـية واحملـلية وضـمان ا
ـسـتـوى احمللي. العـلـيـا في الـفروع اإلداريـة والـتـشريـعـيـة والـقضـائـيـة لـهذه الـهـيـئات عـلى ا
نظـمات الدولية في تعامـلها مع الدول العربيـة سياسة ثابتة قـائمة على التعاون واعتمدت ا
دني من ـنظمـات غيـر احلكومـية وسـائر مؤسـسات اجملـتمع ا مع احلكـومات من جـهة ومع ا
جهـة أخرى. وكانت أغـلب البرامج واألنشـطة قائـمة على شراكـة ثالثية هـدفت إلى حتفيز

نظمات غير احلكومية على العمل معًا. احلكومات وا

WOF¹dA² «Ë W¹—u²Ýb « ŸU{Ë_« ∫2-2

ـرأة في احلـقوق ـساواة بـ الـرجل وا أرست مـعـظم الـتشـريـعـات في الـبالد الـعربـيـة مـبـدأ ا
األساسـية والـعمل والـتعلم واحلـق في التمـلك واحلصـول على احلـماية االجـتمـاعية
ـشــاركـة الـسـيـاســيـة (مـصـر األردن لـبــنـان تـونس اجلـزائـر والـرعـايـة الــصـحـيـة وا
ساواة ب غـرب عمان البحرين). كمـا نصت بعض الدساتير عـلى صور خاصة من ا ا

ساواة في ناصب العامـة (مصر األردن لبنان) وا ساواة في تولي ا رأة كـا الرجل وا
سـاواة في احلقوق والـواجبات (تـونس اجلزائر ـغرب) وا احلقوق الـسياسـية (لبـنان ا

عمان).
ـادة رقم 8 من الـدسـتـور كـمـا تـضـمـنـت بـعض الـدسـاتـيــر نـصـوصًـا عن تـكــافـؤ الـفـرص (ا
ـصري) وعـن قيـام الـدولـة بـرعـاية األسـرة وحـمـايـة األمـومـة والطـفـولـة والـتـوفـيق ب ا

ـرأة نـحو األسـرة وعـمـلـها في اجملـتـمع (مـصـر الـبحـرين). وعن حـظـر تـشـغيل واجـبـات ا
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ادة رقم 269 األردن). النساء في صناعات معينة أو في أوقات معينة (ا
وتتـضمن تشـريعات الدول الـعربيـة نصوصًا تـشرع احلقوق الـسياسـية للمـرأة فتنص بعض
هذه الـتشـريعـات عـلى حريـة تشـكيل األحـزاب السـياسـيـة واالنضـمام إلـيهـا دون تمـييـز ب

الرجال والـنساء. وحق إبداء الرأي في كل استـفتاء يجرى طبقًـا ألحكام الدستور وإبداء
الرأي في االستفتاء الذي يجري النـتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الشعب كذلك

حق االنتخاب والترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى.
شـاركة ورغم أن نـصوص الـدستـور والتـشريـعـات تكـفل للـمرأة فـي هذه الـدول احلق في ا
ـشاركة في الواقع مـا زال ضئيالً ومازال الـوضع السياسي السياسـية إال أن حجم هذه ا
رأة للـمرأة مهـمشًا ويـتمـيز بضـعف مشاركـتهـا في احلياة الـسياسـية. فـفي لبنـان لم تصل ا
ـرأة في اجملـالس النـيابـيـة ال يتـعدى إلى مـقـاعد الـوزارة حتـى اآلن كمـا أن نسـبـة مشـاركة ا
(3%). كمـا أن نـسبـة الـسيـدات إلى مـجمـوع أعـضاء مـجـلس الشـعب في مـصر ال تـتـجاوز
(4.2%) وفي األردن ال تـوجـد إال ثالث نـساء في اجملـلس وسـتـة في مـجلس الـنـواب. أما
غـرب الـعـربي فـيبـدو الـوضع أفـضل فتـمـثل الـنـساء في تـونس نـسـبة (22%) من في دول ا
ـغـرب خصص (30) مـقـعدًا ان و(25%) من أعـضـاء اجملـالس الـبـلـديـة وفي ا نـواب الـبـر

ان. للنساء من جملة (325) مقعدًا في البر
وتـتـضـمن تـشـريـعـات الـعـمل في الـدول الـعـربـيـة نـصـوصًـا تـقـرر احلـمـايـة الـقـانـونـيـة لـلـمرأة
الـعـامـلـة بل إن هـذه احلـمـايـة قـد تـتـقـرر بـنـصـوص صـريـحـة في الـدسـاتـير كـمـا في األردن
رأة العـاملة في: حظر تـشغيل النساء في أعـمال معينة أو ومصر وتونس. وتتمـثل حماية ا
رأة الـعامـلة أو في أوقـات معـينـة وحقـها فـي احلصـول على إجـازة وضع وحظـر فـصل ا
إنــهـاء خـدمــتـهــا أثـنـاء إجــازة الـوضع أو أثــنـاء احلــمل وحق احلـصــول عـلى إجــازة رعـايـة

الطفل.
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كن القول بصفة عـامة إن قوان العقـوبات واإلجراءات اجلنائية في الـدول العربية تعنى و
ـرأة بوصفها رمـزًا للشرف والفضـيلة أو بوصفـها موضوعًا لـلحماية أو بـوصفها طرفًا با
في كـيان عائـلي يستـحق احلمـاية من الهـجر واإلهمـال. وتتعـدد النـصوص التـشريعـية التي
رأة. فـثمـة نصـوص تعاقب عنـية بـا تـدور في فلك هـذه احملاور الثالثـية لـلسـياسـة اجلنـائيـة ا
ة ة الـزنا سـواء ارتكـبهـا الزوج أو الزوجـة ونصـوص أخرى تـعاقب عـلى جر علـى جر
ة الدعارة والفجور ونصوص هتك العرض أو االغـتصاب ونصوص تعاقب على جـر
ة اختطـاف األنثى ونصوص تعاقب على اإلجهاض ونصوص تهدف تعاقب على جر

إلى تأكيد صحة الزواج وحتافظ على تماسك العائلة.
تعـلقة بتنفيذ تعلقة بتـفتيش النساء وا رأة كـتلك ا وثمة نصوص إجرائـية تراعى طبيعة ا
رأة احلامل العقوبات سواء كانت عقوبات بـدنية (عدم جواز تنفيذ عقوبة اإلعدام على ا
ـسجـونات). رضع) أو كـانت عـقوبـات سـالبـة للـحـرية (الـقـواعد اخلـاصة بـالـنسـاء ا أو ا
رأة في مجـال قانون العقوبات وإن كانت وثمة جهود تبذل لـلحد من مظاهر التـمييز ضد ا

ا يتطلب تكثيف هذه اجلهود وتطويرها. ذات طابع جزئي وغير شامل; 
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رأة  (Gender Empowerment Measure) يتـحدد من ا الشك فـيه أن مقـياس تـمكـ ا
شـاركة في صـنع الـقرار في اجملـاالت اخملتـلفـة ومن ثم فإن قـياس رأة عـلى ا خالل قـدرة ا
ـان ونـسب ــرأة في الـبــر هـذا الــتـمــكـ يـظــهـر بـشــكل جـلي مـن خالل نـسب مــشـاركـة ا
ـتـخــصـصـات والـفـنـيــات والـعـامالت بـاإلدارة الـعــلـيـا بـاإلضـافـة إلـى حـصـة الـنـسـاء من ا

: شاركة السياسية إلى نوع الدخل. ويقسم الباحثون ا
ـشــاركـة الـسـيـاســيـة الـرسـمـيـة: وتـتـم من خالل أجـهـزة الـسـلــطـة ومـراكـز صـنع الـقـرار ـشــاركـة الـسـيـاســيـة الـرسـمـيـة:ا - ا
شـاركـون يقـومون هـنـا بأداء أدوارهم لـلحـفاظ السـياسي ومـؤسـسات احلـكم واإلدارة وا
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ـوجـود أو حتـقيق عـلى مـصـاحلـهم أو حتـقيـق االستـقـرار واسـتـمراريـة الـنـظـام السـيـاسي ا
مطالب أفراد اجملتمع.

ـشـاركـة في الـعـمـلـيـة الـسـياسـيـة من خالل ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة غـيـر الـرسـمـية: وهي ا ـشـاركـة الـسـيـاسـيـة غـيـر الـرسـمـية: ا - ا
ـصـالح فـضالً عن مـبـاشـرة حق الـتـصويت التـنـظـيـمـات احلزبـيـة وجـمـاعـات الـضغط وا
ـمارسة حـق إبداء الرأي عـن طريق وسـائل االتصال واإلسـهام في احلـمالت االنتـخابـية 

ؤتمرات العامة. أو إدخال االجتماعات وا
شـاركة الـفعَّـالة لـلمـرأة في احليـاة السـياسـية واحلـياة الـعامـة جزءًا أسـاسيًا مـن عمـلية وتعـد ا
ـرأة في احلـيـاة االقـتـصـاديـة ـقـراطـي في اجملـتـمع الـعـربي. ورغم تــنـامي دور ا الـتـحـول الـد
واالجـتـماعـيـة فـإن دورها في اجملـال الـسيـاسي ال يـزال ضعـيـفًا. ويـتـمـثل ذلك في ضعف
وجـودها في الـساحـة السـياسـية الـرسمـية والسـيمـا مراكـز صنع الـقرار(الـقيـادات العـليا -
ــان - الـبـلــديـات). وفي ضــوء الـهـدف ــؤسـســات الـتـمــثـيــلـيـة (الــبـر احلــكـومـات) وفي ا
رأة فـي هياكل الـسلطة ومـواقع صناعـة القرار في مـختلف ـشاركة ا تصل  االسـتراتيجـي ا
ـيادين تـمت مـضاعـفة اجلـهود و إحـداث تغـييـر في أغـلب الدولـة العـربيـة; فتـزايدت ا
رأة في مـواقع اتخاذ القـرار في سلطنة عـمان فلم يعـد عملها يـقتصر على نسبـة مشاركة ا
وظـائف الـتـدريس أو الـصــحـة فـحـسب بل تـنـوعت مــجـاالت الـعـمل في قـطـاع الـدفـاع
ـرأة حالـيًـا نـسبـة تـبلغ (5.15%) من إجـمالي والشـرطـة والقـضـاء واخلارجـيـة فـتشـغل ا

الوظائف العليا ومواقع اتخاذ القرار في األجهزة احلكومية.
كما  تـعي وزيرات في معظم احلكومـات العربية اخملتلفـة و انتخاب نسب متفاوتة من
ـغرب سـلطنـة عمـان البـحرين الـيمن). ويوضح النـساء في اجملـالس النـيابيـة (لبـنان ا
ناصب قاعـد التي حـصلت عـليـها الـنساء في اجملـالس النـيابـية وعـدد ا اجلدول رقم (3) ا
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الوزارية التي يشغلنها.

شاركة السياكة السياسيسية للمرأة العربية في اجملالس النيابيةة للمرأة العربية في اجملالس النيابية شار: ا اجلدول رقماجلدول رقم ( (3): ا
ناصب ب الوالوزاريةزارية ناصوا وا
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ستوى الـوزاري في الدول العربية اخملتلفة وإن رأة على ا يعكس لنا هـذا اجلدول تواجد ا
كـان هناك بـعض الدول العـربية الـتي لم يتم تـعي أيـة وزيرة بهـا حتى اآلن. كمـا أن معظم
الوزارات الـتي تتـوالها الـسيـدات هي وزارات ذات مهـام اجـتمـاعيـة وهي الوظـائف التي

تمثل امتداداً للوظائف التقليدية للمرأة.
رأة في عمـان في السـلك القضـائي حيث  تـعي خـمس نساء كـأعضاء كـما انخـرطت ا
غـرب وتونس وسـوريا والـسودان ولـبنان باالدعاء الـعام. كـما خـاضت بعض الـنسـاء في ا
واألردن وعمان وغـيرهـا مضـمار العـمل القـضائي في الـسنوات األخـيرة. وارتـفعت نـسبة

العامالت في السلك الدبلوماسي.

رأة في سلك القضاء في بعض الدول العربية رأة في سلك القضاء في بعض الدول العربية): تواجد ا اجلدول رقم (اجلدول رقم (4): تواجد ا
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شاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي» ان بيبرس «ا صدر: إ ا
رأة 2006م. القاهرة: جمعية نهوض وتنمية ا

WOÐdF « …√d*« ŸU{Ë√ 5 % w  w½b*« lL²:« —Ëœ ∫4-2

ـرأة العربـية واحلركـة النسـائية تـطورًا ايـجابيًـا ملمـوسًا حيث عـملت هذه شـهدت مـسيرة ا
رأة وتـواجدها الـفعَّـال في اجملتمع; احلـركات واجلـمعيـات النـسائيـة على زيـادة نسبـة تأثـير ا
ـقام األول بـجانب ذلك حيث تـسـعى هذه اجلـمعـيات إلـى توفـير اخلـدمات والـتنـمـية في ا
ـرأة بــوصـفـهـا إنـســانًـا ومـواطـنًـا إذ حتـاول بــعض هـذه اجلـمـعــيـات االسـتـجــابـة حلـاجـات ا
ـرأة اقـتصـاديًا وعـلـميًـا وثـقافـيًا ـعلـنـة على اهـتـمامـات تـتعـلق بتـمـك ا اشـتـملت أهـدافـها ا
رأة واجتماعيًا وبرزت مفاهيم التدريب والتثقيف والتمك ومناهضة العنف ضد ا
مـتـجــاورة مع أنـشــطـة الـعــمل اخلـيــري الـتـقــلـيــدي وتـدخـلـت تـلك اجلـمــعـيــات في كـافـة
اجملاالت وأحـرزت تقـدمًـا ال يُسـتهـان به بدءًا من مـسألـة مـكافـحة األمـية -والـتي تكـتسب
ـرأة إلى سـوق الـعمل أهـميـة خـاصـة في مـعظم الـدول الـعـربـية- ومـرورًا بـتـأم دخـول ا

ومكافحة الفقر في أوساط النساء والعمل السياسي ومراكز صنع القرار.
كـما تـولى بعض الـدول العـربيـة لقـضيـة التـشريـعات األسـرية أهـميـة متـزايدة في ظل حـركة
ـدنـي; فـخـطت خـطــوات مـلـمــوسـة في تـطـويــر الـقـوانـ ـؤسـســات اجملـتـمع ا مـتـصـاعــدة 

ــتـصـلــة بـالـزواج والــطالق بـشـكل عــام كـمـا  إجنــاز الـكـثـيــر في مـجـال والـتـشــريـعـات ا
ثال رأة وحمايـتها فـقد  على سـبيل ا ؤسـسات التشـريعيـة والقانـونية لضـمان حقـوق ا ا

بكـر كما أصبح الـطالق حقًا لـلطرف غـرب فمُنع الـزواج ا مـراجعة قـانون األسرة في ا
كـمــا قـ الـقـانـون تـعــدد الـزوجـات وقـيـده بـالــتـمـكن االقـتـصــادي لـلـزوج وقـبـول الـزوجـة
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نـظمات غيـر احلكومية وتـفعيلـها وبخاصة الـهيئات الـنسائية األولي. ويرافق ذلك دعم ا
غـيـر احلـكومـيـة في مـجال وضـع برامج الـتـوعـية والـتـثـقيف وبـرامج عـمل لـتشـمل تـطـوير
رأة واألسرة وهو عمل ضروري ومـفيد ألنه لن يكون هناك تطوير تصلة با التشريعـات ا

ؤسسات احلكومية. من دون مطالبة بذلك ولن يكون هناك مطالبة في فلك ا

…√d*« b{ eOOL² « ‰UJý√ W U  W «“≈ WO UHð« s  n u*«  ∫ 5-2

ـغرب لـبنـان مصر األردن صدَّقـت معظم الـدول محل الـدراسة (تـونس اجلزائر ا
ـرأة (سيداو) 2002م وأصبحت البحـرين) على اتـفاقـية إزالـة كافـة أشكال الـتمـييـز ضد ا
جـزءًا من تشريـعها الـداخلي ومع ذلك فـقد حتفـظت كل الدول الـعربيـة دون استثـناء على
بـعض نصـوص االتـفـاقـية وتـبـرر الـدول الـعربـيـة حتـفـظاتـهـا عـادة إما بـاإلحـالـة إلى مـباد

الشريعة اإلسالمية أو إلى اعتبارات األمن الوطني أو غير ذلك.

