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حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التابع لمجلس الوزراء المصري 

ــوزراء المصــري  ــابع لمجلــس ال عــدة تحــوُّالت؛  –١٩٨٥منــذ نشــأته عــام  -شــهد مركــز المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار الت
بتطـوير البنيـة المعلوماتيـة ) ١٩٩٩-١٩٨٥(فقد اختص في مرحلتـه األولـى . ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري

نقطـة تحـوُّل رئيسـة فـي مسـيرته؛ ليُـؤدي ) ١٩٩٩(ثم كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومـات عـام . في مصر
.تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية  (Think Tank)دوره كمُؤسسة فكر 

ايا التنميـة ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون المركز األكثر تميزًا فـي مجـال دعـم اتخـاذ القـرار فـي قضـ
ة وهـدفها الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواصـل مـع المـواطن المصـري الـذي ُيعَـدُّ غايـة التنميـ

عَّاليتهـا، األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبـر فـي صـنع السياسـة العامـة، وتعزيـز كفـاءة  جهـود التنميـة وف
.وترسيخ مجتمع المعرفة

ي وفـي ســبيل تحقيـق ذلــك، يحمـل مركــز المعلومـات ودعــم اتخـاذ القــرار علـى عاتقــه مهمـة أن يكــون داعمًـا لكــل متخــذ
ــه يســعى باســتمرار ألن يكــون أحــد أفضــل مؤسســات الفكــر. القــرار علــى   (Think Tank)وحتــى يتســنى لــه ذلــك، فإن

كـر، وهـو مـا وقد واكب ذلك اعترافٌ إقليميٌّ ودوليٌّ بدوره الجـوهري كمؤسسـة ف. المستوى المحلي واإلقليمي والدولي
، ومـن ٢٠٢٢العالميـة المُعلـن عنهـا فـي أبريـل ) أووردز سـتيفي(مسـابقة ظهر جليا في حصوله على خمس جـوائز ضـمن 

دولـة فـي الشـرق األوسـط  ١٧فريـق متنافسـين مـن  ٧٠٠برونزيـة مـن بـين أكثـر مـن ) ٤(جائزة ذهبية، و) ١: (بين تلك الجوائز
 Think Tanks and Civil Societies(برنـامج مراكـز الفكـر والمجتمعـات المدنيـة «كمـا ظهـر فـي نتـائج . وشـمال إفريقيـا

Program, TTCSP (؛ حيث تـم اختيـار مركـز المعلومـات ٢٠٢١التي تم اإلعالن عنها في فبراير » بجامعة بنسلفانيا األمريكية
:ودعم اتخاذ القرار ليكون

 ٢٠٢٠لعــــــــــام  » ١٩-كوفيــــــــــد«مركـــــــــز فكــــــــــر علــــــــــى مســـــــــتوى العــــــــــالم اســــــــــتجابةً لجائحـــــــــة  ٢٠ضـــــــــمن أفضــــــــــل
).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(

 مركز فكـر علـى مسـتوى العـالم كصـاحب أفضـل فكـرة أو نمـوذج جديـد قـام بتطـويره خـالل ٦٤من بين  ٢١في المرتبة 
.، أخًذا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠عام 

 ٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام  ١٠١من إجمالي  ١٤في المرتبة.
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در عـن نبذة عن القاعدة القومية للدراسات، والهدف من النشرة الشهرية التـي تصـيتناول هذا القسم 

٦).المرأة(وهو  هذه القاعدة، ومقدمة عن موضوع النشرة،
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ية الدراسات الصادرة عن المراكز البحثالتي تم استخراجها من توصيات يتناول هذا القسم أهم ال

٧).المرأة(في موضوع  المختلفة

بيانات الدراسات

وان عن :، وتشمل هذه البيانات)المرأة(تناولت موضوع  بيانات الدراسات التييتناول هذا القسم 
١٥.المصدر –المستخلص  –سنة النشر  –الناشر  –المؤلف  –الدراسة 

كشاف المؤلِّف

  جائًيا،وهذه القائمة مرتبة ه قائمة بالمؤلفين المشاركين في نشرة الدراسات،يتناول هذا القسم 
٥٧.وأمام كل مؤلف رقم النشرة



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ــل القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر ثمــرة رصــد وتجميــع وتوثيــق للدراســات التــي تتنــاول موضــوعات و ــا تمثِّ بحوثً
حــوث تتعلـق بمجــاالت التنميـة االقتصــادية واالجتماعيـة فــي مصـر، ســواء صـدرت عــن هيئـات أو مؤسســات أو مراكـز ب

ونشــرة القاعــدة القوميــة للدراســات عــن مصــر هــي شــكل مــن أشــكال اإلعــالم الجــاري، . مصــرية أو إقليميــة أو دوليــة
وتصــدر النشــرة .تهـدف إلــى إمـداد المســتفيد بصـفة دوريــة بحاجتـه مــن الدراســات التـي تــدخل ضـمن نطــاق اهتمامـه

مهمـة شهريا، وتضم في كل عدد موضوًعا من الموضوعات المتعلقة بقضـايا دعـم القـرار والتنميـة، والموضـوعات ال
.التي تكون محل اهتمام متخذي القرار داخل مصر

 بيان دراسة باللغة العربية فـي موضـوع المـرأة، والمتاحـة علـى قاعـدة بيانـات) ٣٦(وتحتوي النشرة في هذا العدد على 
، كمـا تقـدم النشـرة خالصـة توصـيات هـذه الدراسـات التـي ٢٠٢٢حتـى عـام  ٢٠١٧الدراسات عن مصر خالل الفترة مـن عـام 

 المركـــز الـــديموجرافي، مركـــز بحـــوث الشــرق األوســـط، المركـــز القـــومي للبحـــوث: صــدرت عـــن الجهـــات البحثيـــة التاليــة
حصـاء، االجتماعية والجنائية، كلية البنات بجامعـة عـين شـمس، األمـم المتحـدة، الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة واإل

ميـة، كليـة كلية التجارة بجامعة بورسعيد، منظمة المرأة العربيـة، الجمعيـة المصـرية للتربيـة المقارنـة واإلدارة التعلي
وهاج، الدراســات اإلنســانية بجامعــة األزهــر، مركــز األهــرام للدراســات االجتماعيــة والتاريخيــة، كليــة التربيــة بجامعــة ســ

بيـــة الجمعيــة المصــرية لالقتصــاد الزراعــي، صـــندوق النقــد العربــي، مركــز البحـــوث والدراســات االجتماعيــة، كليــة التر 
.بجامعة األزهر

ملخص تنفيذي
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مة عن المرأة مقدِّ

ة، ولكـن تتمتع المرأة المصـرية بموجـب الدسـتور والقـانون بمجموعـة مـن الحقـوق االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـي
ها، قدرتها على ممارسة هذه الحقوق غير مطلقة، وإنمـا تحـدها قيـود يضـعها المجتمـع، ومبـررات مختلفـة للتمييـز ضـد

ع بـالحق للزوج فـي العمـل، والتمتـ وترؤسهاومن هذه المبررات ما يخص التمتع بالحق في التعليم، والحق في الميراث، 
.في اتخاذ القرار، وحقها في حماية جسدها والشعور باألمان، والمشاركة السياسية، وشغل المناصب القيادية

ادرة تقدِّم في هذا العـدد مجموعـة مـن الدراسـات الصـ" خالصة توصيات الدراسات: القاعدة القومية للدراسات"ونشرة 
هـذه الدراسـات  عن المراكز البحثية المختلفة، والتي تتناول موضوع المرأة، وتم اختيار أهم التوصيات التـي خلُصـت إليهـا

:كما يلي

خالصة توصيات الدراسات

العنف ضد المرأة: أولًا

قوم ضرورة تضافر الحكومة والجمعيات األهلية في تبني مجموعة من البرامج لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة، ت
لمالحقـة على رصدها ودراسة أسباب تناميها وخطط مواجهتها بآليات مجتمعية، تقوم علـى تسـيير اإلبـالغ وتـوفير ا

ات القائمة، والقبض وتحقيق التقاضي، وتوفير الحماية ومساعدة الضحايا والتوعية المجتمعية، ومراجعة التشريع
وإصـــدار تشـــريع مســـتقل لحمايـــة المـــرأة مـــن كـــل أشـــكال العنـــف، مـــع العمـــل علـــى تـــوفير البيانـــات واإلحصـــاءات 

.المتعلقة بهذه الظاهرة

الزواج المبكـر : لتفعيل القوانين الخاصة بتغليظ العقوبات الناتجة عن القضايا التي تمثل انتهاكًا لحقوق المرأة، مث
لفـة وختان اإلناث والتحرش والعنف القـائم علـى الجـنس فـي الحيـاة العامـة أو الخاصـة، وغيرهـا مـن األشـكال المخت

سيًا في للعنف ضد المرأة، والحث على تضمين الرجال في هذه العملية، فيجب أن يكون الرجل عضوًا مشاركًا وأسا
.القضاء على العنف ضد المرأة

م األساسـي توعية المجتمع بالنتائج السلبية للعنف ضد المرأة، عن طريق إضـافة مـادة دراسـية وخاصـة فـي التعلـي
ــأنواع العنــف، مــع التركيــز علــى العنــف ضــد المــرأة، وخاصــة قضــ ايا تحــث علــى التعامــل بــأخالق وتحضــر والتعريــف ب

تــي تنــتج عــن التحــرش والتنمــر والقرصــنة والمســاواة بــين الجنســين، وكيفيــة توعيــة الطــالب بالعقوبــات القانونيــة ال
.العنف، والعنف ضد المرأة
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ــ ــدين م ــالعنف ضــد المــرأة، وتبــرئ ال ن أي مشــاركة المؤسســات الدينيــة فــي توعيــة المــواطنين بالقضــايا الخاصــة ب
ار الضــارة تبريــرات يقــوم بهــا بعــض المضــللين باســتخدام الــدين ليقلــل مــن شــأن المــرأة، وتســليط الضــوء علــى اآلثــ

مالــة الــزواج المبكــر، وختــان اإلنــاث، وع: بــالفرد والمجتمــع لــبعض الممارســات والظــواهر االجتماعيــة الســلبية، مثــل
.األطفال، خاصة اإلناث، واإليذاء البدني للزوجات

ظــرة العمــل علــى تطــوير الرســائل اإلعالميــة المتعلقــة بــالمرأة، بمــا يــؤدي إلــى رفــع مكانتهــا االجتماعيــة، وتغييــر ن
تدنيــة، المجتمــع إليهــا، ومحــو الصــورة التقليديــة التــي تصــور المــرأة علــى أنهــا كــائن ضــعيف ال تقــوم إال باألعمــال الم

ي جميـع كالخادمة والمرأة سيئة السمعة، وكذلك الصور التي تؤدي إلى تكريس فكرة أن المرأة تحكمها العاطفة فـ
مـاذج أمورها، بينما ترتبط صورة الرجـل بـالقوة والحنكـة والمنطـق والعقـل، والعلـم علـى أن تتضـمن هـذه الرسـائل ن

المـرأة  ناجحة للمرأة العاملة، والمرأة في مراكـز القيـادة المختلفـة، فينبغـي أن تراعـي المؤسسـات المعنيـة بشـؤون
.الصورة اإلعالمية لها، وتشن حمالت إعالمية تنزه مكانتها في المجتمع
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 ،العمــل علــى وضــع أســس وضــوابط واضــحة ومحكمــة لنشــر الجــرائم بصــفة عامــة، وجــرائم المــرأة بصــفة خاصــة
رورة وإدراجها في إطار االلتزامات القانونية والمهنية، من خالل تجنب كل ما يسيئ إلى اآلداب العامة للمجتمـع، وضـ

نطـاق  عدم نشر أسماء أو صور المتهمين وعناوينهم قبل أن يصدر القضاء حكمه النهائي عليهم، حتى ال يدخل في
اتذة التشـهير بــالمتهمين، وضــرورة تشــكيل جهــاز لمتابعــة مــا بعــد النشـر فــي مختلــف الصــحف يضــم عــددًا مــن أســ

ات غيـر الجامعة والخبـراء المهنيـين والمثقفـين والممارسـين الصـحفيين، علـى أن تكـون مهمتـه التصـدي للممارسـ
.األخالقية في الصحف المصرية

إلـى احتمـاالت  االهتمام البالغ بقضية تعليم اإلناث والقضـاء علـى األميـة تمامًـا، ألن نقـص التعلـيم والثقافـة يؤديـان
ب مكتـ: تعرض اإلنـاث لجميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، مـع نشـر الـوعي والمعرفـة بالهيئـات والمؤسسـات، مثـل

.م ضدهاالشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، والتي يمكن أن تساعد المرأة في حل مشكالتها، ومحاربة العنف القائ

 نفسـي  – جسـدي(القيام بالبحوث القومية بصفة مستمرة لمتابعة مدى شيوع العنـف بـين النسـاء بكافـة صـوره– 
ات الخاصـة والقائمين به، حتى يمكن متابعـة المشـكلة بشـكل دقيـق، والمسـاهمة فـي تعـديل االسـتراتيجي) جنسي

.بمناهضة العنف ضد المرأة بصفة مستمرة

تمكين المرأة: ثانيًا

لفقـر، اتخاذ الدولة خطوات بالتعاون مع رجال األعمال والمستثمرين، ومشـاركتهم فـي بـرامج فعليـة للقضـاء علـى ا
جـل، هـذا ومحاولة تمكين المرأة اقتصاديًا ليكون لها مورد مـالي خـاص بهـا تتحـرر بـه مـن عبوديـة احتياجهـا المـالي للر

د ، والتي تعنى بتحسين وتطوير وضـع المـرأة المصـرية علـى الصـعي٢٠٣٠بناء على ما تتبناه مصر من رؤية استراتيجية 
.المحلي والدولي

ذلـك البد من تضـافر الجهـود ووجـود تنسـيق بـين المنظمـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة المهتمـة بشـؤون المـرأة، و
.افيما يتعلق برسم السياسات والخطط التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى تمكين المرأة سياسيً

س، تدعيم دور المرأة داخل البرلمان، وذلـك مـن خـالل تشـجيع العضـوات علـى المشـاركة فـي الهيكـل اإلداري للمجلـ
ل وبنـاء والمنافسة على رئاسة اللجان، وكذلك رئاسة المجلس ووكاالته، مع تدريب العضوات علـى مهـارات التواصـ

.الفريق، وكذلك توفير الدعم الالزم لهن من أجل المشاركة الفعالة في النقاشات البرلمانية
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الحيــاة  يجــب علــى األحــزاب السياســية تشــجيع المــرأة علــى المشــاركة السياســية، وتأهيلهــا للقيــام بــدور قيــادي فــي
ي يقترحهـا السياسية، وذلك من خـالل تـدريب الكـوادر مـنهن، واالهتمـام بتوضـيح العالقـة بـين تنفيـذ السياسـات التـ