خالصة القول..خالصة القول... . أصـبح هناك تمـثيل ووجود للـمرأة - ولو كان ضـئيالً- في دوائر صنع
القرار السياسي ولـكنه وجود غير مسبوق كما أصبح لـلمرأة وجود في احملكمة كقاضية
ومحامية ووكيلة وزارة ووزيرة وأستاذة في اجلامعة وهي نشطة في مؤسسات اجملتمع
دني من خالل حضورهـا كعضو في األحزاب والـتنظيـمات السيـاسية وهي حاضرة في ا

نظمات األهلية من خالل العضوية في الهيئة اإلدارية أو العمل فيها. ا
ـرأة حـقـوقهـا في كـافـة اجملـاالت ولكـنـهـا ال تتـمـتع بـها وفي الـتـشريـعـات الـعربـيـة مُـنحت ا
رأة ال يتـصل معظمه بغياب النصوص ألسباب خارج إطار الـقانون. فالظلم الواقع على ا
ا بالظروف االجتـماعية واالقتـصادية والثقافـية العامة في اجملـتمع. فالقوان القانونيـة وإ
رأة سند رسـمي داعم ولكن إخراج هذه القوان ومـناقشتها يتم فـي دوائر تغيب عنها ا
وروث ويـسـيـطـر عـلـيـهـا الـرجـال فـسـنـد الـقـانـون لـلـمـرأة كـان وال يـزال يـصـطـدم بـقـوة بـا
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رأة حيـث ظهر ما يسـمى بتأنيـث التعليم االجتماعي والـثقافي وقدرته الـتنميـطية ألدوار ا
وتأنيث الوظيـفة. كما تتـأثر احلقوق االجتـماعية واالقتـصادية والثقـافية للمرأة بـشكل كبير
رأة. وهكذا بالعادات والـتقاليد التي تنـحاز إلى الرجل وتمنحه حقـوقًا أعلى وأفضل من ا

رأة مع الرجل في معاملة اجملتمع لها في مختلف نواحي احلياة االجتماعية. ال تتساوى ا
كمـا أن هـنـاك نـواقص مـا زالت تشـوه مـخـتـلف الـقوانـ الـوطـنـيـة باإلضـافـة إلى الـقـوان

ـواثـيـق الـدولـيــة. ويـتم تــدعـيم حـقــوق الـنــسـاء من الـتــنـفـيــذ الـفــعـلي لـقــوانـ األحـوال وا
سـاعدات القـانونـية والقـضائـية للـنسـاء واألسر ذات الوضع الـشخصـية وتـقد خدمـات ا
كنها من رأة يعد ركـيزة أساسية في تغيير وضعها و اخلاص كما أن االرتقاء بخصائص ا
رأة لذاتها والثقة بنفسها شاركة بفاعلية أكثر في عملية التنمية وذلك من خالل إدراك ا ا
وقـدرتهـا على فـرض وجودهـا والتـعامل مع مـا يتـاح أمامـها من أنـشطـة ومبـادرات. وبداية
رأة والسـيـما ـحـو األمـية والـتـدرج في التـعـليـم واالهتـمـام بصـحـة ا الـطـريق هو االهـتـمام 
ـرأة. والشك في أن تـغيـير الـصـحة اإلجنـابيـة ثم يـأتي العـمل لـيسـهم في حل مـشكالت ا
رأة في رأة مع الـتوعـية بـحقوقـها سـيسـهم بصورة إيـجابـية في انـخراط ا نـظرة اجملتـمع إلى ا

شاركة. اجملتمع واحلياة العامة والسياسية وكل مجاالت ا
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ـكـانـة حتــدد احلـقل االجـتـمــاعي في هـدف الـدراســة في ضـوء أبـعــاد أربـعـة هي: تـعــزيـز ا
رأة كـمواطـنة ومـواجهة االجـتمـاعيـة للـمرأة ودورها فـي األسرة واجملـتمع تـعزيـز حقـوق ا
ـرأة من كل أشـكـال الـعـنف مـواجـهـة الـظروف صـور الـتـمـيـيـز الـسـلـبي ضـدهـا حـمـايـة ا
اخلاصـة كالفـقر والـترمل والـطالق واإلعالة. ولـقد كـشفت الـدراسات الـقطريـة اخملتـلفة أن
هـذا الـتحـديـد لـلمـجـاالت االجـتمـاعـيـة ليـس حتديـدًا جـامـعًا; فـمن الـصـعب وضع احلدود
الـفـاصـلــة بـ اجملـال االجـتــمـاعي واجملـاالت األخـرى خــاصـة اجملـال االقـتــصـادي; فـثـمـة
شروعات رأة أو توفـير موارد لتنميـة دخلها وهذه ا مشـروعات تستهدف تنـمية مهارات ا
كانة ذات طابع اقتصادي ولكنها تـصب في اجلانب االجتماعي; فهي تؤدى إلى تعزيز ا
االجتمـاعية للمرأة ودورها في اجملتـمع. ففي الوقت الذي استطاع بـعض الباحث تصنيف
ـقـتــرح (األسـرة مـقـاومـة الــتـمـيـيـز ـشــروعـات الـتي درست وفق الــتـصـنـيف الــربـاعي ا ا
الــعـنف الـفـقــر والـفـئـات اخلـاصـة) أتـت بـعض الـبـحـوث بــتـصـنـيف جــديـد. وتـثـيـر هـذه

شكالت هي ما يلي: التصنيفات عددًا من ا
ــوضـوع الـتـدريب; إذ إن عـمـلـيـة الـتـدريب تـتـقـاطع مع ـشـكالت مـا يـتـعـلق  أ - من أهم ا
مجاالت عـديدة وثـمة مشـروعات يسـتهـدف التدريب فـيهـا تنمـية مـهارات تصب في

اجملاالت اخملتلفة االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
ب - يثـير اسـتخـدام مفـهوم الـتمـك مـشكـلة في الـتصـنيف; فـالتـمكـ مفـهوم عـام يتـعلق
بجـوانب مخـتلفـة. ولقـد كشـفت التصـنيـفات الـواردة في الدراسات الـقطـرية أن كـثيرًا من
رء إلى شروعـات تصنف على أنـها تتجه نـحو التمـك هكذا عـلى نحو عام ويـحتاج ا ا

دراسة تفصيلية للمشروع لكي يستطيع أن يصنفه في ضوء معطيات اجملال االجتماعي.
شـروع يهدف ج - وتـستـخدم أحيـانًا مـفهومـات أعم وأشمل من الـتمكـ كأن يـقال إن ا
إلى التنمية االقـتصادية أو السـياسية أو االجتمـاعية. وفي هذه احلالـة جند تداخالً كبيرًا
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رأة ومـن ثم تمـكـينـها بـ اجملاالت; فـالـتنـميـة االقـتصـاديـة قد تـتـجه نحـو زيـادة دخل ا
اجتماعيًا وقد تتجه لتقد برامج تدريبية.

شكالت في تعـريف ما هو اجتماعي إال أن هناك مجاالت ال خالف ورغم وجود هذه ا
علـيها ظـهرت في كثـير من الـتصنـيفات الـتي أجرتهـا الدراسات الـقطريـة وهي مجاالت:
رأة والـفقـر واحلاالت ذات االحـتيـاجات اخلـاصة. وعـلى أية حال وجه ضـد ا العـنف ا
فـإن الدراسـات القـطـرية قـد كـشفت بـوضـوح أن اجملال االجـتمـاعي يـعد مـجـاالً مهـمًـا فيـما
كننا من القول بأن أي رأة وأن فهمًا واسعًا للمجال االجتماعي  يتعلق بتحس أحوال ا
ـرأة يـصب في الـنهـايـة في حتسـ أحـوالهـا االجـتمـاعـية جـهد يـتـجه نـحو حتـسـ أحوال ا
ـكنـها مـن أداء أدوارها في ظـروف اجتـمـاعيـة وثقـافـية أفـضل. فالـتـدريب على مـهارات و
جـديدة لـيس مرتـبـطاً بـاجملال الـتـعلـيمي بـل هو مـرتبط بـشـكل مبـاشر بـبـناء قـدرات األفراد
رأة ترتبط وتتعـزز بالدور الذي تشغله وفق قدراتها وتمـكينهم من النشاط العام. فـمكانة ا
شروعات عرفـية. وبشـكل عام يكـشف استقـراء خريطـة ا ـهارية والثـقافيـة والتعـليمـية وا ا
رأة وتـعـلـيـمـها ـشـروعـات تسـتـهـدف تـمـكـ ا الـواردة في الـدراسـات الـقطـريـة أن أغـلب ا
ـشروعـات اخلدمـية فـائدتـها وتـدريـبهـا وتعـزيز قـدراتهـا وبنـاءها  وهـذا مؤشـر إيجـابي. فا
ـرأة وتمكينـها. كما اتضح أيـضًا أن النساء محدودة وال تـبنى اإلنسان أو تؤسس لـتنمية ا
ذوات اإلعـاقــة كــان نـصــيــبـهن مــحــدودًا وهـذا يــعــكس ضــعف االهـتــمــام بـهـن مـقــارنـة

ا حلداثة التوجه لهن. بنظيراتهن من النساء أو ر
ـشروعات كما وردت من خالل الدراسات ونتجه اآلن نـحو الكشف عن أهم خصائص ا

القطرية:
 UŽËdA*« w  W¹—«dL²Ýô« Èb  ∫1-1

رأة تعد قضـية االستـمرارية من أهم الـقضايا الـتي تؤكد حـجم التواصل في متـابعة قـضايا ا
ــشــروعـات مـن حـيث في اجملــال االجــتــمــاعي. ويــكـشـف اجلـدول رقم (5) عن مــوقف ا

االستمرار أو االنتهاء أو التوقف في الدول التي غطتها الدراسة:
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شروعات شروعاتتنفيذ ا اجلدول رقم اجلدول رقم (5): مدى ا: مدى االستمرار في الستمرار في تنفيذ ا
(عدد الد(عدد الدول: ول: 15 د دولة)ولة)
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شروعات شروعات: مدى االستمرار في تنفيذ ا الشكل رقمالشكل رقم ( (1): مدى االستمرار في تنفيذ ا

شـروعات; حـيث توفر وتكـشف بيـانات اجلـدول أن ثمـة ميالً إلى االسـتمـرار في تكـوين ا
ـشروعات في مقابل االستمرار حلوالي (823) مشروعًا بـنسبة تبلغ (73.7%) من إجمالي ا
شروعات شروعات. وبلغ عدد ا (216) مشروعًا منتهيًا بنسبة تبلغ (19.4%) من إجمالي ا

ـشـروعـات. وتـشـيـر هـذه الـتي تـوقـفت (77) مـشـروعًـا بـنـسـبـة تـبـلغ (6.9%) من إجـمـالي ا
ـرأة والتي فـتـوحة الـتي تـستـهـدف النـهـوض با ـستـمـرة ا ـشـروعات ا الـنـتائج إلى كـثـافة ا
حافظت عـلى استمراريتـها نظرًا لـتراكم جتربتهـا وحسن أدائها. ومن أكثـر الدول التي ظهر
ـقدمة بنسبة فيها توقف لـلمشروعات فلـسط والسودان واجلزائـر. وجاءت فلسط في ا
ـشروعات ويدل ذلك على العالقـة الوثيقة ب درجة عالية بلغت (36%) من إجمالي ا
االسـتقـرار االجتـماعي والـسيـاسي ودرجة اسـتمـرارية الـتنـميـة االجتـماعـية. ولـقد أشارت
شروعات التي الزالت عاملة دراسة فلسط إلى ذلك صراحة مؤكـدة أن انخفاض نسبة ا
في قـطـاع غـزة يـرجع إلى الـتـراجع في الـدعم اخلـارجـي بـسـبب احلـصـار وارتـباط الـتـمـويل
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ـلف الـسـيـاسي. كـمـا أكـدت دراسـة اجلـزائـر عـلى عـامل مـهم يـتـصل بـضـعف الـتـنـمـوي بـا
سـتقرة شـروعات وأن الـظروف األمنـية غـير ا ـدني في حتقيق االسـتمـرارية في ا اجملـتمع ا
شـروعـات باإلضـافة إلى عـدم التـنـسيق بـ مخـتلف واقـع تمـنع استـمراريـة ا في بـعض ا
الشركاء; األمر الذي يتسبب في أغـلب األحيان في تعطيل وتيرة اإلجناز. وأكدت سلطنة
ـادية والـبشـريـة معًـا. وعلى ـشـروعات يـرتبط بـعـدم توافـر اإلمكـانـيات ا عمـان أن توقف ا
ــنـوال أكـدت دراســة الـسـودان عـلـى عـدم اسـتـقــرار الـوضع األمـني والــسـيـاسي في نـفس ا
شروعات. وأشـارت سوريا إلى نتـيجة مهمة منطقة دارفـور; األمر الذي يعوق اسـتمرار ا
ـشروعـات التـي تنـفذ دولـيًا أو إقـليـميًا شـروعات مـوضحـة أن أغلب ا تـرتبط بـاستـمراريـة ا
ـشـروعـات األخـرى ــشـروع يـؤثـر عــلى ا حتـظى بــالـتـزام عـالٍ; ألن تــخـلف أيـة دولـة عن ا

شروعات الوطنية. قارنة با با

ŸËd‡‡‡ALK  w‡‡M e « Èb‡*« ∫2-1

ـا يكـون حتديـد مدى زمـني معـ للـمشـروعات هـو الذي يـؤدى إلى انتـهائـها في مـوعد ور
مـحـدد; وذلـك بـسـبب انــتـهـاء الــتـمـويل وفــرض األطـر اإلداريـة الــتي كـان يـعــتـمـد عــلـيـهـا
دى الزمني للمشروعات في اثنتي عشرة شروع. ويكشف اجلدول رقم (6) عن طبيعة ا ا

دولة من الدول التي اشتملت عليها الدراسة.
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دى الزمني للمشروعاتدى الزمني للمشروعات اجلدول رقم اجلدول رقم (6): ا: ا
(عدد الدول: (عدد الدول: 12 دولة) دولة)
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دى الزمني للمشروعات دى الزمني للمشروعات ا الشكل رقم الشكل رقم (2):): ا

ـدى زمني; حـيث بـلغت نـسـبة ـشـروعـات محــددة  ويـكـشف اجلدول الـسـابق أن أغلب ا
ـــشـــروعــات أمـــا بــاقي ــشــروعـــات غــيـــر احملــددة بـــزمن مــحـــدد حــوالي (24.9%) من ا ا
شـروعات (بنـسبة 75.1% تقريبًـا) فهي محـددة بزمن يتـراوح ب أقل من سنـت وأكثر من ا

شروعـات غيـر احملددة بـزمن مع ـستـمرة هي تـلك ا ـشروعات ا أربع سـنوات. وأكـثر ا
عنية شـروعات التي تشرف عـليها احلكومـة أو اجلهات ذات الطابع الـوطني ا وأغلبها من ا
دى الـزمني لـلمـشروعات ـرأة. وتوضح اجلـزائر أن ا ـرأة أو جلان ا رأة مثـل مجالس ا بـا
يزانية شروعات واجلهات القائمة بالتنفيذ وا يرتبط بشكل أساسي بطبيعة أنشطـة هذه ا
ـدى الـزمــني الـطــويل هي مـشــروعـات مـرتــبـطـة ـشـروعــات ذات ا احملــددة لـلــمـشـروع. فــا
ـخــطـطــات وطـنــيـة وســيـاســات لـوزارات مــعـنــيـة مــثل سـيــاسـة وزارة الــفالحـة في دعم
ـرشـدات. في حـ تـؤكـد الـفـالحـات وتـكـويـنـهن ووزارة الـشــئـون الـديـنـيـة في تـكــوين ا

دى الزمني للمشروع واألجندة السياسية والتنموية. دراسة فلسط وجود ارتباط ب ا
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ورغم أن فـتح األفق الـزمني لـلـمشـروعـات يـعد مـزيـة في حـد ذاته إال أن ثمـة مالحـظات
وردت من بعض التقارير (تقرير عمان على وجه التحديد) أكدت على نحو غير مباشر أن
شروع بقـدر ما يرتبط بالروت البيروقراطي ـشروعات قد ال يرتبط بإجنازات ا إطالة عمر ا

شروع دون عائد ملموس. إلطالة أمد ا

 UŽËdALK  WO «dG'« WODG² « ∫3-1

ترجع أهـمـية الـبيـان اخلـاص بالـتغـطـية اجلـغرافـية لـلـمشـروعات إلـى إفادته عن مـدى توسع
دى الـذي تكـون فيه فرص ـرأة في كافة اجملـاالت وا ـشروعـات اخلاصة بـتمـك ا دائرة ا
التمك في متناول النساء على اختالف مناطق تواجدهن داخل الدولة. ويوضح اجلدول

رقم (7) التوزيع اجلغرافي لعدد (1116) مشروعًا من خمس عشر دولة.
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وتــكــشف بــيــانــات اجلـدول في كـل الـدول الــتي غــطــتــهــا الـدراســة أن مــشــروعــات اجملـال
ـشروعات ـركزية الـشديـدة; حيث تـتركز مـعظم ا وجـهة للـمرأة تـعاني من ا االجـتمـاعي ا
في الـعاصـمـة أو في احملافـظـات اخملتـلـفة وتـتـضـاءل على نـحـو كبـيـر في الريف ويـتـواجد
دن وفي عواصم األقالـيم; فقد كشفت رأة حيث تـتركز السـلطة والثـروة في ا االهتمـام با
شـروعات (34.7%) تعـمل في محـافظـات عديدة بـيانـات اجلـدول أن النـسبـة األكبـر من ا
شروعـات التي تخدم ـشروعات تـقريبًا (17.8%) يـتركز في العـواصم. وأن ا وأن خُمس ا
مـدينـة أو قريـة مشروعـات قلـيلـة للـغاية (8.2% للـمدن و11.6% لـلقـرى). وينـسحب هذا
احلكم على البـيانات التفصيلية في كل بـلد على حدة; ومن ثم فنحن بحاجة ماسة إلى أن
نـاطق األشـد حـرمـانًـا والـتي تدل ـرأة إلى الـتـركـيـز عـلى ا ـشروعـات الـنـاهـضـة با تـتـجه ا

ستوى االجتماعي للسكان. مؤشراتها االقتصادية واالجتماعية على تدني ا

ŸËdA*« qLŽ ‚UD½ ∫4-1

ـنـفذة داخل ـشـروعـات ا ـشـروع وتشـمل: ا ـنـطـقـة الـتي يـغطـيـهـا ا وهـو يـوضح طـبـيـعة ا
ـشـروعات ـنـفـذة في الـدول احمليـطـة والـدول الـعـربيـة اجملـاورة وا ـشروعـات ا الـوطن وا

شروعات. نفذة في الدول األجنبية والعربية. ويوضح اجلدول رقم (8) نطاق عمل ا ا
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شروعات وفقًا لنطاق العمل (وطني - إقليمي - دولي)ا لنطاق العمل (وطني - إقليمي - دولي) شروعات وفق: توزيع ا اجلدول رقم اجلدول رقم (8): توزيع ا
(عدد الدول: (عدد الدول: 13 دولة) دولة)
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شروعات وفقًا لنطاق العملا لنطاق العمل شروعات وفق: توزيع ا الشكل رقم الشكل رقم (3): توزيع ا

ـشـروعـات فـلم تـزد نـسـبة ويـشـير اجلـدول بـشـكل قـاطع إلى غـيـاب األبـعـاد الـدوليـة في ا
شروعات التي تعمل على نطاق دولي عن (3.1%) من إجمالي (969) مشروعًا; وتزداد ا
شـروعات التي تعـمل على أساس إقـليمي ويـتركز معـظمها هذه الـنسبة إلى (8.2%) في ا
شروعات التي تـنفذ على نطاق في السودان واألردن وموريتانـيا; وتزداد هذه النسـبة في ا

وطني لتصل إلى (%88.8). 

Èdš√  UŽËdA0 ŸËdA*« ◊U³ð—« ∫5-1

ستـوى الوطني أو شروعـات سواء عـلى ا يكـشف هذا اجلانب عن طـبيعـة التـشبيك بـ ا
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عـروضة في اجلدول رقم (9)- عن توافرة من (13) دولة -وا احملـلي وتكشف الـبيانـات ا
شروعات.  أن ثمة ميالً نحو محاولة تعميق العالقة ب ا

شروعات أخرى شروع  شروعات أخرى: مدى ارتباط ا شروع  اجلدول رقم اجلدول رقم (9): مدى ارتباط ا
(عدد الدول: (عدد الدول: 13 دولة) دولة)
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شروعات أخرى شروع  شروعات أخرى: مدى ارتباط ا شروع  الشكل رقم الشكل رقم (4): مدى ارتباط ا

ـشـروعـات أخـرى تـبـلغ حـوالي ـرتـبــطـة  ـشـروعـات ا يـكـشف اجلـدول الـســابق أن نـسـبـة ا
سـتقـلة غـير (39.1%) من جمـلة 969 مشـروعًا في مـقابل نـسبة (60.7%) لـلمـشروعـات ا
ـشروعات ـشروعـات أخرى. وتـتفوق بـعض البـلدان في درجـة التـشبـيك ب ا ـرتبـطة  ا
مثل: اجلزائر والسودان وتونس وموريتانيا والبحرين ولبنان واألردن في ح

تـمــيل لـيـبــيـا ومـصـر وســوريـا وفـلــسـطـ واإلمـارات وعــمـان إلى االسـتــقاللـيـة في تــنـفـيـذ
ـشـروعـات. ورغم أهـمـيـة االسـتـقاللـيـة -ألن هـذا قـد يـؤدي إلى نـتائـج مـركزة فـي اجملال ا
شـروع- إال أن هـذه االستقاللية قـد تؤدي إلى نتائج سلبـية بسبب تركزها الذي يستهدفه ا

wŽUL²łô« ‰U:UÐ WD³ðd*«  UŽËdALK  s¼«d « l{u « qOK%  ∫ Y U¦ « qBH «



65 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

ـتـرابـطـة والتي شـروعـات ا في جـانب واحـد فـقط دون الـربط بـ اجلـوانب األخـرى. فـا
تكاملة التي تنفذها جهات متعددة شروعات ا يكون لها هدف كبير يترجم في حزمـة من ا

بشكل متكامل يكون لها نتائج أعمق وأشمل.

 UŽËdA*« cOHMð ≠2

ـراحل الرئـيسـة التي يـجب اإلطالع علـيها لـلتـعرف عـلى سير كل تعـد مرحـلة الـتنـفيذ من ا
ـرتـبـطة شـروعـات ا ـشروعـات. ونـحـاول في هـذا اجلـزء أن نـتـعرف عـلى آلـيـات تـنـفـيـذ ا ا
ـنـفـذة ومصـادر الـتـمويل ونـوعـية باجملـال االجـتـماعي فـنـتعـرف عـلى طـبيـعـة اجلـهات ا

شروعات وطبيعة األنشطة التي ينخرط فيها والفئات التي يستهدفها. العامل با

 UŽËdALK  …cHM*«  UN'« WFO³Þ ∫1-2

ـرأة. ونقـارن هنـا ب الـهدف هـنا هـو الكـشف عن الـفاعـل احلـقيـقيـ في مجـال تمـك ا
ـدني وجهد ساحـة التي يـحتـلها اجلـهد ا سـاحة الـتي يحـتلهـا اجلهـد احلكـومي في مقابـل ا ا
ـنظـمـات الدولـية. ويـكـشف اجلدول رقم (10) عن تـوزيع عدد (847) الـقـطاع اخلـاص وا

شروعات.  مشروعًا وفقًا للجهات التي تتولى تنفيذ ا
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نفذة للمشروع نفذة للمشروعا للجهات ا شروعات وفقت وفقًا للجهات ا شروعا: توزيع ا اجلدول رقم اجلدول رقم (10): توزيع ا
(عدد الدول: (عدد الدول: 12 دولة) دولة)
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نفذة للمشروع نفذة للمشروع للجهات ا شروعات وفقاً للجهات ا شروعات وفقا) : توزيع ا الشكل رقم (الشكل رقم (5) : توزيع ا

وتدل البيانات الواردة باجلدول على عدد من احلقائق هي:
ا يـظهر أ - القـطاع اخلاص يـغيب تـمامًـا في عملـية الـتنفـيذ وإن ظـهر القـطاع اخلـاص فإ

الي واللوجستي. في الدعم ا
ـشــروعـات ــدني هـو الــذي يـحــمل الــعبء األسـاسـي في عـمــلـيــة تـنــفـيــذ ا ب - اجملــتـمع ا
ـرأة حيث اسـتـحـوذ علـى نسـبـة تـبلغ (59.0%) من إجـمالي االجتـمـاعـية اخلـاصـة بـا
شروعات على اختالف ب الدول العربية في حجم هذا الدور (انظر دور اجملتمع ا
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ــدني فـي الــسـودان) (76.8%) ولــيــبــيـا (65%) واجلــزائـر (64.3%) والــبــحـرين ا
(63.3%) ولبنان (%61).

ـشـروعـات وتـسـتـحـوذ عـلى ربع ـرتـبـة الـثـانـيـة في عـمـلـيـة تــنـفـيـذ ا ج - حتـتل احلــكـومـة ا
شروعات تقريبًا (%27). ا

شروعات التي نظمات الدولية ما يزال ضعيفًا رغم الضجة الكبيرة التي حتاط با د - دور ا
نظمات الدوليـة; فلم يتعد حجم إسهامها في التنفيذ أكثر من (7.1%). ومن ترعاها ا

نظمات في األردن وسلطنة عمان ولبنان. الواضح بروز دور هذه ا

q‡‡‡¹u‡L² « —œU‡‡‡B  ∫2-2

ـدني ـشـروعـات يـنـحــصـر في ثالث جـهـات رئـيـسـة (احلـكـومـة واجملـتـمع ا إذا كـان تـنـفـيـذ ا
صـادر الـتمـويل; حـيث تتـعـدد هذه نـظـمات الـدولـية) فـإن األمـر يخـتـلف فيـمـا يتـعـلق  وا

صادر وتشارك فيها أطراف عديدة. ويعرض اجلدول رقم (11) لهذه األطراف. ا
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وضحة باجلدول السابق عن مجموعة من النتائج نفصلها على النحو التالي: وتكشف البيانات ا
ا يدل دني احمللي فاحتل نسبة تبلغ (17.7%) من التمويل;  أ- يتضاءل هنا دور اجملتمع ا
ـدني الـذي يـحـظى بـالـدور الرئـيس في عـلى ضـعف الـقـدرات التـمـويـلـيـة لـلـمجـتـمع ا

عملية التنفيذ.
ب- تـدخل هنـا أطـراف جديـدة لم تظـهر في عـمـليـة التـنفـيـذ على رأسـها الـقطـاع اخلاص
(الذي يـسهم بـنسـبة تـبلغ 11.0%) واألفـراد (الذين يـسهـمون بـنسـبة تـبلغ 1.8%) كما

نظمات اإلقليمية (3.0%) وهي أكثر بروزًا في السودان ولبنان. يظهر دور ا
ج- رغم أن اجلهات احلكومية ال حتتل إال ربع جهـد التنفيذ فإن دورها في التمويل يفوق جهد

التنفيذ حيث حتتل احلكومة موقع الصدارة في مصادر التمويل (بنسبة تبلغ %31.8).
صادر التمويل (%23.1) رتبة الثانية فيما يتعلق  نظمات الدولية الرسميـة في ا د- تأتى ا
ـنــظـمـات الـدولــيـة غـيـر الــرسـمـيـة (12.0%). وإذا مـا جـمــعـنـا هـذين الـنـوعـ من ثم ا
ـنـظمـات الدولـيـة بشـقـيهـا الرسـمي وغـير الـرسـمي تسـهم بدور ـنظـمـات لوجـدنا أن ا ا

يتفوق قليالً على دور احلكومة (%35.1).

wŽUL²łô« ŸËdA*« WO½«eO  WO öI²Ý«  ∫ 3-2

ـشروع سـتـقلـة عـدم ارتبـاطهـا مع مـشروعـات أخـرى أي أن أهداف ا ـيزانـيـة ا ونقـصـد با
شـروعات ومـصادر تـمويلـها مـختـلفة. تخـتلف من مشـروع آلخر وكـذلك فإن مـيزانـية ا
الـية للـمشروع هي أحد عـوامل جناحه; إذ تتـيح القدرة على عـلوم أن االستـقاللية ا ومن ا

رجوة. التنفيذ والسرعة في اإلجناز ومن ثم حتقيق األهداف ا
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ـشـروعـات من حـيث التـمـويل جنـد أن االجتاه وبـبـحث مدى االسـتـقاللـيـة التي تـتـمـتع بـها ا
ـدى استـقاللـية شـروعـات. واجلدول رقم (12) يعـرض  يسـيـر نحـو استـقالل مـيـزانيـات ا
ـشـروعـات من حـيـث الـتـمـويل لـعـدد (1116) مـشـروعًـا تـمــثل اخلـمس عـشـرة دولـة الـتي ا

غطتها الدراسة. 

شروع شروعاللية ميزانية ا اجلدول رقم اجلدول رقم (12): استق: استقاللية ميزانية ا
(عدد الدول:(عدد الدول: 15 دولة) دولة)



72

شروع شروع: استقاللية ميزانية ا الشكل رقم الشكل رقم (6): استقاللية ميزانية ا

سـتقلة هي الـغالبة فـنسبة يـزانية ا ـشروعات ذات ا وتشيـر البيانـات السابقـة إلى أن نسبة ا
شـروعات لهـا ميزانـية مسـتقلـة في مقابل (14.2%) لهـا ميزانـية ضمن تبلغ (68.0%) من ا
ـا مـشـروعــات أخـرى. ويـدل هـذا عـلى أن االجتــاه الـعـام يـسـيــر في اجتـاه االسـتـقالل; ور
ـرتـبط بــتـمـويل يــرجع الـسـبـب في وجـود هـذه الــنـسـبــة الـتي تــشـيـر إلى عــدم االسـتـقـالل ا
رأة إلى أن التـمويل احلـكومي مـازال هو األكـثر بـروزًا; األمر الذي شـروعات اخلـاصة بـا ا

رأة مع مشروعات حكومية أخرى. يؤدى إلى تداخل مشروعات ا

ŸËdALK  W “ö « W¹œU*«  «eON−² « d «uð Èb  ∫4-2
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ادية لـعدد (869) مشروعًا تمثل اثنتا عشرة تكشف بيانات اجلدول رقم (13) التجهيزات ا
ـشروع دولة من الـدول الـتي غطـتـها الـدراسـة من حيث تـوافـر مقـر لـلمـشـروع واستـيـفاء ا
ـكـتبـيـة وأجهـزة احلـاسـوب باإلضـافـة إلى وجـود وسائل نـقل واتـصاالت لـلتـجـهيـزات ا

وموقع إلكتروني للمشروع. 
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ويكشف اجلدول عن مجموعة من النتائج منها: أن هناك اهتمامًا بأن يكون للمشروع مقر
ـشروعـات الـتي لـهـا مـقر إلى (100%) في الـسـودان والـبحـرين دائم. فـقد وصـلت نـسـبـة ا
(ودول أخـرى لم تشـمـلهـا هذه الـبـيانـات) وزادت الـنسـبة عن (90%) في معـظم الدول
ولم تقل عن (90%) إال في أربـع دول فقط (األردن وتـونس وفـلسـطـ ومصـر) وبـلغت
النـسـبـة العـامـة لـلمـشـروعـات التي لـهـا مـقر فـي مجـمـوع الدول (85.5%). وتـتـنـاقص هذه
ادية األخرى فتصل إلى نسبة (70.2%) في جتهيز النسبة بشكل تدريجي في التجهيزات ا
كتبية و(63.9%) في جتهيز شروع بوسـائل االتصال; ونسبة (63.3%) في التجهـيزات ا ا
ـشـروع بـوسـائـل الـنـقل; ونـسـبـة ـشـروع بـاحلــاسب اآللي; ونـسـبـة (42.6%) في جتــهـيـز ا ا
ـتأمل لهذه البيانات رأة. وا وقع اإللكتروني للمـشروعات اخلاصة با (40.2%) في توافـر ا
رأة حتتاج إلى يجد نقصًا كـبيرًا في التجهـيزات األمر الذي يشير إلى أن جـل مشروعات ا
ادية. ولـكن البيـانات نفـسها تـكشف أن االهتـمام باجلوانب إعادة بنـاء قدراتها اإلداريـة وا
الـتــكـنـولــوجـيـة احلــديـثـة في اإلدارة (مـن حـيث اسـتــخـدام أجـهــزة احلـاسـوب وبــنـاء مـواقع
رأة; إلكترونـية للـمشروعات) يـأخذ طريـقه بشكل جـيد إلى عالم مشـروعات النـهوض با
ـستفـيد والتـرويج للمـشروعات واإلعالن عـنها; كن من تـوسيع اجملال لـلتواصل مع ا ا 

وبالتالي انتشارها وامتدادها لشرائح أكبر في اجملتمع.