حــزب  الحـزب وتأثيرهـا علـى كوادرهـا مـن النسـاء، حتـى يتضـح للناخبـات الخطـوط العريضـة الختيـار مرشـح أو مرشـحة
.معين، والعمل على إنشاء صناديق دعم مادي للمرشحات داخل تلك األحزاب

ل السـالم، ضمان المشاركة السياسية للنساء في الفضاء العـام فـي وقـت السـلم، والمفاوضـات السياسـية إلحـال
كعضــوات كــامالت العضــوية ومتســاويات فــي الحقــوق والصــالحيات مــع بــاقي أعضــاء الوفــود، وإشــراك النســاء 

ي والقضـائي والمنظمات النسوية أيضًا في تطوير السياسات والخطط الوطنية المختلفـة، وفـي اإلصـالح التشـريع
.النتخابيوبرامج اإلنعاش االقتصادي، وفي تصميم وإدارة آليات العدالة االنتقالية، وفي تأسيس وتطوير النظام ا

 العمــل علــى فــتح المجــال للمــرأة للعمــل فــي جميــع المجــاالت القضــائية، وعــدم جــواز حصــرها فــي مجــاالت قضــائية
ي بعينهــا دون أخــرى، كــأن تعــين فــي مكاتــب االدعــاء دون مشــاركتها فــي الهيئــة القضــائية، أو أن تمنــع مــن العمــل فــ

.مجال القضاء الجنائي أو الشرعي أو العسكري بسبب كونها امرأة

ممـا االهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهيـة الصـغر، وتشـجيع المـرأة الريفيـة علـى التعامـل مـع بـرامج القـروض ،
ــى قــروض ميســرة بشــ ــرامج للحصــول عل ــا، مــع وضــع ب ــة اقتصــاديًا واجتماعيً روط يســاعد فــي تكــوين المــرأة الريفي

ــق ال ــة اإلنتاجيــة، وتحقي ــنهن مــن المشــاركة فــي العملي تمكــين ميســرة، خاصــة للنســاء الفقيــرات فــي الريــف، لتمكي
.االقتصادي

ــة فــي مجــال المشــروعات الصــغيرة والقــروض لتمكــين النســاء فــي ا لريــف، تطــوير سياســات واســتراتيجيات تنموي
ليل وتقــديم كــل الخــدمات المطلوبــة لمســاعدة المــرأة صــاحبة المشــروع علــى تحقيــق التمكــين االقتصــادي، مــع تــذ

.العقبات والمعوقات التي تعوق مشاركتها في تلك المشروعات

ها حتى تتمكن االهتمام بتمكين المرأة اقتصاديًا، وإدماجها في عملية التنمية، مما يتطلب االهتمام بتعليمها وتدريب
ــة المهــارات ــيم المــرأة الريفي ــة أســرتها وتنميــة مجتمعهــا، مــع تعل ــا فــي رفاهي  مــن المســاهمة اقتصــاديًا واجتماعيً

.االقتصادية الالزمة للعمل في مفهوم التنمية المستدامة، ورفع مهاراتها لمواجهة احتياجات سوق العمل
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عور بـالتمكين االهتمام بالمبادرات المجتمعية كمدخل تحفيزي لريادة األعمال النسائية، والتي تسهم في تنمية الش
ذاتيـة وتحمـل االبتكـار والكفـاءة ال: مهنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ونفسـيًا، وذلـك مـن خـالل االعتمـاد علـى األبعـاد اآلتيـة

المخــاطر، ومــن ثــم فهــي فــي حاجــة إلــى المزيــد مــن الدراســات للكشــف عــن دوافــع المــرأة للعمــل الريــادي، والفــروق 
.سائيةالنوعية بين النساء والرجال في التوجيه الريادي، باإلضافة إلى التحديات التي تواجهها ريادة األعمال الن

عمـال، توجيه االهتمام من قبل الهيئات الحكومية والمؤسسات األكاديمية ومؤسسات المجتمع المـدني ورجـال األ
مــن أجــل العمــل علــى تشــجيع وتعزيــز المبــادرات المجتمعيــة، وضــرورة إدراجهــا ضــمن خطــط التنميــة المســتدامة، 

لـى وتوفير جميع أوجه الـدعم المـادي والبشـري مـن خـالل تـوفير القـروض والمسـاعدات الماليـة، وسـهولة الوصـول إ
كة مـن الموارد والتسويق المحلي والدولي، مع العمل على الحد من القيود واإلجراءات البنكية لضمان أفضـل مشـار

.جميع أفراد المجتمع، وبصفة خاصة المرأة

للكشف عن فتح المجال للكثير من الباحثين إلجراء الدراسات في مجال الريادة المجتمعية والدراسات المستقبلية ،
 أنــواع المبــادرات المجتمعيــة والعوائــد المتوقعــة منهــا والمعوقــات التــي تواجههــا، وعالقتهــا بالســياق المجتمعــي

رات النسائية ومدى التقبل االجتماعي لها وتأثيرها على خطط التنمية القومية، والكشف عن داللة الفروق بين المباد
.والذكورية

لمجـاالت إيالء المزيد من االهتمام بزيادة مستويات التحاق اإلناث بالتعليم الجامعي عـالي الجـودة، وبمـا يـتالءم مـع ا
 Science Technology Engineering and Mathematicالتـي مـن شـأنها تنميـة مهـارات المـرأة العربيـة فـي مجـاالت

رة وغيرهــا مــن المجــاالت المطلوبــة لســوق العمــل بمــا يتماشــى والصــناعات والوظــائف المســتحدثة فــي إطــار الثــو
.الصناعية الرابعة

ـــا فـــي ســـوق العمـــ ل فـــي تبنـــي اســـتراتيجيات قوميـــة لتمكـــين المـــرأة وتوجيـــه مشـــاركتها نحـــو الوظـــائف األكثـــر طلبً
عمـل مـن المستقبل، وذلك بعد تأهيلها بشكل مناسب خالل مراحل التعليم المختلفة، مع دمج المرأة في سوق ال
العـامالت،  خالل تشجيع المرأة علـى االنضـمام للقـوى العاملـة، وتعزيـز التـدريب التقنـي المخصـص للفتيـات وتـدريب

.والقضاء على األمية الرقمية في أوساط اإلناث

ي تتـيح توجيه السياسات نحـو تـوفير وظـائف عمـل مالئمـة لإلنـاث مـن خـالل تشـجيع خلـق بيئـات األعمـال المرنـة التـ
.العمل بنظام الدوام الجزئي، والعمل عن بعد على غرار تجربة العديد من الدول األوروبية
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عـلى  بنــاء قــدرات المزارعات بحيــث يصبحــن قــادرات علــى مضاعفــة إنتاجيــة مزارعهــن مــن خــالل التعليــم والتدريـب
معلومات كيفيـة إدخـال مفهـوم الزراعـة اإللكترونية، ويتحقـق ذلـك مـن خـالل زيـادة فـرص الحصـول عـلى تكنولوجيـا ال
بيــن وزارة  واالتصاالت عبـر التدريـب المكثف، وذلك لوجـود نسـبة عاليـة مـن األمية بــين الريفيــات مــن خــالل التعــاون

يــر البنيــة مــع ضـرورة توف) اإلرشاد الرقمـي(الزراعـة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيـا المعلومات في الدولـة عبـر تطبيـق 
.األساسية الالزمة للتطبيـق

ثماري يتجـه وضـع آليـات واستراتيجيات إلشراك الشـباب، وخاصـة النسـاء، في العمـل اإلنتـاجي والريفـي بشــكل اسـت
ـة للســـوق والتدريـــب المهنــي للريفيـــات عـــلى الصناعـــات الزراعيـــة الصــغيرة، يعمـــل عـــلى إتاحـــة فـــرص عمـــل الئقــ

لزراعــة ويتــم ذلــك مــن خـالل التعــاون بيــن المراكـز البحثيــة ووزارة ا. للريفيـات، ومـن ثـم تنـوع قاعــدة الدخــول لديهــن
.وكليـات الزراعـة في الدولـة
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حماية المرأة: ثالثًا

هــا ضــرورة تحــديث قــوانين األســرة والتشــريعات التــي تتعلــق بحقــوق المــرأة فــي الميــراث والملكيــة، وزيــادة وجود
وتطبيـق  وتمثيلها في المؤسسات المختلفة عن طريق صياغة قانون خاص بالمساواة، وإصـالح قـانون االنتخابـات

.هذه القوانين بفاعلية

 دعم جميع المؤسسات الوطنية والمحلية بخبراء في التحليـل النـوعيGender Analysis وتعزيـز القـدرات فـي مجـال ،
اســات بشــكل التحليــل المســتجيب للنــوع االجتمــاعي بشــكل يخــدم التخطــيط والتمويــل والتطبيــق والمتابعــة للسي

.يجعلها أكثر قدرة على تحقيق المساواة النوعية

 طاعـة الزوجــة لزوجهـا"المساواة فـي الحقـوق والواجبـات بيـن الـزوج والزوجـة، وذلك عن طريق التخلـي عـن مفهـوم" ،
الزوجـة علـى وعـن إشـراف المرأة علـى البيـت وتنظيم شـؤونه، والتخلـي عـن التمييـز بيـن الحقـوق والواجبـات الخاصـة ب

.الـزوج، وبالـزوج علـى الزوجـة، وأن ينص ذلـك علـى الحقـوق المتبادلة بينهما

ل منهمــا جعـل الطالق تحـت مراقبـة القضـاء باعتبـاره حـلًا لميثاق الزوجيـة، وأن يكون بيـد الـزوج والزوجــة يمارســه كـ
ك حسـب شـروطه الشرعية، ومـع مراعـاة مصلحـة األطفال، وإقـرار مبــدأ الطــالق االتفـاقي بيــن الـزوج والزوجـة، وذلــ

تحـــت مراقبـــة القضـــاء، دون اإلخــالل بالقواعـــد الشـــرعية، وحمايـــة الزوجـــة مـــن تعســـف الــزوج فـــي ممارســـة حـــق 
افة الطـالق، وذلـك مـن خالل تدخـل القضـاء الـذي لـه أن يراقـب ممارسـة الـزوج للحـق فـي الطـالق، وأن يعمـل باإلضـ

لمحكمــة إلـى األسرة، علـى محاولـة التوفيـق والوسـاطة بيـن الزوجيـن، وكيفمـا كان الحـال، البــد مــن اإلذن المسـبق ل
.ودفـع المبالغ المستحقة للزوجـة واألطفال

لدعم مـن أجـل تفعيل االعتماد على المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين، وحشد ا
رلمانيـة، وتفعيـل نقل ذلك المبدأ إلى التشريعات الوطنية وإلى البرامج التنفيذية للحكومـة، والتـي تخضـع للرقابـة الب

سـين، الدور الرقابي للجهات الدولية في متابعة الجهـود الوطنيـة مـن أجـل إدمـاج وتكـريس مبـدأ المسـاواة بـين الجن
.وتقديم التوصيات الفاعلة والمؤدية إلى تحقيق ذلك

ين، وآليـات ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة برفع الكفاءة والتدريب حول المبادئ المتعلقة بالمساواة بين الجنسـ
بصــورة  تطبيقهــا فــي مراحــل التشــريع المختلفــة، وتقــديم مقترحــات القــوانين التــي تعــزز المســاواة بــين الجنســين

.مباشرة



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

14

مـر علـى العمل على تغيير مفاهيم المجتمع ومعتقداته نحو األدوار التي يمكـن أن تقـوم بهـا المـرأة، بحيـث يقتصـر األ
داع في العمـل األدوار التقليدية المتمثلة في المسؤولية عن اإلنجاب وتربية األوالد ورعاية األسرة، بل يتعداه إلى اإلب

 واإلنتـــاج والمشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرار وخدمـــة البيئـــة والمجتمـــع، بمـــا يـــدعم مكانتهـــا واســـتقرارها، وبمـــا يرفـــع مـــن
.مساهمتها في تنمية وبناء بلدها

،مــع  التأكيــد علــى ضــرورة االرتقــاء بثقافــة المــرأة مــن خــالل محــو أميتهــا، وذلــك بتفعيــل وتطــوير بــرامج محــو األميــة
تسـرب  تشجيع البنات على االنتظام في التعليم على قدم المساواة مع األوالد، وزيادة الجهود للقضاء علـى ظـاهرة

.اإلناث من مراحل التعليم األساسية، وخاصة في محافظات الوجه القبلي والمناطق العشوائية بالمدن

ك مـن العمل على نشر ثقافة األسرة صغيرة الحجم وكيفيـة تحقيـق ذلـك وأهميتـه للمـرأة واألسـرة والمجتمـع، وذلـ
 خــالل وســائل اإلعــالم وبــرامج التربيــة الســكانية فــي المــدارس والجامعــات، مــع التأكيــد علــى مشــاركة مؤسســات

.المجتمع المدني واألحزاب في هذا المجال

 وذلك ٢٠٣٠العمل على إعداد تقرير مفصل عن رصد مؤشرات النوع االجتماعي في سياق أهداف التنمية المستدامة ،
رات بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصـاء ومنظمـة األمـم المتحـدة للمـرأة، بحيـث يتضـمن المؤشـ

ومي للمـرأة التي تتعلق بالنوع االجتماعي وتحديات الرصد بشـكل مفصـل، مـع التنسـيق والتعـاون مـع المجلـس القـ
.٢٠٣٠فيما يتعلق بقضايا المرأة التي تضمنتها أهداف التنمية المستدامة 

 اظ علـى لـدى النسـاء المتزوجـات، وأهميـة تجنبـه للحفـ) األنيميـا(القيام بحمالت توعوية عن مخاطر انتشار فقـر الـدم
.صحة المرأة الحامل، وللتخفيف أيضًا من اآلثار الصحية السلبية لدى األطفال دون سن الخامسة

 سنة، عن طريق زيـادة وفاعليـة آليـات اإلبـالغ عـن الـزواج المبكـر، ) ١٧ – ١٠(تعزيز نظم حماية السكان في الفئة العمرية
والتصــدي لهــذه الظــاهرة عــن طريــق إشــراك رجــال الــدين ووســائل اإلعــالم، والعمــل علــى جمــع وتحليــل البيانــات 

.المتعلقة باآلثار االجتماعية والصحية لهذه الظاهرة



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية



مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

العنف ضد المرأة: أوًلا



ي تتعـــرض النســـاء والفتيـــات فـــي جميـــع المجتمعـــات، وبـــدرجات متفاوتـــة، لالعتـــداء الجســـدي والجنســـ :المســـتخلص
ــا لحقــوق اإلن ســان والنفســي الــذي يتقــاطع مــع خطــوط الــدخل والطبقــة والثقافــة، ويعــرف هــذا العنــف باعتبــاره انتهاكً

 وشــكلًا مــن أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، ممــا يعكــس اخــتالل تــوازن القــوى الســائد بــين المــرأة والرجــل، وهــدفت هــذه
شـكال الدراسة إلى تعريف العنف ضد المرأة وأنواعه وأشكاله ورصد قضـايا العنـف، وتناولـت دراسـة مفصـلة لـبعض أ