 UŽËdA*« UNÐ qLFð w² « WDA½_« WFO³Þ ∫5-2

ـرأة وأكدنـا على عدم ـتصـلة با الحـظنا مـن قبل أن ثمـة تداخالً كـبيـرًا ب أوجه النـشاط ا
تصـلة بالتمك أو التـنمية أو تداخلها علـى أقل تقدير. وإذا ما ابتعدنا فهومات ا وضوح ا
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عن اجملـاالت ودخلـنـا في تـفاصـيل األنـشـطـة جند أن هـنـاك وضـوحًا أكـبـر لـلطـبـيـعة الـنـوعـية
ـرأة لـلـمـشـروعـات. فــثـمـة مـيل نـحـو حتـديــد نـوعـيـة األنـشـطـة الـهــادفـة إلى زيـادة تـمـكـ ا
شروعات حسب نوعية ساعدة في النهوض بها. ويعرض اجلدول رقم (14) لتوزيع ا وا
كن أن يستغرق أكثر من نشاط فقد جاءت التكرارات العامة شروع  النشاط. ونظرًا ألن ا

شروعات. داخل كل دولة أكثر من عدد ا
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ـتصـلة بـالتـوعيـة هي األكثـر; حيث بـلغت وتدل بـيانـات اجلدول الـسابـق إلى أن األنشـطة ا
ـشـــار إليهـا (3006 نشـاطًـا) وكانــت هدفًـا نســـبتها (19.3%) من إجمـالــي األنشـــطة ا
ـشار إلـيـها (988) مـشروعًـا يـلي ذلك في األهـمـية ـشروعـات ا لـ (58.6%) من إجـمـالي ا
ـهـارات بـنـسـبـة تـبلغ بـرامج الـتـكـوين والـتـدريب بـنـسـبـة تـبلغ (52.0%) ثم بـرامج تـنمـيـة ا
ـاديـة بــنـسـبــة تـبـلغ ــسـاعــدات ا (46.7%) ثم إعـداد الــكـوادر بـنــسـبــة تـبـلغ (30.5%) وا
(27.6%) فتـحس الظروف بـنسبة تبلغ (26.8%) فبرامـج التأهيل وإعادة التـأهيل بنسبة
تبلغ (23.6%) ثم مـؤسسـات الرعـاية بـنسـبة تـبلغ (19.7%) وبرامج احلـمايـة بنـسبـة تبلغ

(18.7%). ويالحظ من خالل هذه البيانات ما يلي:
هـارات تستـحوذ عـلى نصيب كـبيـر; األمر الذي أ- أن بـرامج التوعـية والـتدريب وتـنميـة ا
فـهـوم التـمـكـ االجتـمـاعي للـمـرأة وهـو أنه يرتـبط بـاألساس يـدل على فـهم مـعـ 

عرفية للمرأة. بتغيير اجلوانب الثقافية وا
شروعات. فإذا سـاعدات واحلمايـة ما تزال تسـتحوذ على نـصيب كبيـر من ا ب- أن برامج ا
ادية وبـرامج الرعايـة واحلماية ساعـدات ا تـصلة بـا جمـعنا الـنسب اخلاصـة باألنشـطة ا
ساعدات واإلحسان - جند أنها تقترب وحتس الظروف - وجميعها تصب في إطار ا
رأة. تصلة با من (30%); األمر الذي يدل على تخلف النظرة إلى اجلوانب الثقافية ا

W‡‡ bN²‡‡ *«  U‡¾H « ∫ 6-2

ستهدفة من النساءدفة من النساء سته: الفئات ا 2-6-1: الفئات ا
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سـحية موضوع البـحث النساء بشكل شـروعات اخلاصة باجملال االجتـماعي بالدراسة ا تستهدف ا
سـتهـدفـة حسب احلـالة االجـتمـاعـية والـوظيـفة أسـاسي. ولقـد قمـنـا بتـصنـيف الـفئـات ا

شـروعات. والعـمر واحلـالة الـصـحيـة. ولم تتـوافـر بيـانات عن كـل هذه الـتقـسيـمـات في كل ا
تصلـة باحلالة االجتـماعية والعـمر أما احلالة وكانت أوضح التـقسيمات هي الـتقسيمـات ا
الــوظـيــفــيـة واحلــالــة الـصــحــيـة فــلم تــكن بــنـفـس درجـة الــوضــوح; ولـذلك فــقــد قل عـدد

شروعات التي أوضحت هذا التصنيف. ويوضح اجلدول رقم (15) هذه النتائج. ا
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ــشـروعـات تــسـتـهــدف الـنـســاء من غـيـر 2-6-1-1: فـ: فـمـن الـنـاحــيـمـن الـنـاحــيـة االجـتــمـاعـيـة:ة االجـتــمـاعـيـة: جنـد أن ا

ـتزوجات شـروعات يلي ذلك ا ـتزوجات عـلى نحو أكـبر يصل إلى (31%) من حـجم ا ا
طلقات واألرامل (بنسب تبلغ 21.3 و18.1% على التوالي). بنسبة تبلغ (29.8%) فا

2-6-1-2: ومن الــنـاحـيـة الــعـمـريـة:: ومن الــنـاحـيـة الــعـمـريـة: جنـد أن فـئــتي الـشـابــات والـفـتــيـات هي أكـثــر الـفـئـات

سنات (بنسبة ستهدفة (الشابات بنسبة  تبلغ 42.5% والفتيات بنسبة تبلغ 27.6%) ثم ا ا
تبلغ %21.1).

شـروعات هي 2-6-1-3: ومن الـناحـية الـوظـيفـية:: ومن الـناحـية الـوظـيفـية: جنـد أن أكثـر الفـئـات التي تـتـجه إليـهـا ا

ـتـقـاعـدات (بـنـسـبـة تبـلغ ربـات الـبـيوت (42.1%) فـالـعـامالت (بـنـسـبـة تبـلغ 33.0%) فـا
.(%24.9

رضى على عوقات وا شروعات تستهدف ا 2-6-1-4: وأخير: وأخيرًا من الناحية الصحية:ا من الناحية الصحية: فإن ا

وجه اخلصوص (بنسبة تبلغ 40.3% و32.1% على التوالي).

‰UłdK   UŽËdA*« ·«bN²Ý« ∫ 2-6-2

ـا تتـجه خلـدمـة الـرجال شـروعـات ال تـتـجه فـقط خلدمـة الـنـسـاء وإ كـشـفت الـدراسـة أن ا
كذلك ولـكن بنـسب أقل بطـبيـعة احلـال. ويدل اجلدول رقم (16) عن بيـانات من 12 دولة

شروعات نحو خدمة الرجال أيضًا.  دى توجه ا تتصل 
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شروع للرجال شروع للرجالتهداف ا اجلدول رقم اجلدول رقم (16): : اساستهداف ا
(عدد الدول: (عدد الدول: 12 دولة) دولة)
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شروع للرجال شروع للرجال: استهداف ا الشكلالشكل رقم  رقم (7): استهداف ا

ـشـروعـات يـتـجه خلـدمـة تـدل بـيـانــات اجلـدول الـسـابق عـلى أن نـسـبـة تـبـلغ (43.2%) من ا
شروعات تخـصص خلدمة النساء فقط. وقد الرجال أيضًا وأن نسبة تبلغ (54.3%) من ا
يـعكس ذلك توجهًـا نحو فهـم أشمل للقـضايا االجتـماعية لـلمرأة ذلك الفـهم الذي يتجه
ـرأة معًـا بل تـتجه لألسـرة بـرمتـها إلى تـأكيـد أن أنشـطـة التـنـميـة يجب أن تـتـجه للـرجل وا
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ـرأة معًا وأن التنمية يجب أن ـوقف الثقافي العام يؤطر ألدوار الرجل وا على اعتبار أن ا
تـلحق بـاجملتـمع ككل ولـيس بـفئـة من فئـاته. ولقـد أكدت بـيانـات من دول مخـتلـفة أن أكـثر
شـروعات سـتهـدفة من الـرجـال هي فئـات الشـباب وأن جـانبًـا من أنشـطة هـذه ا الـفئـات ا
يـتجه إلى الـعاطـل (مـن الشـباب طـبعًـا). ويدل ذلك عـلى أن ثمـة وعيًـا بأهـميـة الشـباب

سواء من الذكور أو اإلناث وأهمية إعداد هذا الشباب للمستقبل.

  UŽËd‡‡A*« w‡  Êu‡K UF « ∫7-2

شروعات حسب النوع شروعات حسب النوع: العاملون في ا 2-7-1: العاملون في ا

شروعات من حيث النوع. يوضح اجلدول رقم (17) العامل في ا

شروعات حسب النوع شروعات حسب النوع: العاملون في ا اجلدول رقم اجلدول رقم (17): العاملون في ا
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شروعات حسب النوع شروعات حسب النوع: العاملون في ا الشكل رقم الشكل رقم (8): العاملون في ا

ـشـروعات شـروعـات; فـفي عـدد ا شـغل الـنـسـاء احلـيز األكـبـر من حـجم الـعـمـالـة داخل ا
داخل تسع دول - كما يشير إلى ذلك اجلدول رقم (17) - جند أن نسبة تبلغ (71.7%) من
الـعاملـ من النسـاء في مقابل (28.3%) من الذكور. وتـزداد نسبـة العامـل من اإلناث في
بـلـدان بـعـيــنـهـا مـثل دول اخلــلـيج الـعـربي لـتــصل في اإلمـارات مـثالً إلى (95.4%) وفي
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البحرين إلى (76.8%). وقد ترتفع الـنسبة في بـلدان أخرى مثل لـبنان لتـصل إلى ما يقرب
ا كان ذلك بسبب انتشار االجتاهات النسوية ب اإلناث. من (90%) ور

شروعات حسب النوع شروعات حسب النوع: العاملون في إدارة ا 2-7-2: العاملون في إدارة ا

ـشـروعـات وفـقًا لـلـنـوع. حـيث تسـيـطـر اإلناث يـعـرض اجلدول رقم (18) العـامـلـ با
شروعات.  على إدارة ا

شروعات حسب النوع شروعات حسب النوعو ا اجلدول رقم اجلدول رقم (18): مدير: مديرو ا
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شروعات حسب النوع شروعات حسب النوع: مديرو ا الشكالشكل رقم ل رقم (9): مديرو ا

ــشــروعـات من كــمـا يــعــرض اجلـدول رقم (15) فــإن نــسـبــة تــبـلغ (74.0%) من مــديـري ا
اإلنـاث مـقابل (23%) للـذكـور. والـسؤال الـذي يـطـرح نـفسه هـنـا: هل نـحن نـسعى إلى
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مشـروعـات تديـرهـا النـسـاء? إذا كانت اإلجـابـة باإليـجـاب فنـحن في مـنتـصف الـطريق إلى
ذلك فما تـزال مشروعـات النساء تـدار من قبل الرجـال بنسـبة تبلغ (23%) كمـا أن نسبة

شروعات. مشابهة من الرجال تعمل في ا

  UŽËd‡‡A*« “U‡$≈ w‡  …¡U‡HJ « ≠3

شروعـات أهدافها? ومـا اإلجنازات التي حتقـقت? وهل ثمة عقـبات تواجه هذه هل حتقق ا
ـشروعات اإلجنازات أو تـعطلـها? كل ذلك يـكشف عن حجم الـكفـاءة التي ترتـبط بإجناز ا

رأة. تصلة با االجتماعية ا

 ·«b‡‡¼_« o‡OI% w‡  ÕU‡−M « ∫1-3

شروعات إلى تأكيد النجاح في حتقيق األهداف (انظر اجلدول رقم 19) تميل معظم ا
شروع ألهدافه شروع ألهدافهدى حتقيق ا اجلدول رقم اجلدول رقم (19) : م : مدى حتقيق ا

(عدد ا(عدد الدول: لدول: 13 دولة) دولة)
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شروع ألهدافه شروع ألهدافهمدى حتقيق ا الشكل رقم الشكل رقم (10): ): مدى حتقيق ا

وصلت هذه النسبة في بعض البلدان إلى (100%) في تونس والسودان وليبيا وفي بلدان
أخرى إلى نسبة (97%) في مصر وإلى (96.2%) في فلسط و(93.6%) في البحرين
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و(90%) في مـوريـتــانـيـا ولـكن هـنــاك مـجـمـوعـة أخــرى من الـدول تـبـدو أكــثـر حتـفـظًـا في
بـياناتـها; حيث تـراوحت نسبة الـنجاح في حتـقيق األهداف بـالنسبـة للمـشروعات بـ نسبة
(81.4% في األردن) ونسبة (67.9% في سوريا). وأحسب أن ثمة مشكلة في تقدير حجم
ـشـروعات اخملـتـلـفة وذلك يـعـتـمد عـلى من الـذي يـصدر احلـكم الـنـهائي في الـنجـاح في ا

تقدير النجاح.

©…uI « d UMŽ® XII% w² «  «“U$ù« r−Š ∫2-3

كن أن نلخصها فيما يلي: همة التي  تشير الدراسات القطرية إلى عدد من اإلجنازات ا

- الشك في أن اإلجناز األهم هـو تقد خـدمات مبـاشرة للـمرأة في فئـات مختلـفة مثل:
ـطــلــقـة واألرمــلـة وذات ــرأة ا ــسـنــة وا ــرأة ا ـعــيــلـة وا ــرأة ا ـرأة الــفــقـيــرة وا ا

االحتياجات اخلاصة.
هارات اخملتلفة وتنمية - كما تقدم خدمـات مباشرة في مجال التوعية والتـدريب على ا

درة للدخل والعائدة على األسرة برمتها. األنشطة ا
رأة وهو وعى عام يتصل باجملتمع ككل. - رفع الوعي بقضايا ا

رأة وحتررها. - إدراك أهمية اجلوانب االجتماعية في عمليات تمك ا
مارسـات الضارة التي رأة ولفت االنتـباه إلى ا - فهم األبعـاد الثقافـية في قضـايا تمكـ ا

تقف عقبة أمام التمك االجتماعي والثقافي للمرأة.
ـرأة اجـتـمـاعـيًا وبـ الـتـطـور الـتـشـريعي - خلـق عالقـة ب الـتـحـرك عـلى مـسـتـوى تـنمـيـة ا

رأة في اجملتمع. كانة ا والدستوري فيما يتصل 
شروعات على زيادة أعـضاء اجلمعيات دني حيث تعـمل ا - نـشر الوعي بثقافـة اجملتمع ا

األهلية وحتث اجملتمع على إنشاء جمعيات جديدة.
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ـشروعات - تغـييـر نظـرة اجملتـمع إلى األعمـال واألنشـطة الـيدويـة حيث يـعمل كـثيـر من ا
على تدريب النساء على حرف يدوية تعمل من جانب على احملافظة على التراث ومن

اجلانب اآلخر على خلق احترام ثقافي عام للحرف اليدوية.
بكر رأة مثـل اخلتان والـزواج ا مـارسات الثـقافيـة الضارة بـا - اإلسهام فـي التوعـية با

والعنف.
ـرأة في مجاالت أخرى كـاجملال االقتـصادي والصـحي والعمل على - فتـح آفاق لتنـمية ا
ؤسـسات االقتصاديـة والسياسية - ؤسسات الـصحية وا ؤسسات األخـرى - كا حث ا

على بث مشروعات خاصة للمرأة.

- النـجـاح في إقامـة شـبكـات مع مـشروع ومـؤسسـات أخـرى والعـمل عـلى وضع قضـايا
رأة في إطار أولويات هذه الشبكات. ا

ـرأة والتـعـامل الـفـوري مـعـها مـثل اخلـطـوط الـسـاخـنة - إقـامـة قواعـد لـرصـد مـشـكالت ا
رأة أو اإلساءة بصورها اخملتلفة. لإلبالغ عن حاالت العنف ضد ا

رأة. - رفع الوعي بأهمية العلوم االجتماعية في التصدي لقضايا ا
ــرأة والـعـمل عـلى نـشـر هـذه - تـدريب كـوادر لـلـعـمل في اجملــال االجـتـمـاعي لـتـمـكـ ا

الكوادر في مجاالت وميادين عديدة.
ؤسسات الـتربويـة واإلعالمية والديـنية عـلى وضع القضايـا االجتمـاعية والثـقافية - حث ا

على أجندتها.

 ö‡J‡‡‡A*«Ë  U‡³‡IF « ∫3-3

رأة في اجملال االجتماعي: تصلة بتمك ا شروعات ا ثمة نوعان من العقبات تواجه ا
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أ - الـعـقـبـات الـعـامـة:الـعـقـبـات الـعـامـة: وهي نـوع من الـعـقـبـات إمـا أنـهـا تـرتـبط بـأوضـاع خـاصـة كـاحلـروب
والـنـزاعـات احمللـيـة أو تـرتـبط بـظروف سـيـاسـيـة وثـقافـيـة عـامـة. ففـي فلـسـطـ والـسودان
ـا في الـيمن ولـبنـان) جنـد أوضاعًـا خـاصة بـاحلروب وعـدم االسـتقـرار الـسيـاسي الذي (ور
ـرأة. كما جند إشارات في بـعض التقارير إلى ـتصلة با شروعات ا يؤثر تأثـيرًا سلبيًـا على ا
رأة وعـدم قابليتـها للتغـير بسهولـة ويسر مثل تدنى تـصلة با جمود األطـر الثقافيـة العامة ا
رأة ـرأة في الـثـقافـة الـعـامـة لـلمـجـتـمع واسـتـمرار صـور الـتـمـييـز الـثـقـافي ضـد ا مكـانـة ا

وارتفاع مستوى األمية لدى اإلناث.
شروعات نفسها كما يشير اجلدول رقم (20).  ب - العقبات اخلاصة:العقبات اخلاصة: وتلك عقبات تتصل با
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ويــأتي عــلى رأس هــذه الــعــقــبــات ضــعف الــتــمــويل (بــنــســبــة تـبــلغ 34.4% من مــجــمـوع
ا فيها توافر مقر للمشروع (بنسبة تبلغ %29.6) ادية  شروعات) ونقص التجهيزات ا ا
سـتهدف ـوارد البشـرية والفـنية (بـنسبـة تبلغ 21.1%) وصـعوبة الـوصول إلى ا ثم نقص ا

تابعة (بنسبة تبلغ %9.1). (بنسبة تبلغ 19.0%) والقصور في ا
هـذا بجـانب مـشكالت أخـرى عديـدة تـتصل بـالتـقـييم والـتنـسـيق (انظـر اجلدول رقم 17).
ــشـكالت ـاديــة وتـنـتــهي بـا ـشــكالت ا ـشــكالت أنـهــا تـتــدرج من ا الحظ عـلى هــذه ا وا
شـكالت الفنيـة. والشك في أنها تـختلف باخـتالف السيـاق االجتماعي اإلدارية مـرورًا با
شروعـات احلكومـية تعـاني أكثر من غـيرها من لكل مـشروع وطبـيعة اجلـهة التي تـنفذه. فـا
ـدني فـإنهـا أكـثر كـفاءة في ـشروعـات الـتي ينـفذهـا اجملـتمع ا مشـكالت إداريـة وفنـية أمـا ا
ـشروعـات الـتي تنـفذ مـن خالل وسائط دولـية هي ـا تـكون ا إدارتهـا وأكثـر اسـتقالالً. ور
ـنـظمـات الـدولـية شـروعـات األكـثر كـفـاءة ولـكن هـذا ال يجب أن يـدفـعـنـا إلى اعتـبـار ا ا

شروعات. دني في تنفيذ ا بديالً للحكومة أو منظمات اجملتمع ا
شكالت من ذلك مثالً ما يلي: وثمة وسائل للتغلب على هذه ا

همة للتمويل.  صادر ا - زيادة االعتماد على القطاع اخلاص كأحد ا

wŽUL²łô« ‰U:UÐ WD³ðd*«  UŽËdALK  s¼«d « l{u « qOK%  ∫ Y U¦ « qBH «
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- اللـجـوء إلى مـؤسـسـات أخـرى لـتـوفـيـر مقـرات لـلـمـشـروعـات في حـالـة عـدم وجود
شـروع لفـتـرة معـينـة أو حلـ توفـير ؤسـسـات على اسـتضـافـة ا مقـر. وتـعمل هـذه ا

ا بشكل دائم. مقر أو ر
دربـ الذي يـهدف إلى تـوفـير كـوادر فنـية مـدربة - الـلجـوء إلى ما يـسمى بـتـدريب ا

تابعة الدقيقة للمشروعات. قادرة على القيام بعمليات التنسيق والتقييم وا
ـا إمـكـانـيات - الـتـشـبـيك مع مـشروعـات أخـرى لـديـهـا قـدرات ومهـارات أفـضل ور

أفضل.
شروعات من جهات أخرى أو من جهات أجنبية. - طلب تقييم ا

W‡‡‡FÐU‡²*«Ë r‡‡‡OOI² « ≠ 4

ـسح ومـراحـل الـتـقــيـيم اخملـتــلـفـة ـشــروعـات مـوضـع ا نــتـنـاول عــبـر هـذا احملــور تـقــيـيم ا
واسـتـمراريـة الـتقـيـيم واجلـهات الـتي اعـتمـدت عـليـهـا الـدول في تقـيـيم مشـروعـات اجملال

االجتماعي باإلضافة إلى محاولة التعرف على منهجية التقييم وأدواته.
  UŽËd‡‡‡‡A*« r‡‡OOIð ∫1-4

شروعات االجتماعية بعملية تقييم كما يوضح اجلدول رقم (21). حتظى معظم ا
شروعات شروعاتييم ا اجلدول رقم اجلدول رقم (21): تق: تقييم ا

(عدد الدول: (عدد الدول: 15 دولة) دولة)
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شروعات شروعات: تقييم ا الشكل رقم الشكل رقم (11): تقييم ا
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يكـشف اجلدول الـسابق أنه من ب (1116) مـشروعًـا  تقـييم (948) مـشروعًـا بنـسبـة  تبلغ
(85.0%). وتعكس هذه النتـيجة أن ثمة ميالً من جانب البلدان الـعربية نحو الوعي بأهمية
ـا يـتـرتب عـلى هـذا الـتـقـيـيم من أمـكـانـيـة الـتعـرف عـلـى جوانـب الـقوة ـشـروعـات  تـقـيـيم ا

ستقبل. شروع في ا والضعف وبالتالي أمكانية تفادى أوجه القصور في ا

 r‡‡‡OOI² « q‡‡Š«d‡   ∫2-4

شروعـات ( مستـمر- مرحـلي- نهائي) يوضح اجلدول رقم (22) مراحل عـمليـة تقيـيم ا
وذلك بالنسبة للمشروعات التي  تقييمها في سبع دول.

اجلدول رقم اجلدول رقم (22): مراحل التقييم مراحل التقييم
(عدد الدول:(عدد الدول: 7 دول) دول)
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الشكل رقم الشكل رقم (12) : مراحل التقييم : مراحل التقييم

يتضح من اجلـدول السابق أن ثـمة اجتاهًـا نحو االسـتمرار في عـمليـة التقـييم وإن كان هذا
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شروعـات استمرارية االجتـاه لم يصل إلى مداه بـعد. فقـد أكدت نسـبة تبلغ (53.7%) من ا
رحلي (35.2%) والتـقييم الـتقييم. وتـعد هذه الـنسبـة مرتفعـة إذا ما قورنت بـنسبـة التقـييم ا
الـنـهائي (11%). والشك في أن عـمـليـة الـتـقيـيم واسـتـمراريـتـهـا تخـتـلف بـاختـالف طبـيـعة
شـروعات احلكومـية لها إرث بـيروقراطي يجـعل عمليـة التقيـيم فيهـا تتعثر شـروعات. فا ا
ـشــروعـات الـتي حتـظى بـقـدر من االسـتـقالل في أو تـظـهـر عــلى نـحـو مـتـمـيـز في مـقـابل ا
شروع يعد أحد تابـعة; فقد اتضح أن وجود هدف للتقييم في خطة ا التخطيط والتنفيذ وا
ـنفذة - حتى سـتلزمـات األساسية السـتمرار عمـلية التـقييم فـهذا الشرط يـلزم اجلهات ا ا

وإن كانت جهات حكومية - بعمل تقييم للمشروعات بشكل مستمر أو مرحلي.

r‡‡‡OO‡I² « W‡‡‡‡Nł ∫3-4

شـروعات على يوضح اجلدول رقم (23) اجلهـات التي اعتـمدت علـيهـا الدول في تقـييم ا
ـسـتـوى اخلـارجي ( جـهات ـسـتـوى الـذاتي (إداريون- مـسـتـفـيـدون- عـاملـون) وعـلى ا ا

إشرافية - جهات تمويليه) والتقييم متعدد األطراف.

اجلدول رقماجلدول رقم ( (23): جهة التقييم: جهة التقييم
(عدد الدول(عدد الدول: : 14 دولة) دولة)
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ـشروعات ما يزال هو وضح اجلدول الـسابق أن التقييم اإلداري من جـانب القائم على ا
ـشروعات فيها من قبل األكثر شيوعًا. فمن ب (1034) مشروعًا من (14) دولة  تقييم ا
اإلداري بنسبة (44.6%) وهي أعلى نسبة وهي تزداد إلى (71.1%) إذا أضفنا عليها النسبة
ـستـفيـدين فيـشكل . أمـا التـقيـيم من جانب ا اخلاصـة بالـتقـييم الـذي يأتي من قـبل العـاملـ
ـشروعات هـذا فيما يـتصل بالـتقييم الـذاتي أما التـقييم اخلارجي (20.6%) من إجمالي ا
فإنه ينقسم ما ب اجلهـات اإلشرافية واجلهات التمويلية (17.7% في مقابل 18.7%). وثمة
شروعات; األمر مشكلة في هذا اجلانب تتمثل في غياب الرؤية الشاملة في عملية تقييم ا

الذي يضفي مصداقية على عملية التقييم.

 rOOI² « WO−NM  ∫4-4

: يـرتبط األول بـالهـدف من الـتقـيـيم (تقـيـيم لألنشـطة تـنـقسم مـنـهجـية الـتـقيـيم إلى مـجالـ
وتقييم لألهداف وتقييم لألداء ) والثاني يرتبط بأدوات التقييم. 
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 rOOI² « s  ·bN « ∫1-4-4

تعلقة بالهدف من التقييم. يوضح اجلدول رقم (24) البيانات ا

اجلدول رقم اجلدول رقم (24): منهجية التقييم: منهجية التقييم
(عدد الد(عدد الدول: ول: 15 دولة) دولة)
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 الشكل رقم الشكل رقم (14): منهجية التقييم: منهجية التقييم
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يـتـضح من اجلدول الـسـابق أن التـقيـيم يـنصب عـلى تقـيـيم األنشـطة واألهـداف بـنسـبة تـبلغ
(32.8%) وأن تقييم األداء يأتي في مرتبة ثانية بنسبة تبلغ (%28.4). 

  UŽËd‡‡‡A*« r‡‡OOIð  «Ëœ√ ∫2-4-4

ــشــروعــات يــوضح اجلــدول رقم (25) األدوات الـــتي  االعــتــمــاد عــلــيــهــا فـي تــقــيــيم ا
(استبيانات- مؤشرات- مقابالت- مالحظات- الرجوع للملفات) .

شروعات شروعاتت تقييم ا اجلدول رقم اجلدول رقم (25): أدوا: أدوات تقييم ا
(عدد الدو(عدد الدول: ل: 15 دولة) دولة)
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iOÐ√  ±∞≤ W×H



103 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

l‡‡‡‡‡Ð«d‡ «  q‡‡‡‡B‡H‡ «          

WOK³I² *« W¹ƒd «
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iOÐ√  ±∞¥ W×H
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WOK³I²‡‡‡ *« W‡‡‡‡¹ƒd « ≠1

يـدانـيـة التي قـدمت صـورة واقـعـية عن عـاجلت األجـزاء الـسـابقـة من هـذا الـتـقريـر الـنـتائـج ا
شـروعات اخلاصـة باجملـال االجتمـاعي في الدول العـربيـة على أرض الواقع. ومن خالل ا
ـشـروعات اخملـتـلـفـة وأوجه الـقـصور الـتي تـعـاني مـنـهـا هذه رصـد العـقـبـات الـتي واجـهت ا

شروعات نقدم في هذا اجلزء عنصرين أساسي وهما: ا
شروعات احلالية. أ- مقترحات حول حتس ا

رأة. ب- مجاالت اجتماعية مقترحة إلقامة مشروعات للنهوض با

شروعات احلالية شروعات احلالية: مقترحات حول حتس ا 1-1: مقترحات حول حتس ا

ـشروعـات وتنفـيذها قتـرحة من الـقائمـ على إدارة ا سـتقبـليـة ا وتضم هـذه الفـئة الرؤيـة ا
بهـدف حتسيـنهـا ورفع مستـواها في مـجاالت التـخطـيط والتنـفيـذ والتمـويل والتـقييم

رأة فيها. ومشاركة ا
شروعات في مجال التخطيط شروعات في مجال التخطيط: حتس ا 1-1-1: حتس ا

قترحات اخلاصة بالتخطيط على مستوى الدول العربية موضع الدراسة على جاءت أهم ا
النحو التالي:

شروع. عالم وقابلة للتنفيذ منذ بداية ا - ضرورة وضع خطة واضحة ا
- مشاركة العامل في وضع اخلطة وحتديد األهداف.

شروع بعد انتهاء مرحلته األولى. - االستعداد لتقد خطة جديدة أكثر تطورًا الستمرار ا
شروع. - التسويق اجليد للخطط التكميلية الستدامة ا

شروع عبر كل مراحله. - مراعاة تبسيط اإلجراءات حتى ال يتعطل ا
- تضم اخلطة تقد خدمات مباشرة.
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ـرأة في الـتـخـطـيط بـوصـفـهـا الـفـئـة األسـاسـية - أهـمـيـة مـشـاركـة اجملـتمـع خاصـة إشـراك ا
شروعات. ستهدفة لهذه ا ا

- االستعانة باخلبراء في اجملاالت اخملتلفة لتحديد األداء.
شروعات دراسة دقيقة مع مراعاة خصوصيات كل منطقة وطبيعتها السائدة. - دراسة ا

شروع وقدرتها وإمكانياتها. - دراسة الفئات القائمة با
- إعداد خطط سنوية.

- التخطيط لتوسيع النطاق اجلغرافي للمشروعات.
رأة. - التخطيط لعقد دورات جديدة تساعد على زيادة مشاركة ا

- اإلعالن والتواصل.
شروع ووضع خطة إستراتيجية بديلة. - إعادة هيكلة ا

- استقطاب عامل ومستفيدين.

شروعات في مجال التمويل شروعات في مجال التمويل: حتس ا 1-1-2: حتس ا

     وجاءت مقترحات الدول األعضاء في هذا السياق على النحو التالي:
شروع. - توفير مقابل مادي مجزٍ للعامل في ا

- االعتماد بقدر اإلمكان على ميزانيات ذاتية.
شروع ومتطلباته.  يزانيات كافية وشاملة لتغطية أهداف ا - مراعاة أن تكون ا

- تنويع جهات التمويل.
- خلق مصدر دائم للتمويل.

- مراقبة التمويل ومتابعته بشكل صارم.

WOK³I² *« W¹ƒd «  ∫  lÐ«d « qBH «
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. سئول - مخاطبة ا
- رصد ميزانية.

شروع. - التوسع في ا
شـروعـات ثـم الـقـطاع - ضـرورة أن يـتـولى الـقـطـاع احلـكـومي من قـبل الـوزارات تـمـويـل ا

اخلاص.
- حتديد ميزانية محددة مستقلة للمشروع.
- االهتمام بتمويل البحوث والدراسات.

. - االعتماد على متخصص
نظمات. - التعاون مع باقي اجلمعيات وا

كافآت. الية وا نح ا - زيادة قيمة ا
ستفيدين. - أخذ رسوم من ا

شروع. - عمل مشروعات صغيرة لتمويل ا
شروع وتسويقه. - إعالن ا

شروع. واد اخلام لالستمرار في ا - توفير ا

شروعات في مجال التنفيذ شروعات في مجال التنفيذ: حتس ا 1-1-3: حتس ا

. طلوبة من العامل - حتديد مستوى الكفاءة ا
. - وضع إطار للتدريب الالزم لرفع كفاءة العامل

رأة. ؤسسات ذات الصلة بقضايا ا قدمة في ا - حتس اخلدمات ا
شاركة أهلية كانت أو حكومية. ؤسسات ا - التنسيق والتعاون ب ا
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- توفير منفذين للمشروع على دراية وفهم ومعرفة.
شروع. - تشكيل جلان من اجملتمع تعمل على استمرار ا

- مشاركة اجملتمع في التنفيذ.
- الدقة في التنفيذ.

- الــعــمل بـشــكل جــمــاعي بـ األطــراف من خالل الــتــشـاور بــ اخملــطـطــ واجلــهـات
شروع. ستفيدة من ا ا

ـشروع من بـدايـته إلى نـهايـته مع وضع مـخـتصـ من اجلـهات تـابـعة لـكل عـمـليـات ا - ا
شرف عليه. يدان بحيث يكونوا مختص في اجملال ا الرسمية في ا

شروع. - التوسع في ا
شروع. - استمرار ا

- استمرارية التدريب.
ستفيدين. - زيادة عدد ا

تابعة. - التطوير والتحس وا
- التنسيق والتعاون مع اإلدارات العليا واجلهات األخرى واالستفادة منها.