ــى : العنــف ضــد المــرأة، مثــل ــار الناتجــة عــن العنــف ضــد المــرأة عل ــاث والتحــرش، ودراســة اآلث ــان اإلن ــزواج المبكــر وخت ال
.المستوى االقتصادي واالجتماعي والصحي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 سـنة تعرضـن لعنـف بـدني أو جنسـي مـن ) ٦٤ – ١٨(من النساء الالتي سـبق لهـن الـزواج مـن % ٣٤أظهرت البيانات أن
مـن % ١٧السابق لهن الـزواج مـن جميـع أنـواع العنـف علـى يـد الـزوج، كمـا تعـرض نحـو % ١٠قِبل األزواج، وقد عانى نحو 

.النساء لبعض أشكال العنف على يد الخطيب الحالي أو السابق

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ضرورة تضـافر الحكومـة والجمعيـات األهليـة فـي تبنـي مجموعـة مـن البـرامج لمواجهـة ظـاهرة العنـف ضـد النسـاء ،
تـوفير وتقوم على رصـدها ودراسـة أسـباب تناميهـا وخطـط مواجهتهـا بآليـات مجتمعيـة، تقـوم علـى تسـيير اإلبـالغ و

وإصـدار  المالحقة والقبض وتوفير الحماية ومساعدة الضحايا والتوعية المجتمعية، ومراجعة التشـريعات القائمـة،
ة بهـذه تشريع مستقل لحماية المرأة من كل أشكال العنف، مع العمل علـى تـوفير البيانـات واإلحصـاءات المتعلقـ

.الظاهرة

تحليل شامل ألزمة العنف القائم على النوع االجتماعي من منظور ديموجرافي1)
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٢٠٢١ المركز الديموجرافي: الناشر أميرة تاوضروس، علياء عبد الرؤوف علي: المؤلف

٢٠٢١، ١٠سلسلة أوراق ديموجرافية، ع :المركز الديموجرافي: المصدر
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لمـرأة هدفت هذه الدراسة إلى استعراض ومناقشة التراث البحثي االجتماعي حول ممارسة العنف ضد ا :المستخلص
يـه إلـى مـدى بأنماطه المختلفة، الجسدية والمعنوية، وذلك على المستوى العربي والعالمي، وهو ما قد يفضي إلى التنب

سـتويات خطورة هذه الظاهرة، وكذا تشكيل معرفة علمية بشأن أوجه التشابه واالختالف والتمايز المتعلق بها علـى م
.متباينة عربيًا وعالميًا

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

لـك وفـق أن ممارسة العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة يعد بمثابة وبـاء عـالمي يهـدد حيـاة النسـاء والفتيـات، وذ
.بيانات وإحصاءات المنظمات الدولية المعنية برصد هذه الظاهرة

دي يعتبــر أكثــر أنــواع العنــف الممــارس ضــد المــرأة فــي المجتمعــات العربيــة هــو العنــف اللفظــي والنفســي والجســ
دراسـات واالقتصادي، أمـا فـي المجتمعـات الغربيـة فأكثرهـا انتشـارًا يتمثـل فـي االعتـداءات الجنسـية، حيـث أكـدت ال

.انتشار ظاهرة العنف الجنسي واالغتصاب خاصة في أوروبا

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

رأة، بذل المزيـد مـن الجهـود البحثيـة، خاصـة السوسـيولوجية، مـن أجـل تسـليط الضـوء علـى ظـاهرة العنـف ضـد المـ
إلــى  والتــي يــؤدي إهمالهــا إلــى التــأخر فــي التنميــة الشــاملة والمســتدامة، خصوصًــا فــي المجتمعــات التــي تســعى

.النهوض وبناء المستقبل

ه فـإن ضرورة ربط العنف ضد النساء بمسألة انتهاك حقوق اإلنسان، والتعامل مع المرأة مثلهـا مثـل الرجـل، وعليـ
ا لها من قضية العنف ضد المرأة ستنتقل من مجرد قضية تعاطف إلى قضية مجتمعية ودولية تجب محاربتها، لم

.آثار سلبية على مستوى المجتمعات اإلنسانية عمومًا

ــا(مالمــح العنــف ضــد المــرأة 2) ــا وعالمًي فــي  اســتعراض لــبعض األدبيــات البحثيــة): عربًي
العلوم االجتماعية
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٢٠٢٠ مركز بحوث الشرق األوسط: الناشر حنان أمين إسماعيل: المؤلف

٢٠٢٠، يوليو ٥٦، ع٥مج :مجلة بحوث الشرق األوسط: المصدر



لهـــا،  المهيئـــةاهتمـــت هـــذه الدراســة بـــالوقوف علـــى تطـــور الجــرائم التـــي تقـــع بـــين الــزوجين، والعوامـــل  :المســتخلص
هـا مقارنـة والوقوف على تفسير علمي لهذا السلوك بأنماطه المختلفة، مع تقييم موقف المشرع الجنائي المصـري من

مصـرية بموقف القضاء في هذا الصدد، مع طرح آليات للمواجهة الجنائية والمجتمعية لتلك الظاهرة حمايـة لألسـرة ال
جين جريمـة وتناولت الدراسة أيضًـا مشـكلة العنـف بـين الـزوجين الـذي ينتهـي إلـى ارتكـاب أحـد الـزو. من التفكك واالنهيار

ضد الزوج اآلخر من منظور قانوني واجتماعي ونفسي وإحصائي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 ٥,٧بنســبة  ٢٠٠٧، حيــث زادت النســبة عــام )٢٠١٦ – ٢٠٠٧(تزايــد عــدد الجــرائم علــى مــدار الســنوات المتتاليــة خــالل الفتــرة% ،
.٢٠١٦عام % ١٥,٥ووصلت في نهاية الفترة إلى ثالثة أمثال النسبة، حيث بلغت النسبة 

 من إجمالي الجـرائم التـي وقعـت بـين الـزوجين، تليهـا جـرائم االعتـداء الجسـدي % ٧٥شكلت نسبة جرائم القتل العمد
، وجريمـة الخطـف بنســبة %٠,٤، وجريمـة السـرقة بــاإلكراه بنسـبة %٤,٣، ثـم جريمـة الحـرق العمــد بنسـبة %١٧,٣بنسـبة 

.لكل منهما% ٠,١، وجريمتا اإلجهاض وهتك العرض بنسبة %٠,٣

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 إلمكانـات ضـعف اأن تفعيل دور مكاتب التوجيه واالستشارات األسـرية ماديًـا ومعنويًـا، حيـث أكـد جميـع المبحـوثين
 الماديــة والبشــرية مــن معوقــات عمـــل تلــك المكاتــب، فعــدم وجــود العـــدد الكــافي مــن االجتمــاعيين والنفســـيين،

.والموارد المالية غير الكافية تعد معوقًا كبيرًا لتحقيق أهداف المكتب

ب أحـد توعية الجمهور بأهمية عمل تلك المكاتب، للحد من المنازعات الزوجية قبل تفاقمها ووصـولها إلـى حـد ارتكـا
.الزوجين جريمة ضد الزوج اآلخر

األبعاد الجنائية واالجتماعية للجرائم التي تقع بين األزواج3)
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٢٠١٩ المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية: الناشر يةالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائ: المؤلف

المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية: المصدر
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ســعت هــذه الدراســة إلــى تحقيــق هــدف رئــيس وهــو التعــرف علــى أســلوب معالجــة الصــحافة المصــرية  :المســتخلص
المــرأة  للجــرائم االجتماعيــة التــي ترتكبهــا المــرأة، وتهــدف أيضًــا إلــى رصــد مالمــح التغطيــة الصــحفية الخاصــة بجــرائم

أنـــواع الجـــرائم، دوافـــع ارتكـــاب الجريمـــة، األدوات المســـتخدمة فـــي الجريمـــة، المصـــادر، الوجـــود (االجتماعيـــة مـــن حيـــث 
نظريـة  ، وهـدفت أيضًـا إلـى الكشـف عـن مـدى التـزام الصـحف بمبـادئ)الجغرافي، أشكال الفنون الصحفية المستخدمة

ــا علــى مــ دى اتفــاق المســؤولية االجتماعيــة للصــحافة أثنــاء معالجتهــا لتلــك الجــرائم التــي ترتكبهــا المــرأة، والتعــرف أيضً
.واختالف الصحف في تناولها للجرائم، ورصد كيفية االستعانة ببعض العناصر في إبراز مادة الجريمة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

 لجـرائم ) يـةالحكوميـة، المتخصصـة، الحزبيـة، الخاصـة، اإللكترون(وجود تباين في أسلوب معالجة الصحافة المصـرية
.المرأة االجتماعية

لمــرأة إلــى ارتفــاع الجــرائم المتعلقــة بالقتــل والســرقة والخطــف والبغــاء التــي ارتكبتهــا المــرأة، باإلضــافة إلــى لجــوء ا
ة القيــام بهــا شــريك أثنــاء تنفيــذ بعــض الجــرائم التــي تتعلــق بالقســوة والعنــف والصــالبة، والتــي ال تســتطيع المــرأ

.بمفردها

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ة، العمل على وضع أسس وضوابط واضحة ومحكمـة للنشـر فـي الجـرائم بصـفة عامـة، وجـرائم المـرأة بصـفة خاصـ
.وإدراجها في إطار االلتزامات القانونية والمهنية، من خالل تجنب كل ما يسيئ إلى اآلداب العامة للمجتمع

دراسة تحليلية: الجرائم االجتماعية للمرأة في الصحف المصرية4)
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٢٠١٩ كلية البنات بجامعة عين شمس: الناشر ريهام كمال عثمان حماد: المؤلف

٢٠١٩، ٤، ج٢٠ع :مجلة البحث العلمي في اآلداب :المصدر



، )المـرأة تقـدير تكلفـة العنـف ضـد(تشكل هذه الدراسة جزءًا من المرحلـة األولـى مـن المشـروع اإلقليمـي  :المستخلص
أقســام،  وتعــرض النمــوذج االقتصــادي األساســي والخيــارات المتاحــة لتقــدير تكلفــة عنــف الشــريك، وتتــألف مــن خمســة

قـدم القســم يقـدم القسـم األول لمحـة عامـة عـن أنـواع التكـاليف التـي تشـكل التكلفـة االقتصـادية اإلجماليـة للعنـف، وي
العوامـل التـي  الثاني نهجًا الحتساب التكاليف مميزًا بين تكلفة اتخاذ إجراءات وعدم اتخاذهـا كنهجـين مختلفـين، ويبحـث

الــث نمــوذج ينبغــي أخــذها فــي االعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار بشــأن النمــوذج األفضــل للتكــاليف االقتصــادية، ويحــدد القســم الث
دة لتقـدير احتساب التكاليف في المنطقة، ثم يبحث القسم الرابـع فـي وضـع النمـوذج موضـع التنفيـذ، مـع خيـارات محـد

تــي يتكبــدها قطــاع التكــاليف المعيشــية التــي يتكبــدها األفــراد واألســر، والتكلفــة الســنوية لتــوفير الخــدمات، والتكــاليف ال
.األعمال والتكاليف الوطنية الكلية، وترد االستنتاجات والتوصيات الرئيسة في القسم الخامس

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

النقديـة لـه،  أنه من األهمية تقدير تكلفة العنف الزوجي كأداة للدعوة للتصدي لتبعات هذا العنف، مـع فهـم التكلفـة
.إلى جانب اإلقرار بأنه يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق اإلنسان

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ــا كب يــرًا مــن التوعيــة بأهميــة دراســة تكلفــة العنــف ضــد المــرأة، والعنــف الزوجــي بشــكل خــاص، ويتطلــب ذلــك تعاونً
.الجهات المعنية لتوفير البيانات المطلوبة

نموذج عملي: تقدير تكلفة العنف الزوجي في المنطقة العربية 5)

21

٢٠١٧ األمم المتحدة: الناشر األمم المتحدة: المؤلف

موقع األمم المتحدة :المصدر
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راف، تأتي أهمية الدراسة في تناول ظاهرة العنف ضد اإلناث كظـاهرة ذات أبعـاد اجتماعيـة متعـددة األطـ :المستخلص
ــار لهــا تكاليفهــا االجتماعيــة، كمــا أن لهــا تكا ــار الســلبية الخطيــرة، حيــث إن تلــك اآلث ليفهــا حيــث تــؤدي إلــى عــدد مــن اآلث

ن خـالل االقتصادية الباهظة التي يتكبدها الفرد والمجتمع أيضا، مما يقتضي إعطاء هذه الظاهرة مزيدا من االهتمام م
ى وتهدف هـذه الدراسـة إلـ. دراستها، والتعرف على حجم الظاهرة، واستهداف األسباب التي قد تؤدي إلى هذه الظاهرة

مختلــف التعــرف علــى الممارســات التقليديــة الضــارة بالنســاء والفتيــات، وقيــاس معــدالت انتشــار العنــف ضــد المــرأة ب
. أنواعه وأشكاله سواء على يد الزوج أو أفراد العائلة والبيئة المحيطة، وعواقب العنف ضد المرأة وتكلفته

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 فـي % ١٠,١، وارتفعت إلـى )سنة ١٩ – ١٨(في فئة العمر % ٤,١ارتفاع نسبة الزواج الجبري بزيادة العمر، حيث بلغت النسبة
%.٢٢,٢أكبر نسبة للزواج الجبري ) سنة ٦٤ – ٦٠(، وقد سجلت فئة العمر )سنة ٤٤ – ٤٠(فئة العمر 

اء الالتــي أظهــرت النتــائج أن العنــف النفســي أكثــر شــيوعًا مــن العنــف البــدني أو الجنســي، حيــث بلغــت نســبة النســ
%.٤٢,٥تعرضن للعنف النفسي في أي وقت مضى 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

إلـى احتمـاالت  االهتمام البالغ بقضية تعليم اإلناث والقضـاء علـى األميـة تمامًـا، ألن نقـص التعلـيم والثقافـة يؤديـان
.تعرض اإلناث لجميع أشكال العنف ضد المرأة

أن  نشــر الــوعي والمعرفــة بالهيئــات والمؤسســات، مثــل مكتــب الشــكاوى بــالمجلس القــومي للمــرأة التــي يمكــن
.تساعد المرأة في حل مشاكلها، ومحاربة العنف القائم ضدها

العنف ضد المرأة والتكلفة االقتصادية الناتجة عنه 6)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠١٧، يوليو ٩٤ع: بحوث ودراسات: مجلة السكان: المصدر

٢٠١٧ الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الناشر سلوى إبراهيم كامل: المؤلف



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية
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ي الوقـت يعد التمكين السياسي للمرأة أحد أهم اآلليات الجوهريـة فـي مسـار اإلصـالح السياسـي، وفـ :المستخلص
جـاه قضـية الحالي قامت الدولة المصرية بتوجيه الدعم لتمكـين المـرأة سياسـيًا، وذلـك فـي ظـل االهتمـام المتزايـد ت