- التغلب على العقبات وزيادة الوعي وتفادي السلبيات السابقة.
- االستفادة من اخلبرات الدولية.
ال وطلب الدعم. - توفير رأس ا

- التركيز على مشروع واحد إلنعاشه وتنفيذه على مراحل.
- وضع خطوات إجرائية للتنفيذ وااللتزام بالعمل دون تأجيل.
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رأة رأة: مقترحات خاصة بتحس مشاركة ا 1-1-4: مقترحات خاصة بتحس مشاركة ا

ـا يـكسـبـهـا اخلبـرة ويـرفع مـقدرتـهـا ويـعزز شـروع;  ـرأة في إدارة ا - أهـمـيـة مشـاركـة ا
قدرتها.

راحل من التفكير والتخطيط والتنفيذ. رأة كشريك أصيل في كل ا - ضرورة مشاركة ا
نازل. شروعات التي تقام وتدار في ا - تشجيع ا

رأة عـلى اقتـحام الـفضاء الـعام من خالل تـكوين نـخب نسـائيـة في أي مجال - تشجـيع ا
من اجملاالت.

شروعات التنموية. رأة في ا - ضرورة مشاركة ا
ناصب العليا. رأة في ا - ضرورة تمثيل ا

رأة. رأة وتصوراتهم حول ا - ضرورة تغيير مدركات احمليط با
دى أهمية مشاركتها في خدمة مجتمعها. رأة  - رفع مستوى وعي ا

رأة كفئة مستهدفة. - استقطاب ا
- تدريب النساء وتأهيلهن ورفع كفاءتهن.

شروع. - زيادة عدد العامالت في ا
- التوسع جغرافيًا خلدمة النساء من كافة مناطق البالد.

ستفيدات في تقد اخلدمة. - إشراك ا

1-1-5: مقترحات خاصة بتحس التقييم: مقترحات خاصة بتحس التقييم

ستويات. ستمر على كافة ا رحلي وا - االعتماد على التقييم ا
شروع. - وجود أكثر من أداة لتقييم ا
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- االعتماد على جهات مختصة للتقييم.
نفذون). ستفيدون واخملططون وا - ضرورة إدماج أطراف عديدة في عملية التقييم (ا

- احلصول على تقييم خارجي.
- االستمرار في التقييم احلالي وتطويره.

- تقييم مدى حتقق األهداف.
- إيجاد مؤشرات جديدة للتقييم.

- االستفادة من نتائج التقييم في التطوير.
شروع وآخر للسلبيات. - وضع ملف إلجنازات ا

قترحة إلنشاء مشروعات جديدة في اجملال االجتماعي قترحة إلنشاء مشروعات جديدة في اجملال االجتماعيجملاالت ا 1-2: أهم ا: أهم اجملاالت ا

رأة في التـنميـة كما تـتطلب وضع ـرأة مزيدًا من إدمـاج ا ـتعلـقة بوضع ا تتـطلب القـضية ا
خطط واعيـة باألوضاع اخملـتلفـة للنـساء تضع الـنساء في الـوضع الالئق بهن كشـريكات في
رأة مـشاركة ومـستفـيدة من خطط جـهود الـتنمـية األساسـية ووضع استـراتيـجيات تـعتبـر ا
التنمية. إن حتـس أوضاع النساء بـإتاحة الفرص أمامهن لـلمشاركة في التنـمية االقتصادية
ـنـظور ـرأة; ومن ثم فإن ا واالجـتمـاعـية والـسـيـاسيـة يـقود إلى تـغـيـير جـذري في أوضـاع ا
ـشــاركـة ــبـنـي عـلى الــنـوع االجــتـمــاعي عـامـل أسـاسي في جــعل الــصـحــة والـتــعـلــيم وا ا
االقتـصاديـة والـسيـاسـية وغـيـرها مـحـاور للـتـنمـيـة األساسـية; وبـنـاء على ذلـك فإن ضـمان
ساواة ب اجلـنس فيـما يتعـلق بتوفـير فرص التـعليم وإمكـانية أخذ الـقرارات يلعب دورًا ا
ـسـاواة تـمــكن جـمـيع أفـراد اجملــتـمع من اإلسـهـام في مـهـمًـا في تـقــلـيص الـفـقــر كـمـا أن ا
الـتنـميـة. وقد أكدت الـدراسات والـبحوث أن تـعلـيم النـساء والفـتيـات يؤدى إلى تـخفيض

نسبة وفيات احلمل والوالدة ووفيات الرضع.
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شروعات الـتي تمت تغطـيتها في رسم صـورة مستقـبلية لـلمشروعات وقد أفادت دراسـة ا
ترتكز على اخلطوط الرئيسة التي  طرحها في الفقرة السابقة; وبالتالي  اقتراح عدد من
ؤسـسات والهـيئات الـتي غطتـها الدراسة. شـروعات في ضوء مـجاالت االهتـمام لدى ا ا
وقـد أسـفــرت تـوصـيـات الـدول عن أن هـنـاك مـحـاور أسـاســيـة لـتـأسـيس أي مـشـروع يـهـتم

رأة وتمكينها وهي على النحو التالي: بقضية حتس أوضاع ا

1-2-1: في مجال القوان والتشريعات: في مجال القوان والتشريعات

شـروعات التي تـتنـاول تعديل الـقوان رأة ويشـمل ذلك ا ـتعـلقة بـا االهتمـام بالـقوان ا
رأة اجملـحـفة حلـق النـسـاء وتـعـديل قـانـون الـعـقـوبـات وتـعـديل قـانـون اجلـنـسـيـة بـإعـطـاء ا
جنسيتـها ألوالدها وتشريع حـماية النسـاء من العنف وقانون االنـتخاب ووضع قانون

. مدني موحد لألحوال الشخصية وتمك النساء وتوعيتهن بالقوان

1-2-2: في مجال التمك االقتصادي: في مجال التمك االقتصادي

شـروعـات التي تـسـاعد عـلى الـتنـمـيـة االقتـصـادية لـلـمرأة; حـيث إن االسـتقالل ويـشمـل ا
شروعات على ما يلي: االقتصادي للمرأة يعزز وضعها وتعمل هذه ا

- تأم فرص عمل للنساء.
- إنـشـاء مشـروعـات صغـيـرة والسـيمـا مـا هو غـيـر تقـلـيدي ويـتـسق مع احـتيـاجـات سوق

العمل.
شروعات وتيسير احلـصول على قروض صغيرة وتأم - إعطاء الـنساء إمكانية إقامـة ا

شروعات. أسواق لتصريف منتجات تلك ا
نازل. شروعات تدار في ا نتجة والقيام  - إنشاء مشروعات األسر ا

رأة وتعليمها وتنمية قدراتها. - تدريب ا
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نتجات. عارض لتسويق ا - إقامة ا
- التوعية االستهالكية.
هني للنساء. - التأهيل ا

- التدريب على بعض احلرف اليدوية واخلياطة.

1-2-3: في مجال التوعية والتثقيف: في مجال التوعية والتثقيف

- التوعية باحلقوق االجتماعية والقانونية والسياسية للمرأة.
ـرأة بواجـباتـهـا وحقـوقهـا جتاه اجملـتمع وجتـاه نفـسـها; فـتلك الـتوعـية هي الـطريق - توعـية ا

نحها الثقة بنفسها. رأة للقيام بدورها و السليم الذي يؤهل ا

1-2-4: في مجال التدريب: في مجال التدريب

ـرأة وتـنـظـيـمه لــيالئم دورهـا كـعـامـلـة وكـربـة - إعـداد دورات تـدريـبــيـة حـول إدارة وقت ا
منزل.

ـتبايـنة ليـقمن بأنـفسهن بـالدعوة لـتعديل - إعداد فـرق من النسـاء الناجـحات في اجملاالت ا
شكالت التي تـواجهها واإلسـهام في تنمـية مجتـمعاتهن ـرأة والتغلب عـلى ا أوضاع ا

وتطويرها.

1-2-5: في مجال التعليم ومحو األمية: في مجال التعليم ومحو األمية

علوماتية. - تعليم الكتابة والقراءة ومحو األمية ا
ستوى الثقافي والتعليمي. - رفع ا

درسي ورفع مستوى التمدرس كمًا ونوعًا. - معاجلة مشكلة التسرب ا
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1-2-6: في مجال النوع االجتماعي: في مجال النوع االجتماعي

فاهيم والسعي إلى بناء فكر جندري. - تغيير ا
ساواة ومفهوم الشراكة. - ترسيخ مفهوم ا

رأة. - توعية الرجال بأهمية دور ا
رأة والرجل. - إنشاء مشروعات مشتركة ب ا

- االهتمام بعالقات النوع وعدم التمييز.

1-2-7: في مجال التربية اجلنسية والصحة اإلجنابية: في مجال التربية اجلنسية والصحة اإلجنابية

- رفع مستوى الوعي بالصحة اإلجنابية واألمراض اجلنسية.
- توفير خدمات الصحة اإلجنابية خاصة في القرى.
راهقات. - االهتمام بالصحة اإلجنابية لدى الفتيات ا

بكر. دارس حول الزواج ا - التوعية في ا
- تدريب النساء على موضوعات العناية الصحية في العائلة.

درسية. ناهج ا - إدخال الصحة اإلجنابية إلى ا

1-2-8: في مجال مكافحة العنف: في مجال مكافحة العنف

عـنفات أو ضـحايا الـعنف من النـساء وتأهـيلهن شروعـات التي تتـناول حمـاية ا وفيهـا ا
ـعـنـيـة ـعـنـفـة مـن نـاحـيـة واجلـهــات ا ــرأة ا : ا وذلك من خالل تـقـد اجلــهـود في اجتـاهـ

شروعات على ما يلي: بالتوعية من اجلهة األخرى واشتملت هذه ا
- توعية النساء بالعنف الواقع عليهن. 
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- احلماية من العنف األسري.
راهقات من التحرش اجلنسي. - حماية ا

عنفات قبل حصول العنف وبعده. - إقامة بيوت استقبال النساء ا
فاهيم. تعلقة بالعنف وتوسيع ا صطلحات ا - توحيد ا

- إدماج العنف القائم على النوع االجتماعي في مشروعات وزارة الشئون االجتماعية.
- السعي لوضع استراتيجية وطنية حلماية النساء من العنف.

- تطوير مقاربات واستراتيجيات مع الرجل في سبيل مناهضة العنف ضد النساء.
- إقامة مشروعات عالجية وتأهيلية للمدمنات.

- إقامة مشروعات تأهيلية للسجينات.
ــعـوقــات في شــكل مـشــروعـات تــعـمل عــلى تــوعـيــتـهن وتــأهـيــلـهن - مــسـانــدة الـنــسـاء ا
ومـسـانـدتـهن صـحــيًـا ومـاديًـا ونـفـسـيًـا; لــتـأمـ مـسـاعـدة تـكـفـل لـهن الـكـرامـة والـعـمل

ناسب. ا

1-2-9: في اجملال السياسي: في اجملال السياسي

- إقامة مشروعات لتعريف النساء بالنظام السياسي وتدريبهن على القيادة.
شاركة في االنتخابات. - تشجيع النساء على ا

ناطق اخملتلفة. - إقامة لقاءات توعية سياسية في ا
رأة إلى مراكز اتخاذ ناصرة) لدعم وصول ا - إقامة مشروعات في ميدان كسب التأييد (ا

القرار.
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1-2-10: في مجال الدراسات والبحوث: في مجال الدراسات والبحوث

كن العمل في إطارها مثل: شروعات  هناك مجاالت أخرى 
عنية باجلوانب النفسية واالجتماعية للمرأة. - العمل على تنفيذ الدراسات البحثية ا

رأة والعنف. - عمل دراسات عن ا
راكـز اإلرشادية األسـرية والـتي تتـولى عقـد دورات إرشاديـة أسرية - إقـامة مـشروعـات ا

عن العالقات الزوجية.
شكالت والنزاعات األسرية. - حل ا

. بدع - إنشاء نوادي لإلبداع وا
رأة وأخالقياتها. - إقامة مشروعات خاصة بتطوير سلوكيات ا

1-3: رؤيــــة عامـــة: رؤيــــة عامـــة

ـؤسسـات والـهـيـئـات التي ـكن إجـمـاالً حتـديد احملـاور األسـاسـيـة جملـاالت االهتـمـام لـدى ا
غطتها الدراسات القطرية فيما يلي:

عنفات أو ضحايا العنف من النساء وتأهيلهن شروعات التي تتناول حمايـة ا -  إقامة ا
ـشورة أو بـبـذل جـهود سـواء بـإنشـاء دور االسـتـضـافة أو بـإنـشـاء مـراكز االسـتـمـاع وا

إلعادة التأهيل.
شـروعات الـتي تتـناول الـتنـميـة االجتـماعـية واالقـتصـادية والـقانـونيـة والسـياسـية -  إقامـة ا
رأة في احلـيـاة الـعـامة ـشروعـات الـتي تـعـمل عـلى تطـويـر مـشـاركـة ا لـلـمـرأة وكـذلك ا

قترحات على التنمية االقتصادية حتديدًا. والسياسية مع تركيز عدد من ا
ـواطنة وحقوق اإلنسان -  االهـتمام بعالقات النـوع واالهتمام بقيم عـدم التمييز وا

عيالت ألسرهن. طلقات واألرامل وا ورعاية ا
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-  إقامة مشروعات في مجال التوعية باحلقوق القانونية وتقد اخلدمات في هذا اجملال
واالهتمام بتعديل قوان األحوال الشخصية والقوان األخرى.

شـروعات الـسابقـة على أن الـهدف األسـاسي ألي مشـروع ولكل مـشروع هو وتتـفق كل ا
ـرأة وهو ما يعـكس رغبة ونزعـة إلى إضفاء الـشمولية قـام األول االهتمام بـتمك ا في ا
رأة; وبالتالي قـترحة باعتبـار أن التمك يعد مـدخالً أساسيًا لتنـمية وضع ا على البرامج ا
رأة ا يعطى ا رأة;  شاركة ا النهوض بأوضاعها اجتمـاعيًا من خالل فتح مجاالت كثيرة 
كيـنونتها ويـجعلها عـضوًا فعَّاالً في اجملتـمع ويجعل لها دورًا مـهمًا تقوم به تـأكيدًا حلقها
واطنة. ويتم ذلك عـبر مسالك الـتكوين داخل األسرة أو رفع القـدرات االقتصادية في ا
ـرأة وتـثـقـيـفـهـا في مـجـاالت مـتـنـوعـة كـالـتـغـذيـة والـصـحـة لـلـمـرأة أو من خالل تـوعـيــة ا
ـسـاواة وعـدم الـتـمـيـيـز وكل اجملـاالت الـتي سـبق والـقـانـون أو فـيـمـا يـتـعـلق بـنـشـر ثـقـافـة ا

طرحها.
عنى يعكس في الـواقع جوهر التنمية االجتماعية التي تمثل اجملال احملوري والتمك بهذا ا
رأة; فـيتـفاعل وقـطب االرتكـاز الذي يـسـتقـطب كل برامج الـتـنمـية وخـاصة في مـجـال ا
فـهوم رأة هـو ا كن بـهـذا االعتـبار الـتأكـيـد على أن مـفهـوم تمـكـ ا مـعهـا ويؤثـر فـيهـا. و

ستدامة. فهوم التنمية االجتماعية الشاملة وا األشد ارتباطًا 

WOK³I² *« W¹ƒd «  ∫  lÐ«d « qBH «
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1 . بدوي أحمد زكي (1986م) معجم مصطلحات العلوم االجتماعية مكتبة لبنان
بيروت.