ود دمج المرأة سياسيًا، ودورها في صنع واتخاذ القـرارات السياسـية، وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى الجهـ
ركة المرأة المبذولة لتمكين المرأة سياسيًا، ومعرفة واقع تمثيل المرأة في السلطة واتخاذ القرار، ورصد مدى مشا
اإلصـالحات في العملية السياسية، والوصول إلى كيفية إزالة المعوقـات نحـو تمكينهـا سياسـيًا، وتعزيـز اإلنجـازات و

.واآلليات التي تم إنجازها

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 عامًا للمرأة، إلى جانـب إطـالق  ٢٠١٧حصلت المرأة على الكثير من االمتيازات غير المسبوقة، وخصوصًا بعد إعالن عام
راتيجية والتي أعلنتها األمم المتحدة كأول استراتيجية لتمكين المرأة منبثقـة مـن اسـت ٢٠٣٠استراتيجية تمكين المرأة 

.٢٠٣٠التنمية المستدامة 

 وقـد %٢٥ من الدستور والتي كانت تنص على زيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمـان لتصـل إلـى ١٠٢جاء تعديل المادة ،
.ويعد ذلك انتصارًا للمرأة المصرية% ٢٧حصلت المرأة على نسبة كبيرة من مقاعد مجلس النواب بنسبة 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ؤون البــد مــن تضــافر الجهــود ووجــود تنســيق بــين المنظمــات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحوميــة التــي تهــتم بشــ
.رأة سياسيًاالمرأة، وذلك فيما يتعلق برسم السياسات والخطط التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى تمكين الم

مواطنــات االســتعانة بوســائل اإلعــالم المختلفــة لتغييــر الصــورة النمطيــة للمــرأة، وتســليط الضــوء علــى النســاء ك
.فاعالت صاحبات رؤى وتفكير، وقادرات على تحقيق إنجازات في جميع المجاالت

انعكاسات اإلصالح السياسي على التمكين السياسي للمرأة المصرية 7)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢١، أكتوبر ٤، ع٢٢مج :مجلة البحوث المالية والتجارية: المصدر

٢٠٢١ كلية التجارة بجامعة بور سعيد: الناشر سلوى السعيد فراج، رشا عطوة عبد الحكيم: المؤلف
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لمــرأة نالــت قضــية تمكــين المــرأة تقــدمًا محليًــا ودوليًــا فــي العقــود األخيــرة، وذلــك علــى صــعيد تقلــد ا :المســتخلص
تطبيـق  المناصب الحكومية العليا ومناصب اتخاذ القرار السياسـي، حيـث تعـد هـذه الدراسـة رصـدًا وقـراءة لواقـع نتـائج
مشـاركة الموارد الدستورية الوطنية الداعمة لتقلد المـرأة المناصـب الحكوميـة فـي إطـار دعـم تمكـين المـرأة سياسـيًا و

علـى  المرأة في اتخاذ وصنع القرارات كشرط ضامن للتنمية الشاملة، وفي هذا اإلطار هدفت هذه الدراسـة إلـى التعـرف
فجـوة بـين توجه الحكومة السياسي نحو التمثيل الفعال والمتوازن للمرأة في المجال السياسـي، وإلقـاء الضـوء علـى ال

ين، الخطــط والقــوانين الموضــوعة والنتــائج المحققــة فــي مجــال تمكــين المــرأة مــن أجــل تقلــيص الفجــوة بــين الجنســ
. وتحسين البيئة المحفزة لمشاركة النساء سياسيًا

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

مــل توجــه المشــرع نحــو تأســيس مــواد دســتورية وقانونيــة مــن شــأنها تفعيــل تمكــين المــرأة فــي الحيــاة عامــةً والع
ة السياســـي بشـــكل خـــاص، وتكفـــل الدســـتور بتحقيـــق المســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة فـــي جميـــع الحقـــوق المدنيـــ

.والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

المـرأة  ضرورة تحديث قـوانين األسـرة والتشـريعات التـي تتعلـق بحقـوق المـرأة فـي الميـراث والملكيـة، وزيـادة وجـود
، وتطبيـق وتمثيلها في المؤسسات المختلفة عن طريق صياغة قانون خاص بالمساواة، وإصالح قـانون االنتخابـات

.هذه القوانين بفاعلية

لـس القـومي المج: بناء الهياكل المؤسسية الالزمة لتطبيق السياسات القومية الخاصـة بالمسـاواة النوعيـة، مثـل
.للمرأة، ودعم هذه المؤسسات بالموارد المالية والبشرية الالزمة للقيام بمهامها بفاعلية

 التمكين السياسي للمرأة خالل خمسين عاًما 8)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢١، يوليو ١٠٢ع: بحوث ودراسات: مجلة السكان: المصدر

٢٠٢١ الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الناشر أميرة عطوة محمد، إيمان فوزي مصطفى: المؤلف
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عربيــة، هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقيــيم فعاليــة واســتدامة المشــاركة السياســية للمــرأة فــي المنطقــة ال :المســتخلص
البرلمانيــات  وذلـك لتقيـيم نتائجهـا مــن حيـث تـأمين وصـول المــرأة إلـى مراكـز القـرار التشــريعي والتنفيـذي، وتقيـيم تجربـة

ة خاصـة، والوزيرات والسياسات بصفة عامة، والتجـارب المسـاهمة فـي تنميـة المجتمـع ودعـم القضـايا النسـائية بصـف
.وإحداث تغيير تدريجي في نظرة المجتمع إلى المرأة ودورها

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ــات العامــة والمحليــة، وهــي ــا النســائية فــي االنتخاب ــرة اعتمــدت نظــام الكوت ــر األردن وتــونس والج: هنــاك دول كثي زائ
ية والمغرب، وشـملت الدراسـة دولـة واحـدة فقـط لـم تعتمـد هـذا النظـام وهـي لبنـان، نظـرًا ألن المشـاركة السياسـ

.للمرأة في لبنان تتسم بعدم االستقرار

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 في الدستور، وذلـك لضـمان تطبيقـه علـى مختلـف هيئـات السـلطة% ٣٠اعتماد نظام الكوتا النسائية بما ال يقل عن 
لوصـول إلـى التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومؤسسات الدولة واإلدارات العامة واألحزاب والنقابات، وبما يحفز ل

.تصاديًاالمناصفة تدريجيًا، مع تعديل التشريعات والقوانين التي تحد من فعالية مشاركة المرأة سياسيًا واق

مـنح  مراجعة التشريعات المتحيزة ضد المرأة ومشاركتها في العمل السياسي، والعمل علـى تعـديلها بمـا يضـمن
بـين  المرأة حقوقها السياسية كافة، والعمل على إصدار قانون خاص لضـمان الحـق فـي المسـاواة وتكـافؤ الفـرص

.الجنسين

ة دراســ: فعاليــة واســتدامة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية عبــر نظــام الكوتــا 9)
ميدانية في عدة دول عربية

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

موقع منظمة المرأة العربية: المصدر

٢٠٢١ منظمة المرأة العربية: الناشر منظمة المرأة العربية: المؤلف
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ـــا قـــدمت الدراســـة  :المســـتخلص بـــأدوارهن  للبرلمـــانيين والبرلمانيـــات لـــيمكن البرلمانـــات مـــن القيـــام استرشـــاديًادليلً
ن /مـنهم الفرص والمساواة بين الجنسين، وذلـك مـن خـالل توضـيح الـدور المتوقـعتكافؤ المتعددة بصورة تراعي مبدأ 

هيكليـة  ن للـدور التشـريعي، وعنـد مناقشـة القـوانين ضـمن منظومـة/لتعزيز المساواة بين الجنسين أثنـاء ممارسـتهم
.تدعم وتساعد في إدماج ذلك المبدأ في التشريعات الوطنية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

تكــريس  عــززت االتفاقيــات الدوليــة دور البرلمــانيين والبرلمانيــات فــي إقــرار مبــدأ المســاواة بــين الجنســين، مــن خــالل
ة ن بأهميـ/ن من وجهة نظر المجتمع الدولي، وبما يساعد في رفع وعـيهم/مجموعة من المبادئ التي تحكم عملهم

.ن من أجل تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وبتوجيه فني من االتحاد البرلماني الدولي/عملهم

ها علــى تعتبــر المبــادئ التوجيهيــة وســيلة فعالــة فــي تكــريس مفهــوم المســاواة بــين الجنســين، إذا مــا تــم إســقاط
ه منظومــة التشــريعات الوطنيــة، وتعــد التوصــيات الصــادرة عــن الجهــات الدوليــة المختلفــة ومالحظاتهــا علــى هــذ

.المنظومة مرشدًا مهمًا للدول إلعادة النظر في التشريع الوطني الذي ينظم عمل البرلمانيين

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

لدعم مـن أجـل تفعيل االعتماد على المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين، وحشد ا
.رلمانيةنقل ذلك المبدأ إلى التشريعات الوطنية وإلى البرامج التنفيذية للحكومة والتي تخضع للرقابة الب

ين تفعيــل الــدور الرقــابي للجهــات الدوليــة فــي متابعــة الجهــود الوطنيــة مــن أجــل إدمــاج وتكــريس مبــدأ المســاواة بــ
.الجنسين، وتقديم التوصيات الفاعلة والمؤدية إلى تحقيق ذلك

رلمـانيين نحو برلمانات تراعـي مبـدأ تكـافؤ الفـرص بـين الجنسـين دليـل استرشـادي للب 10)
والبرلمانيات

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

موقع منظمة المرأة العربية: المصدر

٢٠٢١ منظمة المرأة العربية: الناشر منظمة المرأة العربية: المؤلف
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انة باإلطـار هدفت الدراسة إلى وضع مقترحات إجرائية لتطوير تعليم المرأة وتمكينها فـي مصـر، باالسـتع :المستخلص
تــونس واإلمـارات، بمــا يتناســب مـع ظــروف المجتمــع المصـري، وذلــك مــن خـالل الوقــوف علــى : النظـري، وخبــرة كـل مــن

كــين المــرأة، األســس النظريــة لتعلــيم المــرأة وتمكينهــا فــي األدبيــات التربويــة المعاصــرة، وتحليــل أبــرز مكونــات خبــرة تم
ورتها فـي تلـك وكذلك تحليل محتوى كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم األساسي السائدة في الدول الثالث لتحديـد صـ

وصــل إلــى الكتــب، والتعــرف علــى التحليــل المقــارن ألوجــه التشــابه واالخــتالف بــين خبــرة تعلــيم المــرأة وتمكينهــا، والت
واإلمـارات،  تـونس: مقترحات إجرائية لتطوير تعليم المرأة وتمكينها في مصر باالستعانة باإلطار النظري، وخبرة كل مـن

.بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

األوروبيـة فـي  تعاني الدول العربية من ضعف في تمكين المرأة، وتأتي في المرتبة األخيرة عالميًا، في حين تأتي الدول
.عليميةمرتبة متقدمة، ويتضمن التمكين في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والت

وفقــر تواجــه مشــاركة المــرأة بعــض المعوقــات المتمثلــة فــي بعــض القــيم االجتماعيــة والمــوروث الثقــافي الســلبي ،
ظـائف، تميـز بـين الرجـال والنسـاء فـي الوالتـي المرأة، وانتشار األمية، ونوعية مجاالت الدراسة، وآليات سوق العمـل 

.وضعف المشاركة السياسية، وغيرها من المعوقات المتعلقة بمجاالت الحياة المختلفة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

بـين تعلـيم  تجسير الفجوة بين القوانين وتطبيقها على أرض الواقع فيما يتعلق بالعمل والتعلـيم، وإحـداث التـوازن
لخريجـات، النساء والرجال، وتحديدًا في مجال محو األمية وتعليم الكبار، ونشر ثقافة العمل بين طالبات الجامعـة وا

.مع توفير فرص العمل بعد التخرج من خالل مساندة مؤسسات المجتمع كافة

دراسة مقارنة في كل من مصر وتونس واإلمارات: تعليم المرأة وتمكينها 11)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، ديسمبر ١٤ع :مجلة التربية المقارنة والدولية: المصدر

٢٠٢٠ الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية: الناشر فايزة عبد العليم محمد الجويدي: المؤلف
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قتصـادي هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية المشروعات الصغيرة في تحقيق التمكين اال :المستخلص
ل دراسـة ولتحقيـق الهـدف مـن الدراسـة تـم اسـتخدام دليـ. للمرأة الريفية، وأثر ذلك على الحياة االجتماعية واألسرية لها

ويف الحالة والمقابلة مع الحاالت التي تـم اختيارهـا مـن المسـتفيدات مـن جهـاز تنميـه المشـرعات فـي محافظـة بنـى سـ
مـرأة الريفيـة ولهن مشروعات خاصه بهن، وأخيرا توصلت الدراسة إلى بعـض النتـائج المتعلقـة بـالتمكين االقتصـادي لل

.من خالل امتالكها للمشروعات الصغيرة وأثر ذلك على حياتها األسرية واالجتماعية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

الـدخل،  أن حصول المرأة الريفية على قرض وإقامة مشروع صغير من الممكن أن يحدث تغييرًا إيجابيًا فـي مسـتوى
عمليـة  ويوجد نوعًـا مـن التمكـين االقتصـادي لهـا، ويسـاعد علـى االرتقـاء بمسـتوى تمكينهـا اجتماعيًـا، وإدماجهـا فـي

.التنمية وتحقيق التنمية المستدامة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

لريــف، تطــوير سياســات واســتراتيجيات تنمويــة فــي مجــال المشــروعات الصــغيرة والقــروض، لتمكــين النســاء فــي ا
.وتقديم كل الخدمات المطلوبة لمساعدة المرأة صاحبة المشروع على تحقيق التمكين االقتصادي

دريبها حتــى االهتمــام بتمكــين المــرأة الريفيــة اقتصــاديًا، وإدماجهــا فــي عمليــة التنميــة يتطلــب االهتمــام بتعليمهــا وتــ
.تتمكن من المساهمة اقتصاديًا واجتماعيًا في رفاهية أسرتها وتنمية مجتمعها

ــة المســتدامة 12) ــة علــى ب: التمكــين االقتصــادي للمــرأة الريفيــة والتنمي عــض دراســة حال
المستفيدات من جهاز تنمية المشروعات بمحافظة بني سويف

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، ديسمبر ٢٦ع :مجلة قطاع الدراسات اإلنسانية: المصدر

٢٠٢٠ كلية الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر: الناشر أسماء مصطفى محمود عبد العظيم: المؤلف
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ر فــي تعتبــر ظــاهرة األســر التــي ترأســها اإلنــاث مــن الظــواهر االجتماعيــة المهمــة التــي أخــذت فــي االنتشــا :المســتخلص
الفتــرة األخيــرة، لــذا فــإن هــذه الظــاهرة تعتبــر محــور اهتمــام العديــد مــن الدراســات، وهــي ليســت جديــدة فــي المجتمــع 

د المصري، فهناك العديـد مـن الحـاالت مـن بقـاء المـرأة بمفردهـا وإدارتهـا لعائلتهـا بنفسـها، لـذا اهتمـت الدراسـة برصـ
اهمة هذه الظاهرة ومدى انتشارها في المجتمع، وتحديد الخصائص الديموجرافية واالقتصادية لهـا، لعلهـا تكـون مسـ

.في التحديد الدقيق لتلك الفئة المجتمعية كخطوة أساسية لالستهداف التنموي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

 مليـون أسـرة بـالريف مقابـل  ٢,٣(ماليين أسرة من إجمالي األسر في مصـر  ٤,١بلغ عدد األسر التي ترأسها اإلناث نحو
.٢٠١٩وذلك وفقًا للتقديرات السكانية لعام ) مليون أسرة بالحضر ١,٨

 لرؤســاء % ٨٩,٤، مقارنــة بـــ%١٧,٧انخفضــت معــدالت المســاهمة فــي النشــاط االقتصــادي لرؤســاء األســر مــن اإلنــاث
.بالريف% ٦٢,٧بالحضر، و% ٧٥,٣األسر من الذكور، وارتفعت نسبة رؤساء األسر من اإلناث من األرامل 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

افيـة العمل على رصد ظاهرة األسر التي ترأسها اإلناث ومدى انتشارها فـي المجتمـع، وتحديـد الخصـائص الديموجر
.لتنمويواالقتصادية لها، لتساهم في التحديد الدقيق لتلك الفئة المجتمعية كخطوة أساسية لالستهداف ا

الخصائص الديموجرافية واالقتصادية لألسر التي ترأسها إناث 13)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠٢٠، يوليو ١٠٠ع :بحوث ودراسات: مجلة السكان: المصدر

٢٠٢٠ الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الناشر أميرة شاهر عبد الحميد، سارة محمد السيد: المؤلف
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 ســعت الدراســة الراهنــة إلــى الوقــوف علــى ماهيــة المبــادرات المجتمعيــة ودورهــا فــي خلــق وتنميــة ريــادة :المســتخلص
األعمــال النســائية، والكشــف عــن التحــديات التــي تواجههــا مــن خــالل دراســة حالــة إلحــدى المبــادرات المجتمعيــة وهــي 

ناهية ، ودورها في دعم وتمكين المرأة كرائدة أعمال في المشروعات الصناعية الصغيرة والمت)مبادرة الست المصرية(
األثــاث،  صــناعة المنتجــات الجلديــة، الخياطــة والتفصــيل، تجديــد(الصــغر، وذلــك فــي مجــال الصــناعات اليدويــة الصــغيرة 

).صناعة الحلي، صناعة منتجات التجميل والعناية بالبشرة

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ر بالتمكين مهنيًا تعتبر المبادرات المجتمعية مدخلًا تحفيزيًا لريادة األعمال النسائية، والتي تسهم في تنمية الشعو
ــا ونفســيًا، وهــي تحتــاج إلــى المزيــد مــن الدراســات للكشــف عــن دوافــع المــرأة للعمــل الر يــادي، واقتصــاديًا واجتماعيً
عمــال والفــروق النوعيــة بــين النســاء والرجــال فــي التوجــه الريــادي، باإلضــافة إلــى التحــديات التــي تواجههــا ريــادة األ

.النسائية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

رجـال ضرورة توجيه االهتمام من قبل الهيئات الحكوميـة والمؤسسـات األكاديميـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني و
األعمـــال، مـــن أجـــل العمـــل علـــى تشـــجيع وتعزيـــز المبـــادرات المجتمعيـــة، وضـــرورة إدراجهـــا ضـــمن خطـــط التنميـــة 

.المستدامة، وتوفير جميع أوجه الدعم المادي والبشري

منهـا،  الحاجة إلى المزيد مـن الدراسـات المسـتقبلية للكشـف عـن أنـواع المبـادرات المجتمعيـة، والعوائـد المتوقعـة
لتنميـة والمعوقات التي تواجهها، وعالقتها بالسياق المجتمعي، ومدى التقبل االجتماعي لها، وتأثيرها علـى خطـط ا

.القومية، والكشف عن داللة الفروق بين المبادرات النسائية والذكورية

المبـــادرات المجتمعيـــة وتمكـــين المـــرأة لريـــادة األعمـــال فـــي المشـــروعات الصـــناعية 14)
مبادرة الست المصرية نموذًجا: الصغيرة

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠١٩، ٧، ج٢٠ع :مجلة البحث العلمي في اآلداب: المصدر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠١٩منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف كلية البنات بجامعة عين شمس: الناشر دينا مفيد علي حسن: المؤلف
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ة المجتمـع يعد منح المرأة اإلمكانات الالزمة التي تمكنها من المشاركة بفاعلية في سوق العمل، وتهيئ :المستخلص
ا كسـبيل لتقبل مشاركة المرأة الرجل في سوق العمل، إحدى اآلليات المهمة التي يجب على الحكومة المصرية توفيرهـ

أة لتحقيــق التنميــة االقتصــادية المنشــودة، هــذا إلــى جانــب تنشــيط منظمــات المجتمــع المــدني مــن دورهــا لــدعم المــر
اع وهدفت هذه الدراسة إلى توضيح محددات مشاركة المرأة في سـوق العمـل، وواقـع مشـاركتها فـي القطـ. اقتصاديا

اركة غير الرسمي، هذا إلى جانب طرح الجهـود الراميـة لـدعم المـرأة اقتصـاديًا، وأبـرز التحـديات التـي تقـف أمـام تعزيـز مشـ
.المرأة في سوق العمل، واآلليات التي يمكن من خاللها تجاوز تلك التحديات المعنية

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

ة أن اعتماد الكثيرين من أصـحاب العمـل لرؤيـ: تتعدد األسباب وراء انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، منها
ة، كمنحها عمل المرأة مكلف للمؤسسة بسبب قوانين العمل التي تمنحها امتيازات كثيرة تقدر ظروفها االجتماعي

.إجازات عند الوضع ورعاية األطفال

تها يرى أصحاب العمل أن غالبيـة النسـاء تمـنح المنـزل واألسـرة اهتمامًـا يـأتي علـى حسـاب العمـل، ويقلـل مـن جـدي
ـــا وجـــود بعـــض المؤسســـات التـــي ال تتناســـب ظـــروف عملهـــا مـــع االلتزامـــات األســـرية والظـــروف  العمليـــة، وأيضً

.االجتماعية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 تغييـــر نظـــرة مؤسســـات العمـــل للمـــرأة، وتعزيـــز الرؤيـــة الداعمـــة إلشـــراكها فـــي ســـوق العمـــل كســـبيل لتعظـــيم
طــالق المكاسـب االقتصــادية للمؤسسـة، وذلــك عبــر دعـم الحكومــة المصـرية لمشــاركة كافــة القطاعـات كنقطــة ان

.يمكن االحتذاء بها من قبل مؤسسات العمل

التكلفة والعائد: المرأة في سوق العمل15)

٢٠١٩، فبراير ٤٩، ع٥س :مجلة رؤى مصرية: المصدر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠٢٠منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠١٩منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف األهرام للدراسات االجتماعية والتاريخية مركز: الناشر بسمة سعد: المؤلف
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، ألقــت الدراســة الضــوء علــى مفهــوم العمــل التطــوعي وأهميتــه وفلســفته ومجــاالت عمــل المــرأة فيــه :المســتخلص
فظـة وتوضيح األبعاد التربوية لعمل المرأة المصرية في المجال التطوعي، وواقـع مشـاركتها فـي هـذا المجـال فـي محا

سوهاج من وجهة نظر المتطوعات وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات األهلية، والمعوقات التي تحول دون عمـل المـرأة 
ى في هذا المجال في المحافظة، وتقـديم مجموعـة مـن اآلليـات التـي يمكـن مـن خاللهـا مسـاعدة المـرأة فـي التغلـب علـ

.معوقات العمل في المجال التطوعي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية 

يا تقـــدم الجمعيـــات التطوعيـــة فـــي محافظـــة ســـوهاج خـــدمات جليلـــة ألبنـــاء المدينـــة، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالقضـــا
.التعليمية والتربوية والصحية والبيئية

 هنــاك العديــد مــن المعوقــات التــي تعــوق المــرأة عــن العمــل فــي المجــال التطــوعي، ســواء أكانــت هــذه المعوقــات
.شخصية أو إدارية أو اجتماعية أو اقتصادية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ر ذلـك عـن عقد دورات تدريبية في األعمال التطوعية، وتشجيع المتطوعين والمتطوعات علـى االلتحـاق بهـا، وتيسـي
لرسـمية طريق االهتمام بالتدريب واإلعداد للمتطوعين والمتطوعات من خالل برامج ومراكز للتدريب تتبـع الجهـات ا

.في العمل التطوعي" الحرفية"المسؤولة أو الجهات الخيرية، األمر الذي يؤدي إلى وجود ما يسمى بـ
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وهاجدراسة ميدانية بمحافظة س: األبعاد التربوية لعمل المرأة في المجال التطوعي) ١٦

٢٠١٨ بجامعة سوهاج كلية التربية: الناشر فيفي أحمد توفيق: المؤلف

  ٢٠١٨، أبريل ٥٢ع: المجلة التربوية: المصدر



ينـاير تحـديات وعقبـات  ٢٥لقـد شـهدت مشـاركة المـرأة المصـرية فـي الحيـاة السياسـية حتـى عشـية ثـورة  :المستخلص
 البيئـــة االجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع المصـــري عامـــة والريـــف علـــى وجـــه: عديـــدة أهمهـــا

ة فــي الخصــوص، والتهمــيش والموقــف الســلبي مــن قبــل المجتمــع تجــاه المــرأة، وســيادة العــادات والتقاليــد الســلطوي
خاصـة  –المجتمع، حيث تمكين الذكور على اإلناث في كل مجـاالت الحيـاة، عـالوة علـى تـدني مسـتويات الـوعي لـدى المـرأة 

الحركـة  بأهمية دورها في ممارسة حقوقها السياسية، ومجاالت التشويش المتعمدة التي أدت إلى ضـعف دور -الريفية 
رف علـى وهدفت هذه الدراسة إلى التعـ. النسائية في مصر من خالل الخلط بين الدعوات إلى تحرير المرأة وفقدان الهوية

، والتعـــرف أيضــا علــى دور العوامـــل البنائيــة فـــي  ٢٠١١ينــاير  ٢٥طبيعــة الــدور السياســـي المتغيــر للمـــرأة الريفيــة بعــد ثـــورة 
.المجتمع الريفي التي تسهم في تشكيل هذا الدور السياسي اإليجابي للمرأة الريفية

:وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي

يـة والتـأثير أن السمة األساسية للدور السياسي للمرأة الريفية المصـرية هـي التغيـر الجزئـي المحـدود مـن حيـث الفاعل
 ٣٠وحتـى قيـام ثـورة  ٢٠١١ينـاير  ٢٥في المجال السياسي واالجتماعي العام، والـذي لـم يتغيـر كثيـرًا عـن فتـرة مـا قبـل ثـورة 

.، خاصة دور المرأة الريفية من حيث الممارسة والمشاركة السياسية في المجتمع٢٠١٣يونيو 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

اركة أهميـــة تزايـــد الدراســـات واألبحـــاث العلميـــة المتخصصـــة لتفســـير مقتضـــيات تفعيـــل الـــدور السياســـي والمشـــ
ــدور السياســي المهــم فــي واقــع المج تمــع السياســية والمجتمعيــة للمــرأة الريفيــة، وتهيئــة المنــاخ المالئــم لهــذا ال

.المصري
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دراسة ميدانية في قرية مصرية: يناير ٢٥تغير الدور السياسي للمرأة الريفية بعد ثورة ) ١٧

٢٠١٨، أبريل ٤٥ع :مجلة بحوث الشرق األوسط: المصدر

٢٠١٨ مركز بحوث الشرق األوسط: الناشر أسامة رأفت سليم: المؤلف
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عـالم تعد قضايا المرأة من أهـم القضـايا التـي اهـتم بهـا المجتمـع العـالمي فـي اآلونـة األخيـرة، ويشـهد ال :المستخلص
ــا العديــد مــن التحــوالت السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة التــي أثــرت بشــكل كب يــر فــي تغييــر العربــي حاليً

بشـكل  النظرة السلبية للمرأة، ومع ظهور الحركات االجتماعية التي تنادي بحقوق اإلنسـان بشـكل عـام وحقـوق المـرأة
خــاص، ومــع االهتمــام مــن جانــب المجتمــع العــالمي واإلقليمــي والمحلــي، فقــد احتلــت قضــايا ومشــكالت المــرأة محــور 

عف وهدفت هذه الدراسة إلـى تحديـد العوامـل المرتبطـة بضـ. االهتمام من جانب المنظمات العالمية لحقوق اإلنسان
.التماسك األسري، وعالقتها بارتفاع معدالت الطالق لدى المرأة العاملة من منظور سوسيولوجي

:وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية

ضوية جاءت درجة ومستويات تمكين المرأة باألحزاب السياسية بمعدالت مرتفعة، وذلك من خالل المشاركة في ع
اع األحــزاب فــي عمليــات الحكــم واالنتخــاب فــي المرتبــة األولــى، تليهــا المســاهمة فــي وعــي المــرأة بمشــكالت وأوضــ

.المجتمع، ثم تدعيم كفاءة المرأة وتنمية قدراتها السياسية

:الدراسة بأهم التوصيات التاليةوانتهت 

لى المـرأة العمل على زيادة مشاركة وتفعيل دور المرأة باألحزاب السياسية، وزيادة عدد األنشطة والبـرامج التـي تتـو
ه، قيادتهــا والتطــوع بهــا بــاألحزاب، وضــرورة تركــز أمانــات األحــزاب بــالقرى والمــدن لتوســيع نطــاق مشــاركة المــرأة بــ

.وتنمية وعي الرأي العام بأهمية دور المرأة السياسي من خالل الترشح واالنتخاب

وجيتحليل سوسيول: التمكين وعالقته بمشاركة المرأة في األحزاب السياسية 18)

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف

٢٠١٨، أبريل ٤٥ع :مجلة بحوث الشرق األوسط: المصدر

٢٠٢٠ منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: الناشر ٢٠١٨منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة: المؤلف مركز بحوث الشرق األوسط: الناشر هالة منصور عبد الرحمن: المؤلف



نميــة تعتبــر واحــة ســيوة واحــدة مــن أهــم الواحــات فــي الصــحراء الغربيــة، وحتــى يمكــن تحقيــق عمليــات الت: المســتخلص
علمــي  الزراعيــة المتواصــلة فــي المنــاطق الصــحراوية، فــإن األمــر يســتلزم أن تســير خطــط التنميــة الزراعيــة وفــق برنــامج