( 1999م) بــرنــامج «ألجل الــنـــســاء واألطــفــال من مــنــظــور حــقــوق 2 . الــيــونــيــســيف
اإلنــسـان» وثـائق الـيـونـيـســيف وثـائق اجملـلس الـتـنـفــيـذي الـدورة الـثـانـيـة اجملـلس

التنفيذي اخلطط والسياسات واالستراتيجيات.
3 . الـيـونيـسيـف (بدون تـاريخ) الـتنـميـة وحـقوق اإلنـسـان ودور البـنك الـدولي وثائق
الـيـونـيسـيف وثـائق اجملـلس الـتـنـفـيـذي الـدورة الـثانـيـة اجملـلس الـتـنـفـيـذي اخلطط

والسياسات واالستراتيجيات.
(2007م) الـتنـميـة أسـئلـة ومـشروع إجـابـات مخـتـصرة مـركز 4 . الـدشـوني شريف

محمد عمر بشير للدراسات السودانية جامعة أم درمان األهلية اخلرطوم.
5. عثمان عبد الرحمن أحمد (2000م) العمل الطوعي مفاهيمه النظرية وتطبيقاته

ي اجلديد دار جامعة إفريقيا للطباعة. ة والنظام العا العملية في ظل العو
ـرأة (التقدم احملـرز والتحديات) ( 2010م) السياسة الـقومية لـتمك ا 6 . البكـري عفاف إبراهيم 

رأة والطفل اإلدارة العامة للمرأة واألسرة . وزارة الرعاية االجتماعية وشئون ا
ـرأة العاملة 7. جمـعية بابـكر بدري العـلمية لـلدراسات النسـوية (بدون تاريـخ) قضايا ا

رأة وقوان العمل.  رأة والقانون والتنمية ا السودانية سلسلة كتيبات ا
ــرأة والـفــقـر ســيـاســات وآلـيــات اإلفـقــار مـركـز (2005م) ا 8. مــركـز دراســات الـنـوع

دراسات النوع بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت اخلرطوم. 
(بدون ـرأة وحـقـوق اإلنـسـان 9 . جـمـعـيـة بابـكـر بـدري الـعـلـميـة لـلـدراسـات الـنـسويـة ا

رأة والقانون والتنمية. رأة وقوان العمل سلسلة كتيبات ا تاريخ) ا
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ـوجرافي في عـبـد الرحـمن صوفي (2009م) الـنسق الـد 10 . الـنـبالوي عايـدة فؤاد

عاصر الطبعة األولى جامعة السلطان قابوس. (محرر) اجملتمع العماني ا
ـنـهـجـية الـورشـة األولى سـلـسـلة ـفهـومي وا 11 . نـعـمة أديب (2002م) اإلطـار ا

ندوات تقـرير التـنميـة العربيـة اإلنسانـية: حتلـيل من منظـور بنائي اجملـلس االقتصادي
ــتــحــدة ــائي نــيــويـــورك الــواليــات ا ــتــحـــدة اإل واالجــتــمــاعي بـــرنــامج األ ا

األمريكية.
سـتوى الـتعـليمي 12 . أبو عـ مها (2005م) أثـر التـنشئـة االجتـماعيـة العـربيـة على ا

للمرأة. دراسة متاحة على موقع اإلنترنت التالي:
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article2742

(474) مـنـظـمـة أهـلـية و(120) طـلـبًـا بـانـتـظـار إقراره (2009م) 13 .عـبـد اجملـيـد هدى

جريدة الوطن  البحرين 16 أغسطس/آب . 
لـكة الـبـحرين بـتقـرير ـصري (2008م) مقـارنة الـواقع الـفعـلي للـمـرأة في  14 . ولـيد ا

ستديرة األمانة التـنمية البشرية البـحرين: اجمللس األعلى للمرأة حوار الـطاولة ا
العامة للمجلس األعلى للمرأة.

ــرأة في الــشــرق األوسـط وشــمــال إفــريــقــيـا 15 . أحــمــد دنــيـا (2009م) حــقــوق ا

البحرين بيت احلريات. 
16. دولـة البـحريــن قانــــون اجلنســــية البـحرينـيــة (التـعديــل األخيـــر لعــام 1981م)

ادة رقم (5).  16 سبتمبر/أيلول 1963م ا

17. ح. تـومي (2006م) «اخلــصـوبــة واألســرة حتـول اإلخــصــاب وآثــاره عـلى بــنــيـة

األســرة في اجلــزائـر لــلــفــتـرة 1992م-2002م» فـي الـتــغــيــرات األســريـة والــتــغــيـرات
االجتماعية ج1 العدد2 جامعة اجلزائر.

 lł«d*« WLzU



121 ŸUL²łô« ‰U−  w  WOÐdF « …√dLK  WNłu*«  UŽËdALK  WO× *«  UÝ«—b « sŽ wLOK ≈ d¹dIð

(بـدون تاريخ) «أعضاء سياسـيون ومشاركون: شبه اجلـزيرة العربية» 18. جـلوسيمير

رأة والثقافة اإلسالمية ص ص 553-551. موسوعة ا
رأة والـدين في البـحرين: بزوغ هويـة» في: ي. حدّاد يوفن 19. م. صقلّي (1998م) «ا

وج. إسبـوسيتـو (محـررين) اإلسالم الـنوع االجـتماعـي والتـغييـر االجتـماعي
نيويورك أُكسفورد: دار نشر جامعة أُكسفورد ص ص189-169 .

(لنـدن: مركز اخلليج «الـرعاية االجتـماعية في الـبحرين» 20.دولة البحرين (2005م)

للدراسات االستراتيجية) ع 6 رقم 8.
ـرأة «الــنــشـطــاء غــيـر راضــ عن مــبــلغ الـنــفــقـة» بــوابــة ا 21. د. عــيــسى (2007م)

ديسمبر/كانون األول 2007م.
رأة. رأة البحرينية والعمل النقابي» بوابة ا 22. دولة البحرين (2007م) «ا

23. حـــامــد أنــور (بــدون تــاريـخ) الــعــنــوســة فـي الــعــالم الــعـــربي: ظــاهــرة أم عــقــاب

. http://www.diwanalarab.com/وقع اإللكتروني اجتماعي ا
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رأة في الوطن العربي تقرير تحدة 2005م نحو نهوض ا ائي لأل ا 1 . البرنامج اإل
تحدة األمريكية. التنمية اإلنسانية العربية نيويورك الواليات ا

2 . الـلجـنـة االقتـصاديـة واالجـتمـاعـية لـغـربي آسـيا (اإلسـكوا) 2009م التـقريـر الـعربي
وحد حول تنفيذ منهاج بيج التقرير اإلقليمي الثالث بيروت لبنان. ا

رأة والرجل في سلطنة عمان: صورة إحصائية 3 . اللجنة الوطنية للسكان 2007م ا
كتب الفني وزارة االقتصاد الوطني. ا

رأة العمانية وزارة االقتصاد الوطني. 2008م وضع ا 4 . اللجنة الوطنية للسكان
ــرأة الــتــقــريـر 5 . الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــقــضــاء عــلى جــمــيـع أشــكــال الــتــمــيــيــز ضــد ا

2009م وزارة التنمية االجتماعية سلطنة عمان.  الوطني
رأة: 6 . جـامعـة الـدول العـربيـة األمـانة الـعـامة الـقـطاع االجـتـماعي 2009م إدارة ا

هنية والقدرات التنافسية للمرأة العربية» هارات ا ورقة عمل ورشة عمل «تنمية ا
6-8 يولية/تموز دمشق.

7 . وزارة االقتـصاد الوطني 2005م النتـائج النهـائية لـلتعداد 1993م/2003م سلـطنة
عمان.

8 . وزارة االقتصاد الوطني 2003م تقرير التنمية البشرية: عمان 2003 سلطنة عمان.
9 . وزارة االقتصاد الوطني 2008م الكتاب اإلحصائي السنوي سلطنة عمان.

10 . وزارة االقتصاد الوطني 2009م الكتاب اإلحصائي السنوي سلطنة عمان.

11 . وزارة التربية والتعليم 2007م الكتاب السنوي سلطنة عمان.

12 . وزارة التنمية االجتماعية 2006م الكتاب السنوي سلطنة عمان.

رأة العمانـية في مجلس 13 .  وزارة التـنمية االجـتماعية 2009م تقييم جتـربة مشاركـة ا

رأة العمانية سلطنة عمان. الشورى ندوة ا
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رأة العـمانية ـرأة والعمل الـتطوعي نـدوة ا 14 . وزارة الـتنمـية االجتـماعية 2009م ا

سلطنة عمان.
رأة الـعمانية رأة في ريادة األعـمال ندوة ا 15 . وزارة التـنمية االجـتماعية 2009م ا

سلطنة عمان.
رأة رأة والـتشريع وحتـديات التطـبيق ندوة ا 16 .  وزارة التـنمية االجـتماعية 2009م ا

العمانية سلطنة عمان.
17 . وزارة الصحة 2005م التقرير الصحي السنوي سلطنة عمان.

18 .  وزارة القوى العاملة 2008م الكتاب السنوي سلطنة عمان.

19 .  منظمة العفو الدولية: النساء كعوامل للتغير.

بادرات اجملـتمع الـتنمـوية االسـتراتيـجية  20 .  وزارة الصحـة االحتاديـة البرنـامج القـومي 
القومية لبرنامج مبادرات اجملتمع التنموية.

21 . وثائق مفوضية العون اإلنساني. 

رأة والطفل. 22 .  وثائق وزارة الرعاية االجتماعية وشئون ا

رأة ملـكة األردنيـة الهاشـمية) (2008م) مؤشرات ا 23 .  دائرة اإلحصـاءات العامـة (ا

األردنية عمان: دائرة اإلحصاءات العامة.
مـلكة األردنـية الـهاشـمية) (2007م) دراسة خـريطة 24 .  دائرة اإلحـصاءات الـعامـة (ا

ـرأة في األردن عـمان: دائـرة اإلحـصـاءات الـعـامة مـديـريـة اإلحـصاءات تـمـكـ ا
السكانية واالجتماعية قسم إحصاءات النوع االجتماعي. 

مـلكـة األردنيـة الهـاشمـية) (2007م) األردن حقائق 25.  دائـرة اإلحصـاءات الـعامـة (ا

وأرقام عمان: دائرة اإلحصاءات العامة.
26 . تقرير التنمية اإلنسانية العربية 2003م.
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دنية للـصف األول األساسي وحتى الصف السادس رأة في منهاج التربـية ا 27 . صـورة ا

علومات الوطني الفلسطيني. األساسي للسنة الدراسية 2003م - 2004م مركز ا
رأة (اتفاقية سيداو). 28 . اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ا

http://www.diwanalarab.com  :وقع اإللكتروني جلمعية التضامن النسائي التعليمي 29 . ا

30 .تـقريـر حـول احلق في الـتـعلـيم بـ الـواقع والـطمـوح دكـتـور هـديل قزاز مـركـز نـشر

علومات. ا
http://www.learning.partnreship.org  :وقع اإللكتروني جلمعية التضامن النسائي 31 . ا

رأة الفلسطينية 2006م هداية قرعان. 32 . التمك وا

تمدن  33 . تعـزيز ثقافة التـمك للمرأة الفـلسطينية 2007م أحمد مجدالني احلوار ا

العدد: 1847 . 
ـرأة والرجل في فلـسط ركزي لإلحـصاء الـفلسـطيني 2008م تـقرير ا 34 . اجلهـاز ا

. العدد الثالث رام الله - فلسط
رأة 35 . الـتقريـر الرسمي الـثاني حـول اتفاقـية القـضاء على جـميع أشـكال التـمييـز ضد ا

رأة بيروت 2004م.  الهيئة الوطنية لشئون ا
36 . األدوار االجـتمـاعيــة للـمــرأة الـعامــلة فـي كل من األردن وســوريا ولـبـنـان إعـداد

د. فاديا كيوان بيروت 2004م.
ـركــز الـتـربـوي لـلـبـحـوث 37 . الـنـشـرة اإلحـصــائـيـة لـلـعـام الـدراسي 2004م - 2005م ا

اء بيروت. واإل
ـعــيـشـيــة لألسـر 2004م - 2005م إدارة اإلحــصـاء 38 . الـدراسـة الــوطـنــيـة لألحــوال ا

ركزي بيروت. ا
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ـرأة في الوطن العربي 39 . تقريـر التنـمية اإلنـسانيـة العربـية لعام 2005م نحـو نهوض ا

كتب اإلقليمي للدول العربية األردن 2006م. ائي ا تحدة اإل برنامج األ ا
رأة 40 . التـقرير الـرسمي الثـالث حول اتفاقـية القـضاء على جـميع أشكال الـتميـيز ضد ا

رأة اللبنانية بيروت 2006م. الهيئة الوطنية لشئون ا
رأة الـلـبنـانـية 41 . حـصـاد العـشـرية األولى 1998م-2007م الـهيـئـة الـوطنـيـة لشـئـون ا

بيروت 2007م.
واطن بيروت 42 . التقريـر الوطني للتنميـة البشرية لبنان 2008م-2009م نحو دولة ا

2009م.

رأة? تقدّم نساء العالم 2008م-2009م صندوق األ سئولـية أمام ا 43 . من يتحمّل ا

ائي للمرأة 2009م. تحدة اإل ا
: بـيـج +5 44 . تـقـاريـر تـونـس اخلـاصــة بـتـقـيـيـم إجنــاز مـنـهـاج وخـطــة عـمـل بـيـجـ

بيج +10 بيج +15.
رأة واألسرة إلعداد اخملطط العاشر واخملطط احلادي عشر 45 . تقرير اللجنة القطاعية ا

للتنمية.
46 . اخملطط العاشر للتنمية 2002م-2006م اجلزء اخلامس السياسات االجتماعية.

47 . اخملطط احلادي عشر للتنمية 2007م-2011م اجلزء اخلامس السياسات االجتماعية.

رأة والتنمية». رحلي للمخطط احلادي عشر 2007م-2009م باب «ا 48 . التقييم نصف ا

49 . االستراتيجية الوطنية للوقاية من السلوكيات العنيفة داخل األسرة وفي اجملتمع.

يداني حول توزيع وقت النساء والرجال. 50. البحث ا

رأة الريفية. 51 . اخلطة الوطنية للنهوض با

رأة. رأة الريفية في تونس: مركز البحوث والدراسات والتوثيق واإلعالم حول ا 52 . ا
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رأة واألسرة. 53 . تقييم وقع مشروعات صندوق التضامن الوطني على ا

54. تقـرير اللـجنـة القطـاعيـة للشـئون االجـتماعـية والـتضامن والـتونـسي بـاخلارج اخلاص

باخملطط احلادي عشر 2007م-2011م.
55 . دراسة تقـييميـة لبرامج الـنهوض االجـتماعي: وزارة الشـئون االجتـماعيـة والتضامن

والتونسي باخلارج.
عوزة وزارة الشئون نتفعة ببرنامج إعانة العائلة ا 56 . دراسة حول خصوصيات األسر ا

االجتماعية والتضامن والتونسي باخلارج.
57 .  الهيئة السورية لشئون األسرة تقرير بك + 15 دمشق 2009م.

58.  الـهيـئة السـورية لـشئـون األسرة الـتقريـر الوطـني األول عن حالـة السـكان دمشق

2009م.

دة للخطة اخلمسية العاشرة دمشق 2010م. 59.  هيئة تخطيط الدولة تقرير نصف ا

60 . هيئة تخطيط الدولة التقرير الوطني ألهداف األلفية 2005م.

رأة اجلـزائرية واقع وأرقام اجلزائر رأة ا ـكلفة باألسـرة وقضايا ا نتدبة ا 61. الوزارة ا

2006م.

رأة االسـتراتيـجية الـوطنـية حملاربـة العنف ـكلفـة باألسـرة وقضايـا ا نـتدبة ا 62 . الـوزارة ا

ضد النساء اجلزائر(د.ت).
رأة االستراتيجيات الوطنية لترقية وإدماج كلفة باألسرة وقـضايا ا نتدبة ا 63 . الوزارة ا

رأة 2008م-2013م اجلزائر جويليه (يولية/تموز) 2008م. ا
ديرية الفرعية لإلحصائيات 2006م /2007م. 64. وزارة التربية مديرية التخطيط ا

كـلف بالـتنمـية الـريفـية الـلجـنة الـوطنـية للـتنـميـة الريـفيـة التـجديد ـنتـدب ا        الـوزير ا
الريفي اجلزائر أوت (أغسطس/آب) 2006م.
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نظمات وزارة التنمية االجتماعية سوريا. ركز الوطني لدعم ا 65 . ا

66 . وزيـر شئون مـجلس الوزراء الـشيخ أحمـد بن عطـية الله كـما نقـلت مجلـة األعمال

العربية في عددها الصادر في 6 فبراير/شباط 2008م «البحرين مُتهمة بالتمويه في
هوية سكانها».

ادة رقم 5 (ب). لكة البحرين القانون رقم (17) لعام 2002م ا 67. دستور 

68 . حـبـيب تـومي «أبـنـاء األب األجـنـبي يـحـصـلـون عـلى اجلـنـسـيـة الـبـحـريـنـيـة» أخـبار

اخلليج 20 سبتمبر/أيلول 2006م.
تحدة 4 يونية/حزيران 2008م.  69 . وزارة خارجية الواليات ا

ـرأة» تــربـيـون الــبـحـرين 15 ديــسـمـبــر/كـانـون األول 70 .  «اســتـمـرار االنــحـيــاز ضـد ا

2007م.

ـنازل بـحـاجة لـدعم مادي مـانيال: مـركز سـكاالبـريني 71 . البـحرين: دور إيـواء خدم ا

للهجرة 2008م  8 أغسطس/آب 2008 .
رأة والطفل: بعثة 72 . سيجما هدى تقرير عن اللجنة اخلاصة باالجتار بالبشر خاصة ا

تحدة مجلس حقوق إلى البحرين عُمان وقطر نيويورك: اجلمعية العامة لأل ا
اإلنسان 2007م. 