تدامة مــدروس، مــع تنفيــذ المشــروعات التــي تحقــق أقصــى عائــد للمــوارد الطبيعيــة والبشــرية بمــا يحقــق التنميــة المســ
سـيوة،  للجيل الحالي واألجيال القادمة، واستهدفت هذه الدراسة الوقوف على دور المرأة الحالي بقريـة أم الصـغير بواحـة
ووضـع  وتحديد دورها المستقبلي من أجل إحداث التنمية ومـن أجـل تنميـة الواحـة، وتهـدف أيضـا إلـى التعـرف علـى القريـة

.المرأة فيها، والتقييم الكمي لمشاركتها في العملية اإلنتاجية بالقرية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 سـيوة خـالل  بواحـة) أم الصـغير(تبين وجود أكثر من مؤشر اقتصادي لتعظيم الدور االقتصادي للمرأة في تنمية قرية
ل تلــك ، إال أن أهــم تلــك المؤشــرات هــو العائــد علــى الجنيــه المســتثمر، حيــث يعتبــر المحصــلة النهائيــة لتفاعــ٢٠١٨عــام 

.المؤشرات

 مــن إجمــالي الســيدات يطلــبن المســاعدة فــي % ٨٧مــن دراســة المشــكالت التســويقية فــي القريــة، تبــين وجــود نحــو
.تسويق منتجاتهن خارج القرية، حتى يدر ذلك عائدًا أفضل لهن وألسرهن

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

مـل العمل على رفع مستوى أداء المرأة في العمل الحرفي، عـن طريـق تزويـدها بالمعلومـات الفنيـة الالزمـة لهـذا الع
.من خالل األنشطة اإلرشادية المختلفة

 ر صـناعة في حاجة إلى إقامة العديد من المشروعات االستثمارية بها، مثل عمل مركـز لتطـوي) أم الصغير(تعتبر قرية
.الحرف اليدوية كالتطريز والخوص والجريد
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ة قريـة أم دراسـة حالـ(دراسة تحليلية للدور االقتصادي للمرأة في التنمية بواحة سيوة ) ١٩
)الصغير

٢٠١٨، ديسمبر )ب(٤، ع٢٨مج :المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٨ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر مرفت أبو اليزيد سليمان عاشور: المؤلف
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ن خـالل اهتمت هذه الدراسة بـالتعرف علـى الـدور الـذي تقـوم بـه المـرأة فـي عمليـة التنميـة االقتصـادية مـ :المستخلص
غيرة مشاركتها في المشروعات الصغيرة والمتناهيـة الصـغر المقدمـة مـن جهـاز تنميـة المشـروعات المتوسـطة والصـ

، واألهميـة )٢٠١٧ - ٢٠٠٩(ومتناهية الصغر، وذلك من خالل التعـرف علـى مشـاركة المـرأة فـي هـذه المشـروعات خـالل الفتـرة 
أنشـطتها النسبية للمشاركة في مختلف المحافظات وبالقطاعات المختلفة، ومشاركة المـرأة بالمشـروعات الزراعيـة و

.المختلفة

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 مــن % ٢٥,٨انخفـاض مشـاركة المـرأة بالمشــروعات الصـغيرة عـن مشــاركة الرجـل، حيـث بلغـت نســبة مشـاركتها نحـو
إجمــالي المشــروعات المقدمــة مــن جهــاز تنميــة المشــروعات، بينمــا نجــد العكــس فــي حالــة المشــروعات متناهيــة 

.من إجمالي المشروعات المقدمة من الجهاز% ٥٢,٢الصغر، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة بنحو 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 تشــجيع المــرأة ودعمهــا وتحفيزهــا للمشــاركة بالمشــروعات الصــغيرة، وزيــادة جهــود الحكومــة لمســاعدتها ودعمهــا
زداد بهـا ماليًا، وخاصة بالمحافظات ذات مسـتوى المشـاركة المـنخفض، والتـي تـزداد بهـا نسـبة الفقـر واألميـة، كمـا تـ

.نسبة المرأة المعيلة

نتــاج دعــم المــرأة الريفيــة وتشــجيعها علــى المشــاركة بالمشــروعات الزراعيــة، وخاصــة فــي مجــال التصــنيع الزراعــي واإل
فـع الحيواني، وعمل برامج توعية لها بأهميـة المشـروعات الصـغيرة ومتناهيـة الصـغر، ودورهـا فـي تحسـين دخلهـا ور

.مستوى معيشتها
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دراســـة مقارنـــة لمشـــاركة المـــرأة بالمشـــروعات الصـــغيرة والمتناهيـــة الصـــغر بجهـــاز ) ٢٠
تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر

٢٠١٨، يونيو )ب(٢، ع٢٨مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٨ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر وفاء عبد الكريم محمد، منار عزت بيومي: المؤلف



 هــــدفت الدراســــة إلــــى زيــــادة التمكــــين االقتصــــادي للمــــرأة الريفيــــة، وذلــــك بتملكهــــا وإدارتهــــا والعمــــل :المســــتخلص
التعـرف  بالمشروعات متناهية الصغر، ويتم ذلك من خـالل رفـع كفـاءة التمويـل لتلـك المشـروعات، ولتحقيـق ذلـك يجـب

تمكـين على الوضع الراهن للمرأة الريفية من خالل دراسة الخصائص والسمات العامـة لهـا، وأثـر تلـك الخصـائص علـى ال
رأة بصـفة عامـة االقتصادي للمرأة الريفية، باإلضافة إلى دراسة دور التمويل متناهي الصـغر فـي التمكـين االقتصـادي للمـ

يـة الصـغر، والمرأة الريفية بصفة خاصة، إلى جانب دراسة أهم المالمح العامة للسياسـة االقتراضـية للمشـروعات متناه
.وأخير مشكالت ومعوقات التمكين االقتصادي للمرأة الريفية ومقترحات حلها

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

روعات تبـــين تضـــاؤل دور صـــندوق التنميـــة المحليـــة مقارنـــة بالصـــندوق االجتمـــاعي للتنميـــة فـــي كـــل مـــن عـــدد المشـــ
، كمـا تـزداد األمـور تعقيـدًا إذا )٢٠١٧ – ٢٠٠٥(والقروض المقدمة، سواء اإلجمالي منها أو ما يخصـص للمـرأة خـالل الفتـرة 

تمكــين  مــا تبــين التراجــع الشــديد فــي دور صــندوق التنميــة المحليــة خــالل الســنوات األخيــرة، األمــر الــذي يــنعكس علــى
.المرأة اقتصاديًا، وبالتالي دورها في التنمية الريفية من خالل المشروعات متناهية الصغر

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ديق األخـرى، ضرورة استقاللية إدارة كل مـن الصـندوق االجتمـاعي للتنميـة وصـندوق التنميـة المحليـة عـن بـاقي الصـنا
.وذلك فيما يتعلق بتمويل المشروعات متناهية الصغر

اسـع بـين عدم المبالغة في سعر الفائدة للقروض متناهية الصغر المقدمة للمرأة الريفيـة، حيـث تبـين وجـود فـرق ش
.سعر الفائدة المعلن والفعلي الذي يتم تحصيله من المقترضات من الصندوق االجتماعي للتنمية
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دور التمويل متناهي الصغر في التمكين االقتصادي للمرأة الريفية) ٢١

٢٠١٨، يونيو )ب(٢، ع٢٨مج: المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي: المصدر

٢٠١٨ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر سلوى عامر خضر: المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

اهتمــت هــذه الدراســة بــالوقوف علــى طبيعــة محــددات مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة فــي الــدول  :المســتخلص
وتنـاول  العربية؛ بهدف الوقوف على أبرز المُمكنات لزيادة مستويات مشـاركة المـرأة فـي سـوق العمـل فـي هـذه البلـدان،

 الجـزء األول مـن الدراسـة الــدالئل الدوليـة فيمـا يتعلـق بمحــددات مشـاركة المـرأة فـي ســوق العمـل مـن واقـع الدراســات
ات التــي الســابقة، وتطــرق الجــزء الثــاني إلــى تحليــل الوضــع الــراهن لمشــاركة المــرأة العربيــة فــي القــوى العاملــة، والمبــادر

ثالـث مـن فيمـا تضـمن الجـزء ال. تتبناها دول المنطقة لتمكين المـرأة اقتصـاديًا، وتشـجيع مسـاهمتها فـي سـوق العمـل
.بيةالدراسة تطبيق نموذج قياسي يهتم بالوقوف على أبرز محددات مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العر

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

اركة المـرأة تختلف مستويات مشاركة المرأة في سوق العمل باختالف مستويات التطور االقتصادي، حيث تزيد مشـ
ضـل في سوق العمل مع زيادة مسـتويات الـدخول، وتحـول هيكـل النـاتج باتجـاه قطـاع الخـدمات الـذي يـوفر فرًصـا أف

.لعمل اإلناث

وجرافيــة، تتـأثر المشـاركة االقتصــادية للمـرأة بمجموعــة مـن المحــددات االقتصـادية والمؤسســية واالجتماعيـة والديم
ما فيمــا وتعتبـر المحــددات االقتصــادية األكثــر قــدرة علــى تفســير مســتويات مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل، ال ســي

.يتعلق بمتوسط نصيب الفرد من الناتج

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية 

لمجـاالت إيالء المزيد من االهتمام بزيادة مستويات التحاق اإلناث بـالتعليم الجـامعي عـالي الجـودة، وبمـا يـتالءم مـع ا
ة التــي مــن شــأنها تنميــة مهــارات المــرأة العربيــة فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا وغيرهــا مــن المجــاالت المطلوبــ

.لسوق العمل
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محددات مشاركة المرأة في القوى العاملة في الدول العربية) ٢٢

٢٠١٨، ٤٨ع :سلسلة دراسات اقتصادية: صندوق النقد العربي: المصدر

٢٠١٨ صندوق النقد العربي: الناشر هبة عبد المنعم، سفيان قعلول: المؤلف



توسـيع  هدفت هذه الدراسة إلى وضع توصيات سياسية ترتكز على أدلـة لمسـاعدة الـدول العربيـة علـى :المستخلص
نطـــاق جهودهـــا الراميـــة إلـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا بتحقيـــق الهـــدف الخـــامس مـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة المتعلـــق 

قيـادة علـى بالمساواة بين الجنسين، وبـاألخص مشـاركة المـرأة مشـاركة كاملـة وفعّالـة وتكـافؤ الفـرص المتاحـة لهـا لل
.قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية واالقتصادية والعامة

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

فــي بعــض  تعكــس النســبة المتدنيــة لتمثيــل المــرأة عوائــق نفســية وأيديولوجيــة خفيــة، تقبــل بهــا المــرأة ضــمنيًا
ها فـي الحاالت، وينظر إلى مجال السياسة على أنه فاسد، ما يجعله غير آمن للمرأة لدرجة يثنيهـا عـن زيـادة مشـاركت

وجيا الحيــاة العامــة، كمــا ينظــر بعــض الرجــال والنســاء فــي المنطقــة العربيــة إلــى الحركــة النســائية علــى أنهــا أيــديول
.مستوردة من الغرب، ما يحثهم على رفض استخدامها أداة للتصدي للنظم األبوية وتحسين تمثيل المرأة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية 

إطـار خطـة  يتطلب تعزيز تمثيل المرأة على نحو مستدام اعتماد نهج كلي وشامل في وضع الخطة الوطنيـة لتنفيـذ
رلمــان ، وينبغــي أن تتضــمن الخطــط الوطنيــة مقاصــد محــددة لتمثيــل المــرأة فــي المناصــب القياديــة فــي الب٢٠٣٠عــام 

.ومجلس الوزراء والوظائف العامة والسلطة القضائية والمجالس المحلية

أة فــي إصــالح المنــاهج التعليميــة مــع مراعــاة اعتبــارات المســاواة بــين الجنســين لتشــجيع المشــاركة الكاملــة للمــر
النمطيــة  الحيــاة االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية، وينبغــي أن تتصــدى المنــاهج التعليميــة الجديــدة للقوالــب

.السلبية الراسخة للنساء والفتيات، والسيما فيما يتعلق بمشاركتهن في الحياة العامة
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التمثيل السياسي للمرأة في المنطقة العربية) ٢٣

موقع األمم المتحدة: المصدر

   

٢٠١٧ األمم المتحدة: الناشر األمم المتحدة: المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

هن خارج اهتمت هذه الدراسة بربات البيوت، حيث أصبح لهن دور مهم في اإلنتاج، فالشكل العام يضع :المستخلص
المرأة قوة العمل، غير أن الواقع يوضح مدى إسهامهن في النشاط االقتصادي بدور فعال وكبير بشكل غير مباشر، ف

ت تشارك الرجل في األعمال الحقلية والخدمات، واألعمال االستثمارية، على الرغم أن معظمهـن قـد يكـن مـن الحاصـال
م فــي علــى المــؤهالت المتوســطة أو يلممــن نوعًــا مــا بــالقراءة والكتابــة، فهــي تــدير أعمالًــا حتــى ولــو بــالفطرة ممــا يســه

طــار اإلنتــاج بشــكل غيــر مباشــر، وذلــك بــالتطبيق علــى وحــدة إداريــة ذات حيــز جغرافــي بمحافظــة الدقهليــة، وفــي هــذا اإل
ولكنهـا  تهدف الدراسة إلى تقييم مدى إسهام المرأة غير العاملة فـي تنميـة االقتصـاد بممارسـة أنشـطه غيـر مباشـره،

ثقافيـة مؤثرة على الدخل واإلنفاق، وتحديد أنماط مستويات المعيشة والدخل للمرأة غيـر العاملـة ومـدى مسـتوياتها ال
ر علـى فكـر والفكرية، وأخيرا التعرف على الخصائص الديموغرافية للمرأة غير العاملـة حسـب التعلـيم والثقافـة، ممـا يـؤث

.االستثمار واالدخار واستخدامه

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 ويتركز معظم ربـات البيـوت فـي )٢٠١٥ – ١٩٩٦(خالل عام % ٦,٨ارتفعت أعداد ربات البيوت بريف مركز المنصورة بنسبة ،
) ١٥(مـن تـوزيعهن الجغرافـي والنسـبي، بينمـا يقـل عـددهن فـي نحـو % ٥حتى أكثر من % ١ناحية بما يوازن أكثر من ) ٤٦(

.ناحية، مما يعني أن الزيادة السكانية تؤثر على الزيادة العددية لهن في النواحي كبيرة الحجم السكاني

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 ـــاة األســـرية ومشـــاركتهن فـــي حـــل دعـــم ربـــات البيـــوت علـــى المســـتويين المحلـــي واإلقليمـــي لمواجهـــة أعبـــاء الحي
ام مشكالتهن، مثل انخفاض الدخول، وعدم وجود مورد للرزق، وخصوصًا في حالة وفـاة الـزوج ورب األسـرة، واالهتمـ

.بهن في دعم مشروعاتهن الخاصة بالمواد الغذائية لتوافر حاجاتها بالريف
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دور ربات البيوت بريف المنصورة في التنمية االقتصادية المستدامة) ٢٤