ـتحـدة حتـذف البـحرين من الـقائـمة 73 . س.س. جريـوال « وزارة خارجـية الـواليات ا

السوداء لالجتار بالبشر» جميع عناوين األخبار يونية/حزيران 2008م .
74 . القـانون رقم (40) في 2005م; «الـتشريـعات الـبحـرينيـة تفـتقد نـصوص جتـر العنف

ضد النساء» الوقت 8 مارس/آذار 2008م 747 .
75. ج. بــيـو «سـريالنـكــا تـوقف إرسـال اخلــدم إلى الـبـحـريـن» أخـبـار اخلـلـيـج الـيـومـيـة

(بـالـلغـة اإلجنـلـيـزية) 2008م; سـيـجـمـا هدى تـقـريـر عن الـلـجنـة اخلـاصـة بـاالجتار
نـازل بحـاجـة إلى حمـاية قـانـونيـة احتاد حـقوق عـاناة فـي صمت: خـدم ا بـالـبشـر ا

العمال األجانب UFDWR 14 إبريل/نيسان 2008م  8  أغسطس/آب 2008م.
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ــنــازل: قـــلــة احلــمــايـــة لــذوي الــدخل الـــضــئــيل 76 . ج.م.-ف.جــامــارتـن خــدم ا

إبريل/نيسان 2005م (8 أغسطس/آب 2008م) .
77 .«الــعـنـف األسـري» في الــعـنف األســري (الـقــضـايــا واحلـلــول) الـبــحـريـن: مـركـز

رأة والطفل 2008م. معلومات ا
. UFDWR عاناة في صمت احتاد حقوق العمال األجانب 78 . ا

تحدة 12 يونية/حزيران 2007م.  79 .العاصمة واشنطن: وزارة اخلارجية بالواليات ا

ـتحدة 12 80. تقـرير االجتـار بالبـشر  الـعاصـمة واشنـطن: وزارة اخلارجـية بالـواليات ا

يونية/حزيران 2007م). 
ـارسات البحرين بـالنسبـة حلقوق اإلنسان 1994م» تقريـر حقوق اإلنسان وزارة » .81

اخلارجية األمريكية فبراير/شباط 1995م.
رأة ـملـكـة األردنـيـة الهـاشـمـية) 2008م مـؤشـرات ا 82 . دائـرة اإلحـصاءات الـعـامـة (ا

األردنية عمان: دائرة اإلحصاءات العامة.
2007م دراسـة خـريـطة ـمـلـكـة األردنـيـة الـهـاشـمـيـة) 83. دائـرة اإلحـصــاءات الـعـامـة (ا

ـرأة في األردن عـمـان: دائـرة اإلحـصـاءات الـعـامـة/مـديـريـة اإلحـصاءات تـمـك ا
السكانية واالجتماعية/قسم إحصاءات النوع االجتماعي. 

ـمـلكـة األردنـيـة الـهـاشـمـية) 2007م األردن حـقائق 84 . دائـرة اإلحـصـاءات الـعـامـة (ا

وأرقام عمان: دائرة اإلحصاءات العامة.
85 . الهيئة السورية لشئون األسرة تقرير بك + 15 دمشق 2009م.

86 .  الهـيئة الـسورية لـشئـون األسرة التـقرير الـوطني األول عن حـالة السـكان دمشق
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2009م.

ائي دمشق 2004م.  تحدة اإل 87 .  هبة الليثي الفقر في سورية صندوق األ ا

دة للخطة اخلمسية العاشرة دمشق 2010م. 88 .  هيئة تخطيط الدولة تقرير نصف ا

89 . هيئة تخطيط الدولة التقرير الوطني ألهداف األلفية 2005م.

رأة باالنتـخابات?» وكالة أنـباء البحرين 17 نوفمبر/تشرين 90 . «هل نراهن عـلى فوز ا
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الثاني 2006م (8 أغسطس/آب 2008م) .

WO Ëb «  U uKF*« WJ³ý ∫UÎFÐ«—

- www.amnesty.org/ar/compaings/vidence against women

- www.pogar.org/publications/other/constitutions/bahrain-02e.pdf

- www.unher.org/refworld/docid/3fb9f34f4.html

- www.womengateway.com/arwg 

- http://archive.gulfnews.com/articles/06/09/20/10068736.htm

- http://english.bna.bh/?ID=53081

- www.womengateway.com/NR/exeres/.htm

- www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82805.htm 

- www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=300

- manama.usembassy.gov/bahrain/hrarabic.html

- http://ufdwrs.blogspot.com/2008/04/suffering-in-silence-domestic-workers.html 

- http://ufdwrs.blogspot.com/2008/04/suffering-in-silence-domestic-workers.html

- www.allheadlinenews.com/argicles/7011168940

- http://www.ipsnews.net

- www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=300

- www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/105387.htm

- www.scw.gov.bh/media/pdf/Initial-Second-Periodic-Reports.pdf

- www.smc.org.p/amnews/amn060131/middleast/Bahrain060131.htm

- www.unher.org

- www.womengateway.com
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- www.universalhumanrightsindex.org

  W‡‡‡‡‡‡‡Ý«—b‡‡ «  o‡‡‡‡Šö‡‡‡
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لحق رقم (1) االستمارة النهائية) االستمارة النهائية لحق رقم (ا ا
رأة العربية منظمة ا

الدولــة                    رقم االستبيان 
رأة العربية وجهة للنهوض با سحية للمشروعات ا رأة العربيةالدراسات ا وجهة للنهوض با سحية للمشروعات ا الدراسات ا

شروعات االجتماعية شروعات االجتماعيةاستبيان ا استبيان ا
معلومـات عمعلومـات عـن مسـتوفي البيانــات:- ـن مسـتوفي البيانــات:- 

- اسم مستوفي البيانات ...........................................................

شروع ..................................... ستوفي البيانات في ا سمى الوظيفي  - ا
ستوفي البيانات ......................................... - عنوان البريد اإللكتروني 
................................................................................      

يداني ............................................................ - اسم الباحث ا

- تاريخ استيفاء االستبيان .........................................................

ؤسـســـة:-  ؤسـســـة:- ت ا بيانــابيانــات ا
ؤسسة ................................................................... - اسم ا

- العنوان .........................................................................
...............................................................................        

- رقم التليفون ...................................................................
- رقم الفاكس ....................................................................
- البريد اإللكتروني للمؤسسة .....................................................
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ململحوظحوظـــةـــة :  : 
رأة العربية. نظمة ا علومات الواردة في هذا االستبيان خاصة فقط بأغراض البحث العلمي التابع  ا

ـرأة الـعـربــيـة حتت مـظــلـة جـامـعــة الـدول الـعـربــيـة بـإجـراء دراســة مـسـحـيـة تـقــوم مـنـظـمــة ا
لـلـمـشـروعـات اخملـصـصـة لـلـمـرأة الـعـربـيـة في اجملـاالت االجـتـمـاعـيـة بـالـدول األعـضـاء في

نظمة.  ا
ستوى ستـوى الرسمي وا بـذولة على ا ويهدف هذا االسـتبيان إلى الوقـوف على اجلهود ا
ـرأة وحتسـ أوضـاعهـا االجـتمـاعـيـة كمـا يـهدف إلى غـير الـرسـمي من أجل الـنهـوض بـا
وضوعات الـتي  التركيز عليهـا والوقوف على مدى جناحها الكـشف عن التوجهات وا

في حتقيق أهدافها أو أسباب اإلخفاق. 
وانطالقًا من كل مـا سبق سيساعـد هذا االستبـيان على تشـخيص الوضع الراهن وعلى
ـشروعات واألنشـطة الهـادفة لتحـس األوضاع االجتـماعية تـعزيز ورفع كـفاءة البرامج وا
نظمة في وضع خطتها للمرأة العربـية وتقد مجموعة من التوصيات التي تـسترشد بها ا
ـا يؤدى إلى جناح وحدة  عـاييـر ا ـستقـبلـية في هذا اجملـال بنـاء على قاعـدة عريـضة من ا ا

جهود تبادل الدعم الفني ب الدول األعضاء. 
علومات.  شاكرين لكم جهودكم وتعاونكم في تسهيل عملية جمع ا

WÝ«—b « oŠö
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ŸËdA*« sŽ W UŽ  U½UOÐ ∫ ÎôË√

شروع: ............................................................... 1 - اسم ا
وقف احلالي للمشروع:  2 - ا

- مستمر                        (      )
- منتهي                         (      )
- متوقف (متعثر)         (      )

دى الزمني للمشروع:-  3 - ا

شروع:  4 - نطاق عمل ا
- وطنــي                  (      )
- إقليمي                   (      )
- دولي                     (      )

شروع شروعتاريخ بدء ا قرر للمشروعتاريخ بدء ا دى الزمني ا قرر للمشروعا دى الزمني ا شروع ا شروع تاريخ نهاية ا تاريخ نهاية ا
نتهيــة» نتهيــة»«للمشروعات ا «للمشروعات ا
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5 - التغطية اجلغرافية للمشروع: 
- الوطن ككل                        (      )
- العاصمة                              (      )
- إقليم                                    (      )
- محافظة                                (      )
- مدينة                                     (      )
- قرية أو مجموعة قرى          (      )

- أخرى تذكر   ...............................................................

شروعات أخرى?  شروع مرتبط  6 - هل هذا ا
- نعم                                  (      )
- ال                                     (      )

(في حاله اإلجابة بـ نعم ) 
شروعات :  7 - ما هذه ا

WÝ«—b « oŠö
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..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

 c‡‡‡‡‡‡OHM² « ∫UÎO½UŁ

نفذة:................................................. 8 - اسم اجلهة / اجلهات ا
نفذة  9 - طبيعة اجلهة / اجلهات ا

- حكومية                                     (      )
- قطاع خاص                              (      )
- منظمة أهلية                              (      )
- منظمة إقليمية                            (      )
- منظمة دولية رسمية                  (      )
- منظمة دولية غير حكومية        (      )

- أخرى تذكر    .........................................................

10 - مصــادر التمويــل: 

- حكومية                                     (      )
- قطاع خاص                               (      )
- منظمة أهلية                               (      )
- منظمة إقليمية                            (      )
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-منظمة دولية رسمية                    (      )
- منظمة دولية غير حكومية         (      )

- أخرى تذكر     .........................................................
ادية الالزمة للمشروع: 11- مدى توافر التجهيزات ا

شروع :      ذكور (      )                إنـاث (      ) 12 - عدد العامل با

شروع :                      ذكـــر (      )                أنـثـى (      ) 13- مدير ا

شروع : ................................................ 14 - عدد النساء في إدارة ا

شروع:  15  - أهداف ا

.........................................................................  -

.........................................................................  -

العـــددالعـــددالـــوصـــــفالـــوصـــــف
مقر/ مقرات للمشروع

جتهيزات مكتبية
أجهزة حاسوب

وسائل نقل
وسائل اتصال
موقع إلكتروني

WÝ«—b « oŠö
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.........................................................................  -

.........................................................................  -

شروع 16 - طبيعة أنشطة ا

أخرى تذكر  .....................................................................
..................................................................................

..................................................................................

وصـــف النشـــاطوصـــف النشـــاطالـنـشــــــــاطالـنـشــــــــاط
توعية

تدريب / تكوين
تنمية مهارات
إعداد كوادر

تقد مساعدات مالية أو عينية
برامج حماية 

توفير مؤسسات رعاية مختلفة
حتس ظروف العيش
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شروع: 17 - الفئات التي يستهدفها ا

- حسب احلالة االجتماعية للنساء:

   عزباوات (     )                متزوجات (     )                 مطلقات (     )              أرامل (     )

- حسب احلالة الوظيفية:
    عامالت (     )                  ربـات بيـوت (     )                  متقاعـــدات (     )

- حسب العمر:

    أطفال (     )                فتيــــــات (     )                شـــابــات (     )              مسنات (     )

- حسب احلالة الصحية: 
- معوقــات                         (      )
- ذوات أمراض مزمنة       (      )
- صحــاح                           (      )

- أخرى تذكر  ..............................

WÝ«—b « oŠö
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شروع الرجال?   نعم (        )             ال (         ) 18 - هل يستهدف ا

19 - إذا كانت اإلجابة بنعم فأي فئة من الرجال? ..................................

شروع:.................................................. ستهدف من ا 20 - عدد ا

شروع» ................... شروع « بدءًا من تنفيذ ا ستفيدين الفعلي من ا 21 - عدد ا

 öJA*«Ë  «“U$ù« ∫UÎ¦ UŁ 

شروع أهدافه?   22  - هل حقق ا

نعــم       (      )              ال    (      )

شروع حتى اآلن?   23 - إذا كانت اإلجابة بنعم فما أهم اإلجنازات التي حققها ا
........................................................................  -
........................................................................  -
........................................................................  -

شروع:  24 - العقبات التي تواجه / واجهت ا

اإلجراءات التي اتخذتاإلجراءات التي اتخذتتـوصيــف العقبـــاتتـوصيــف العقبـــات
للتغلب عليهاللتغلب عليها

- عدم وجود وثيقة للمشروع.
ــشــروع - عــدم وضـــوح غــايـــات ا
وأهدافه وصعوبة قياس األهداف.
- تعقيد اإلجراءات اإلدارية الرسمية.

- مشكالت دراسات اجلدوى.
- مشكلة التمويل.

العـقـبــــــاتالعـقـبــــــات



144

. ستهدف - صعوبة الوصول إلى ا
- نـقـص الـقـدرات الـفــنـيـة الالزمـة

شروع. للعمل في ا
ـتـابـعـة وتـركـيـزهـا عـلى - قـصـور ا

الية. الناحية ا
كان. - مشكلة ا

ادية. -نقص التجهيزات ا
- مـشــكـلـة الــتـنــسـيق بــ اجلـهـات

ذات الصلة.
وارد البشرية. - نقص ا

- عدم وجود خطة لالستدامة.
. ستهدف - عدم جتاوب ا

- عدم وجود مؤشرات للتقييم.

اإلجراءات التي اتخذتاإلجراءات التي اتخذتتـوصيــف العقبـــاتتـوصيــف العقبـــات
للتغلب عليهاللتغلب عليها العـقـبــــــاتالعـقـبــــــات

WÝ«—b « oŠö
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شروع ?  شكالت على استمرارية ا 25 - كيف أثرت هذه ا

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

∫W‡‡‡FÐU²*«Ë r‡‡OOI² «  U‡O ¬ ∫UÎFÐ«—

شروع ?  26  - هل  تقييم ا

نعم       (      )                   ال        (      )

27 - في حالة اإلجابة بـ نعم أجب عن اآلتي:- 

 أ - مراحل التقييم:
- مستمر                  (      )
- مرحلي                 (      )

- نهائي                     (      )
ب- جهــة التقييــم:

● ذاتــي :  
- اإلداريون                 (      )
ستفيدون               (      ) - ا
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- العاملون                   (      )
● خارجي : 

- جهات إشرافية          (      )
- جهات تمويلية            (      )

- أخــرى                      (      )
● متعدد األطراف                (      )

ج- منهجيـــة التقييـــم:
- تقييم األنشطة                          (      )
- تقييم األهداف «اخملرجات»     (      )
- تقييم األداء                               (      )

28 -  أدوات التقييــم:- 

- االستبيان                                  (      )
- مؤشرات                                   (      )
- مقابالت                                    (      )
الحظة                                    (      ) - ا
لفات                    (      ) - رجوع إلى ا

- أخرى تذكر   ........................................................

WÝ«—b « oŠö
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شروع من عملية التقييم?  29 - كيف استفاد ا

.........................................................................  -

.........................................................................  -

.........................................................................  -

WOK³I²‡‡‡ *« W‡‡‡‡¹ƒd « ∫UÎ Uš

شروع? 30 - ما مقترحاتكم لتحس ا

قتـرحـــات قتـرحـــاتوصـــف ا وصـــف ا

التخطيط للمشروع 

شروع تنفيذ ا

شروع تقييم ا

شروع تمويل ا

شروع رأة في ا مشاركة ا
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رأة 31 -  ما أهم اجملاالت االجـتماعية الـتي تقترحـون أن تقام فيهـا مشروعات للـنهوض با

في اجملال االجتماعي? 
.........................................................................  -
.........................................................................  -
.........................................................................  -

مــالحظـــاتمــالحظـــات

...............................................................................  -

...............................................................................  -

...............................................................................  -

...............................................................................  -

...............................................................................  -

...............................................................................  -

...............................................................................  -

...............................................................................  -

WÝ«—b « oŠö
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