٢٠١٧، ٤٢، ع٢مج :مجلة مركز بحوث الشرق األوسط: المصدر

٢٠١٧ مركز بحوث الشرق األوسط: الناشر هالة محمد أبو العينين متولي: المؤلف



ن بشـأنها يعد تفعيل دور المرأة في المجتمع من أهم القضايا التي شغلت حيزا كبيرا من فكر المهتمـي :المستخلص
ب فــي الســنوات األخيــرة، وقــد تنــامى دور المــرأة بشــكل كبيــر فــي العديــد مــن المجــاالت، وذلــك بعــد أن دعمتــه المكاســ

المرأة، السياسية واالجتماعية والمهنية لها، والدعوة إلى زيادة دور المرأة في مواقع صنع القرار لم يعد مطلبـا خاصـا بـ
هـدف هـذه وت. بل هو أمر تحتمه متطلبات التنمية المجتمعية لضمان تعبير المرأة عن حقوقها واحتياجاتهـا وأولوياتهـا

ســنة، وتلقــي الضــوء ) ٤٩ – ١٥(الدراســة إلــى التعــرف علــى الخصــائص الديموجرافيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية للســيدات 
قـرارات التصرف في العائـد، واسـتخدام وسـائل تنظـيم األسـرة، وال: على دور المرأة في اتخاذ القرارات داخل األسرة، مثل

.اليومية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

مــن جملــة الســيدات لــديهن عائــد يشــاركن أزواجهــن فــي اتخــاذ القــرار الخــاص بالحصــول علــى الرعايــة الصــحية،% ٧٤ 
مـن جملـة % ٦٧علـى التـوالي، وفـي المقابـل نجـد أن % ٧٤مقابل % ٧٥وكانت النسبة في الحضر أعلى من الريف بنسبة 

هـذه  السيدات الالتي ليس لديهن عائـد يشـاركن أزواجهـن القـرار الخـاص بالحصـول علـى الرعايـة الصـحية، وارتفعـت
%).٦٥مقابل % ٧١(النسبة في الحضر بالمقارنة بالريف 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

العمل على تنامي دور المرأة في العديد من المجاالت، والدعوة إلى زيادة دورها في مواقع صنع القرار، والعمـل علـى 
هــا ضــمان تعبيــر المــرأة عــن حقوقهــا واحتياجاتهــا وأولوياتهــا وتحقيقهــا ألدوار وانتمــاءات جديــدة، ويكــون الــوالء في

.لإلنجاز وليس لألوضاع الموروثة
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دور المرأة في اتخاذ القرار داخل األسرة المصرية) ٢٥

٢٠١٧، يوليو ٩٤ع :بحوث ودراسات: مجلة السكان: المصدر

٢٠١٧ الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: الناشر قراعةآمال : المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

معـدَّالت  يمثِّل الفقر، وفقر المـرأة علـى وجـه الخصـوص، عقبـة أساسـية أمـام التنميـة المتواصـلة ورفـع :المستخلص
ل واجتماعيًـا النمو االقتصادي ألكثر من جيل، نظرًا لمسـؤولية المـرأة نحـو تربيـة األجيـال ورعايتهـا لهـم صـحيًا وغـذائيًا، بـ

صـائص المـرأة وثقافيًا أيضًـا، وتتنـاول هـذه الدراسـة أنـواع الفقـر المرتبطـة بـالتمكين االقتصـادي للمـرأة، حيـث تتنـاول خ
ص المـرأة الفقيرة في مصر، من حيث الخصائص التعليمية وأوضاع العمالة والموقف من العمل، وتتناول أيضًا خصائ
قضاء على الفقيرة العائل لألسرة، والدروس المستفادة من تجارب بعض الدول حول سياسات التمكين االقتصادي لل

.الفقر، والسياسات الالزمة لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة االقتصادية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

داخـل دائـرة  تعاني المرأة الفقيرة من فقر الدخل وفقر القدرات والفرص، متمثلًا في دائرة الفقر المفرغـة، والتـي تقـع
.ةالسياسات االقتصادية الكلية، والتي توجد في اإلطار األوسع للعولمة والمتغيرات الدولية واإلقليمي

األخطـر مـن يؤدي فقر المرأة إلى تهميشها خارج المسار الرئيس للتنمية، ويعوق مشاركتها اإليجابية فـي التنميـة، و
.هذا أنه يعوق استفادتها من ثمار هذه التنمية

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

الل تطوير أن تستهدف السياسات التعليمية ربط التعليم وبرامج محو األمية باحتياجات سوق العمل، وذلك من خ
جعــل آليـات فـي مجـال محـو األميــة والتعلـيم األساسـي والزراعـي والصـناعي والفنــدقي ومعاهـد االقتصـاد المنزلـي، ل

.التعليم أكثر اتصالًا باحتياجات السوق

ياجـات تبني برامج حديثـة لـربط مهـارات المـرأة الفقيـرة، والمـرأة صـاحبة المشـروع، والفتـاة محـدودة المهـارات باالحت
.الحديثة والمتطورة لسوق العمل، من خالل القدرة على االتصال الفعال والتفاوض واإلدارة والتسويق
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سياسات التمكين االقتصادي للمرأة كطريق للقضاء على الفقر) ٢٦

دور السياسات العامة في مصر والعالم: نحو مكافحة الفقر كتاب: المصدر

٢٠١٨ الجمعية المصرية لالقتصاد الزراعي: الناشر محمد مصطفى عبد العاطي، فاطمة الزهراء أحمد جبريل: المؤلف



صـادات هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر عمل المـرأة فـي االقتصـاد غيـر الرسـمي علـى تنميـة اقت :المستخلص
مـرأة فـي بيئـة األسر الفقيرة في منطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وتسليط الضوء على اإلسهام االقتصـادي لل

حضــرية فقيــرة، وهــو اإلســهام الــذي يعــد غيــر مرئــي لصــناع القــرار وراســمي السياســات والبــرامج التنمويــة، ومــن ثــم 
.مساعدتهم في وضع الرؤية التنموية المستقبلية الصحيحة لتلك الشريحة المهمشة

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 سـرة إلى سوق العمل في االقتصاد غيـر الرسـمي، وذلـك بقصـد مسـاعدة األ –عينة الدراسة  –الخروج المبكر للمرأة
لــزواج فــي أوجــه اإلنفــاق المختلفــة، ولــم يــرتبط ذلــك بزواجهــا وتكــوين األســرة فحســب، بــل امتــد إلــى فتــرة مــا قبــل ا

.ومساعدتها لألسرة المعيشية، والمشاركة في تجهيز نفسها للزواج

 وهــو مــا الملتحقــات باالقتصــاد غيــر الرســمي –عينــة الدراســة  –انخفــاض المســتويات التعليميــة للنســاء العــامالت ،
.يرتبط مباشرة بالوضع الطبقي وحالة الفقر التي تعيشها المرأة في مجتمع الدراسة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ــر الرســم ــي دفعــت المــرأة لاللتحــاق باالقتصــاد غي ــد مــن البحــوث العلميــة للتعــرف علــى العوامــل الت ي، إجــراء العدي
 والبحــث فــي أســباب إقصــائها مــن ســوق العمــل الرســمية، والوقــوف علــى أهــم المشــكالت التــي تواجــه عملهــا فــي

.االقتصاد غير الرسمي

45

: رةعمــل المــرأة فــي االقتصــاد غيــر الرســمي وأثــره فــي تنميــة اقتصــادات األســر الفقيــ) ٢٧
دراسة ميدانية بمنطقة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة

٢٠١٧، يوليو ٢٠ع :المجلة العربية لعلم االجتماع: المصدر

٢٠١٧ مركز البحوث والدراسات االجتماعية: الناشر شريف محمد عوض: المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

سـدته تمثٍّل قضية النهوض بالمرأة وتمكينها إحدى األولويات على جدول أعمال دول العالم، وهـو مـا ج :المستخلص
يــات وهــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــديم اســتراتيجية مقترحــة للــدور التربــوي للجمع. مــؤتمرات األمــم المتحــدة ووثائقهــا

نــت عينــة األهليــة لتمكــين المــرأة األميــة، وتســتخدم التحليــل البيئــي للجمعيــات األهليــة العاملــة فــي هــذا المجــال، وتكو
.الدراسة من خمس جمعيات أهلية في مجال تمكين المرأة األمية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

يـات، تبين من الدراسة االستطالعية عن الجمعيات األهلية في أن هنـاك بعـض الجهـود التـي تقـوم بهـا هـذه الجمع
.منها ما يتعلق برعاية المرأة والطفل، وكذلك محو األمية وتعليم الكبار

ي هناك حاجـة ملحـة مـن قبـل المعنيـين بشـؤون المـرأة إلـى إيجـاد وسـائل وطـرق لتـدعيم المـرأة األميـة وتمكينهـا فـ
.األسرة والمجتمع، حتى تتمكن من أداء وظائفها على الوجه األكمل

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

رة محـو زيادة تعاون الجمعيات األهلية مع جميع المؤسسات التربوية في المجتمع المصري، بهدف التوعيـة بضـرو
.ارأمية المرأة وتمكينها، وتحقيق الشراكة والتكامل بين هذه الجمعيات وبين إدارة محو األمية وتعليم الكب

ات األهليـة قيام المراكز والمؤسسات البحثية بتنظيم مسابقات يتم تخصيصها ألفضـل الجهـات، وخاصـة الجمعيـ
.المهتمة ببرامج محو أمية المرأة، ويتم تخصيص جوائز لها
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األميــة  مالمــح اســتراتيجية مقترحــة للــدور التربــوي للجمعيــات األهليــة لتمكــين المــرأة) ٢٨
بمصر

٢٠١٧، يناير ٢، ج١٧٢ع :مجلة التربية: المصدر

٢٠١٧ كلية التربية بجامعة األزهر: الناشر رحومة أحمد نجاح: المؤلف



القاعـــدة القوميـــة للدراســـات
قائمـة ببليوغرافية



حماية المرأة: ثالًثا

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 



ضـايا تعد القضايا التي تواجهها المرأة في ظـل األزمـات والكـوارث غيـر المتوقعـة فـي مصـر مـن أكثـر الق :المستخلص
علـى المجتمـع، وخاصـة تحمـل المـرأة للمزيـد مـن  ١٩-المجتمعية المثيرة للجدل، وذلك بسبب انعكاس أزمة وباء كوفيـد

األعبــاء والضــغوط فــي ظــل هــذه األزمــة، وتهــدف هــذه الدراســة إلــى دراســة تــأثير األوضــاع االجتماعيــة واالقتصــادية 
، مما يسبب خطرًا على حالتها الصـحية مـن خـالل عملهـا فـي ١٩-والسياسية للمرأة في ظل األزمات، وخاصة أزمة كوفيد

ي تعوقهـا بعض المهن كالتمريض والخدمة االجتماعية، باإلضافة إلى دراسة تمكين المرأة من خالل بعض القضايا الت
، وذلـك عن تحقيق اسـتقاللها المـادي والمعنـوي، سـواء مـن ناحيـة الخصـائص االجتماعيـة أو االقتصـادية أو السياسـية

ر عن طريق دراسة الخصائص الديموجرافية للمرأة، ورصد مواجهة المرأة وتمكينها، ورصد أثـر عملهـا فـي مواجهـة خطـ
.اإلصابة بالفيروس، ورصد وضع المرأة وتمكينها من خالل السياسات السكانية في مصر

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

ت فـي تتعرض المرأة للمخاطر التي تنتج عن طبيعة عملهـا، وخاصـة فـي ظـل األزمـات، وتبـين تضـرر النسـاء العـامال
وظائف قطاع الخدمات بشدة مـن جـراء جائحـة كورونـا علـى نحـو غيـر متناسـب، وقـد أظهـرت بيانـات القـوى العاملـة 

أن نســبة العــاملين بهــذه القطاعــات الخدميــة واالجتماعيــة  ٢٠٢٠بالجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء عــام 
.للرجال% ١٣,٢لإلناث، مقابل % ٤,٧واإلعالم وغيرها تصل إلى 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

العمـل علـى زيـادة إمكانيـة المـرأة المعيلـة فـي الحصــول علـى المـوارد لمواجهـة األزمـات المحتملـة، وزيـادة االهتمــام 
رجال، حيـث إن باألسر التي تعولها النساء، حيث أثبتت الدراسات أنها أقل قدرة اقتصادية من مثيلتها التي يعولها ال

.ذلك يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الفقر بين النساء، ويحقق اإلنصاف والمساواة بين الجنسين

49

التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة في ظل األزمات والكوارث غير المتوقعة) ٢٩

٢٠٢١، ٩ع :سلسلة أوراق ديموجرافية: المركز الديموجرافي: المصدر

٢٠٢١ المركز الديموجرافي: الناشر أميرة تاوضروس، علياء عبد الرؤوف علي: المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ــى تســليط الضــوء علــى تحليــل بعــض قضــايا المــرأة فــي ســياق االنتقــال :المســتخلص مــن  هــدفت هــذه الدراســة إل
، وكذلك رصد مؤشرات المرأة المصـرية والنـوع االجتمـاعي ٢٠٣٠األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية المستدامة 

لرسـم خريطـة  في سياق التقارير الوطنية لرصد مؤشرات التنمية المستدامة، لتحديد أهـم القضـايا التـي تتعلـق بـالمرأة
عــة واضــحة لمؤشــرات المــرأة والنــوع االجتمــاعي، وإلقــاء الضــوء علــى أهــم التحــديات التــي تواجــه عمليــات الرصــد والمتاب

.والتي يمكن أن تفيد الباحثين ومتخذي القرار في هذا المجال

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 ي فإنـه مـازال هنـاك ارتفـاع فـي معـدالت وفيـات األمهـات فـوالطـب، التكنولوجيـا على الرغم من التقدم الحاصـل فـي
، ويرجــع ذلــك إلــى تحســن )٢٠١٩ – ٢٠١٥(وانخفــاض المعــدالت مــن ، )٢٠١٥ – ٢٠٠٠(ســن الحمــل والــوالدة خــالل الفتــرة مــن 

.التشخيص والحصول على الخدمات الصحية السليمة

ليصـل إلـى  ٢٠١٥عـام % ٢٤,٢انخفاض معدالت البطالة بـين اإلنـاث مقارنـة بمثيلتهـا بـين الـذكور، وتنـاقص المعـدل مـن
.٢٠٢٠، وارتفاعها مرة أخرى عام ٢٠١٩عام % ٤,٨إلى % ٩,٤، مقابل ذلك انخفض للذكور من ٢٠٢٠عام  ١٧,٥

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ـــة التنســـيق والتعـــاون مـــع المجلـــس القـــومي للمـــرأة فيمـــا يتعلـــق بقضـــايا المـــرأة التـــي تضـــمنتها أهـــداف التنم ي
.، من خالل ورش عمل مشتركة، أو دورات تدريبية تتعلق بهذا الموضوع٢٠٣٠المستدامة 

ها، بحيـث العمل على تضمين أسئلة في المسوح األسرية التـي تتعلـق بـالمرأة عـن الشـمول المـالي للمـرأة وتحـديات
.يتم تناول تلك القضية بشكل أوسع وأشمل
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ى أهـداف رصد بعض قضايا المرأة في سياق االنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية إل) ٣٠
٢٠٣٠التنمية المستدامة 

٢٠٢١، يوليو ١٠٢ع :بحوث ودراسات: مجلة السكان: المصدر

٢٠٢١ المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: الناشر وليد أمين عبد الخالق، هايدي سامي محمد: المؤلف



مسـاواة هدفت الدراسة إلى تحسين حياة المرأة الريفية فـي المنطقـة العربيـة مـن خـالل دراسـة حالـة ال :المستخلص
مجتمعـات بين الجنسين في المجال الزراعي، ورصد العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق المساواة بينهمـا فـي ال

ميـة الريفية في المنطقة العربية، وأوصت الدراسة بعدد من المقترحات علـى مسـتوى عـدد مـن المحـاور، منهـا محـور تن
.القدرات، المحور البحثي، محور الوصول المتساوي للموارد والخدمات

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 تواجــه المرأة عــبء العمــل المفــرط داخــل المنــزل وخارجه، بينمــا يظــل الكثــير مــن عملهــا غيــر مدفــوع األجـر وغيــر
حة مرئي أو معتـرف بـه، ويمثـل العمـل علــى ســد هــذه الفجــوة بيــن الرجــل والمـرأة فرصــة لتمكيــن أصحــاب المصـل

.الرئيسين في القطـاع الزراعـي

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ـــل، ضمــان توافــر أبحــاث ومعلومـــات وبيانـــات مصنفـــة حســـب الجنـــس والعمـــر تقـــوم بتحليـــل أدوار المـرأة والرج
 حتــى تكــون هنــاك معلومــات كافيــة تمكــن الــدول مـــن وضـــع برامـــج وسياســـات عادلـــة، ومـــن أجــل فهــم أفضــل

ـان كيفيــة لديناميـات واقـع األدوار لـكل مـن الرجــل والمــرأة؛ حيــث يمكـن أن تســاهم تلـك البيانــات التفصيليــة فـي بيـ
.دمـج النـوع االجتماعي بالسياسـات الزراعيـة لتحقيـق المساواة بيـن الرجـل والمـرأة

تثماري يتجـه وضـع آليـات واستـراتيجيات إلشراك الشـباب، وخاصـة النسـاء، في العمـل اإلنتاجي والريفي بشـكل اسـ
ـــرة، ويعمـــل علـــى إتاحـــة فـــرص عمـــل الئ قــة للســـوق والتدريـــب المهنــي للريفيـــات علـــى الصناعـــات الزراعيـــة الصغي

لزراعــة للريفيـات، ومـن ثـم تنـوع قاعـدة الدخـول لديهـن، ويتــم ذلــك مــن خــالل التعــاون بــين المراكــز البحثيــة ووزارة ا
.وكليـات الزراعـة في الدولـة
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ورقــــة : المســــاواة بــــين الجنســــين فــــي السياســــات الزراعيــــة فــــي المنطقــــة العربيــــة) ٣١
سياسات

موقع منظمة المرأة العربية: المصدر

٢٠٢١ منظمة المرأة العربية: الناشر مرفت صدقي عبد الوهاب السيد: المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

ات، بهـدف عرضت الدراسة بعض المحاور التي من شأنها تحديد الوضـع الحـالي لتحـديات تمكـين الريفيـ :المستخلص
طـاع تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بقطاع الزراعـة، وذلـك لتحقيـق األمـن الغـذائي، وشـملت تلـك المحـاور وضـع ق

لعـاملين الزراعة بالوطن العربي، والموارد البشرية بالقطاع من منظور النوع االجتماعي، وحيازة األرض الزراعية، ونسبة ا
مســتدامة بالقطــاع رجالًــا ونســاءً، والمالمــح االجتماعيــة واالقتصــادية للمــرأة الريفيــة العربيــة فــي ظــل أهــداف التنميــة ال

٢٠٣٠.

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 ـــا علـــى المـــوارد صـــعوبة وصـــول المعلومـــات الزراعيـــة للنســـاء العـــامالت بقطـــاع الزراعـــة، وصـــعوبة الحصـــول أيضً
مويـل، حيـث والخدمات اإلنتاجية األساسية والتكنولوجيا والمعلومات المتعلقة باألسواق، ومحدوديـة النفـاذ إلـى الت

مــن القــروض متناهيــة الصــغر موجهــة % ٤٥، كمــا أن %٢٣تبلــغ نســبة المشــروعات الصــغيرة التــي تــديرها امــرأة نحــو 
.للمرأة

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

عــض توعيــة المــرأة الريفيــة بحقوقهــا االقتصــادية واالجتماعيــة، مثــل حقهــا فــي تملــك األراضــي الزراعيــة، وتفعيــل ب
.القوانين المساندة لها، باإلضافة إلى ضمها تحت مظلة عدة قوانين لحمايتها

امـة العمل على رفع مستوى أداء المرأة في العمل الزراعي، وذلك بتزويدها بالمعلومات الفنيـة الالزمـة مـن خـالل إق
بـر وسـائل الدورات التدريبية واإلرشادية المتخصصة، وإدخـال المفـاهيم الجديـدة للزراعـة اإللكترونيـة إلـى المجتمـع ع

.االتصاالت، ومن ثم الوصول المتساوي للمعلومة
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يةدراسة مكتب: المساواة بين الجنسين في قطاع الزراعة في المنطقة العربية) ٣٢

موقع منظمة المرأة العربية: المصدر

٢٠٢١ منظمة المرأة العربية: الناشر مرفت صدقي عبد الوهاب السيد: المؤلف



ن، إال أن استطاعت المرأة الحصول على العديد من االستحقاقات، التـي تبلـورت فـي العديـد مـن القـواني :المستخلص
قيقـي عنـد إقرار تلك الحقوق في نصوص صماء، ال يكفي لضمان الحصول عليها، بل تكتسب تلـك الحقـوق معناهـا الح

أة مـن حيث إن الواقع قد يكشف عن بعض الحواجز التي قـد تمنـع المـر. توافر سبل اقتضائها ورد أي عدوان يقع عليها
ور، مباشرة كامل حقوقها، وفي هذا اإلطار ألقت هذه الدراسة الضوء على القوانين والتشريعات، وما حدث لها مـن تطـ

ل أو ومـدى تجـاوب القـوانين والتشـريعات مـع المعطيــات الحاليـة، مـع إبـراز أهـم القضـايا التــي مـا زالـت تحتـاج إلـى تعــدي
.تغيير بما يسهم بصورة أكثر فعالية في تغيير مكانة المرأة في المجتمع

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

بة للتعـارف تؤكد القوانين واألحكام القضائية حق المرأة في االختيار في الزواج، وحقها في توفير بيئـة مالئمـة ومناسـ
اتهــا، قبـل الــزواج، ويمثــل الســن عنــد الـزواج أهمــة كبيــرة للمــرأة الرتباطــه مباشــرة بحرمانهـا مــن فــرص كثيــرة فــي حي

.سواء في التعليم أو التدريب والتأهيل المهني أو االعتماد االقتصادي على الذات

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

قهــي الحاجــة إلــى تنفيــذ القــوانين وتفعيلهــا للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واعتمــاد اإلبــداع الف
مــع  والتشــريعي أداة رئيســة لتغييــر المجتمــع، وخلــق منظومــة قــيم جديــدة تقــوم علــى المســاواة والحريــة والعدالــة،

.إفساح المجال للمثقفين وذوي العلم والفكر المستنير لكي يقودوا قاطرة التنوير
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الصورة الذهنية االجتماعية للمرأة في ضوء القانون المصري) ٣٣

المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية: المصدر

٢٠٢٠ المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية: الناشر ةالمركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائي: المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

، وتمثـل عنصـرًا تعتبر المرأة الريفية العصب الرئيس للبنيان االقتصادي واالجتماعي والقيمـي للمجتمـع :المستخلص
مــن أجــل  بشــريًا فعالًــا يتــرك بصــماته علــى معظــم جوانــب الحيــاة، وتقــوم أيضًــا المــرأة الريفيــة بــدعم األســرة والمجتمــع

تهدفت تحقيق األمن الغذائي وزيادة الدخل، وتحسين سبل المعيشة الريفيـة، واالهتمـام بالصـالح العـام لألسـرة، واسـ
لمـرأة الريفيـة، الدراسة الحالية التعرف على االحتياجات التربوية للمرأة الريفية، وتناولت الواقع االجتمـاعي واالقتصـادي ل

.ومتطلبات مواجهته تربويًا

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

امـل فـي أكدت الدراسة وجود الكثير من العوامل التـي تعـوق مشـاركة المـرأة الريفيـة فـي التنميـة، وتتمثـل هـذه العو
اإلنجـاب وتربيـة كثرة األعباء العائلية التي تثقل كاهلها، وال تتيح لها الخروج والمشاركة فـي النشـاطات التعليميـة، ف

اطات األطفال والعمل المنزلي يؤثر على تقسيم العمل بين المرأة والرجل، ويشجع على اقتصـار العمـل علـى النشـ
.الزراعية المحدودة في المنزل، أو تربية الحيوانات الصغيرة قرب المنزل

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

القـرى،  إعادة النظر في برامج محـو األميـة وتفعيلهـا، بحيـث يـتم إعـدادها فـي ضـوء االحتياجـات الفعليـة لألميـات فـي
.اوبالتالي تكون وسيلة جذب لهن، وتعمل على زيادة اإلقبال عليها، وذلك من خالل تنوع برامجها وأنشطته

ذلـك تجنبًـا إعداد برامج توعية مختلفة، بحيث تهدف إلى التثقيف الديني، ويفضل أن تكون من خالل وزارة األوقـاف، و
يتــاح  للوقــوع فــي المخــاطر األمنيــة والسياســية، كمــا يفضــل أن يكــون القــائمون عليهــا مــن النســاء الــداعيات، حتــى

.للنساء في القرى االستفسار عن كل شيء دون حرج
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ة دراســـة حالـــة باســـتخدام منهجيـــ: االحتياجـــات التربويـــة للمـــرأة فـــي الريـــف المصـــري) ٣٤
النظرية المجذرة

٢٠١٩، يونيو ٦٢ع :المجلة التربوية: المصدر

٢٠١٩ كلية التربية بجامعة سوهاج: الناشر سحر محمد علي محمد: المؤلف



لف الدول، يعتبر الزواج في سن مبكرة من أخطر المشكالت االجتماعية التي تواجهها المجتمعات بمخت :المستخلص
باب خاصة العربية واإلفريقية، حيث تمثـل شـكلًا مـن أشـكال العنـف ضـد المـرأة، وهـدفت هـذه الدراسـة إلـى دراسـة أسـ

، والحالة التعليمية لألفـراد ممـن ٢٠١٧سنة في عام ) ١٧ – ١٠(وآثار الزواج المبكر في مصر، ومدى انتشاره في الفئة العمرية 
.سبق لهن الزواج في هذه الفئة العمرية

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 فــي الريــف % ٩٣,٩(و) لإلنــاث% ٩٣,٨مقابــل % ٧١,٤الــذكور % (٩٢,٦ســنة بلغــت ) ١٧ – ١٠(أعلــى نســبة للســكان المتــزوجين
.وذلك على مستوى اإلجمالي) في الحضر% ٨٦,٥مقابل 

 من إجمالي الحالة الزواجية سـجلت فـي محافظـة بورسـعيد، وهـي األعلـى % ٩٥,٣سنة ) ١٧ – ١٠(أعلى نسبة للمتزوجين
من المتزوجين، وفي المقابل مثلت محافظـة % ٩٥,١أيضًا بين المحافظات الحضرية، تليها محافظة الشرقية بنسبة 

.من المتزوجين% ٦٨,٣جنوب سيناء أقل نسبة 

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

 سنة  عن طريق زيادة وفاعليـة آليـات اإلبـالغ عـن الـزواج المبكـر، ) ١٧ – ١٠(تعزيز نظم حماية السكان في الفئة العمرية
 وتهيئــة الفــرص للتغييــر الســلوكي والمجتمعــي مــن أجــل التصــدي لهــذه الظــاهرة، عــن طريــق إشــراك رجــال الــدين

ورة أوضـح ووسائل اإلعالم، وجمع وتحليل البيانات المتعلقة باآلثار االجتماعية والصحية لتلك الظاهرة من أجـل صـ
.عن حقوق الطفل
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الزواج المبكر في مصر) ٣٥

٢٠١٩، يناير ٩٧ع :بحوث ودراسات: مجلة السكان: المصدر

٢٠١٩ المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: الناشر المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز: المؤلف



|المرأة    |القاعدة القومية للدراسات 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

عـاد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الصورة الذهنية عن المرأة فـي المجتمـع، وذلـك مـن خـالل األب :المستخلص
مـل، وفـي المختلفة والتي تشمل السمات النفسية واالجتماعية والجسمية والعقلية، وأدوارها داخل األسـرة، وفـي الع

ــا علــى الــزواج واإلنجــاب ومــا يتعلــق بهمــا مــن قــرارات، وأنمــاط وأشــكال العالقــات داخــل  الحيــاة العامــة، والتعــرف أيضً
.األسرة ومحدداتها، وما تتمتع به من حقوق، ودواعي التغيير ومعوقاته

:وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

مـن  رغم ما حدث للمرأة من تقدم في مجال التعليم، فإن الزواج المبكر يظل أحد المؤثرات على فقر المرأة وحرمانها
علــيم، فـرص عمــل كثيـرة وزيــادة بطالتهـا، هــذا التفضــيل المخـل الــذي تلجـأ إليــه األســرة عنـدما ال يتــوفر لهـا فرصــة ت

قهـا والذي يتم إعطاء الفرصة للولد دون الفتاة، باعتبار أن مآلهـا للـزواج واإلنجـاب، وهكـذا تحـرم المـرأة مـن أحـد حقو
.األساسية وهو الحق في التعليم

:وانتهت الدراسة بأهم التوصيات التالية

ل للتنــازل عــن ال ســبيل لالرتقــاء بــالوجود اإلنســاني إال بتبنــي فكــر المســاواة بــين البشــر، وخلــق االســتعداد لــدى الرجــا
مطيـة الحقوق المطلقة الموكلة لهم، سواء في األسرة أو المجتمـع، واالسـتعداد لـدى المـرأة لتحمـل نتـائج كسـر ن

ــراث  ــر العقــل وت ــتم تحري ــاج رجــال مســيطرين ونســاء مقهــورات، ومــالم ي هــذه األدوار، وإال اســتمر المجتمــع فــي إنت
.الماضي، وما توارثناه عبر السنين، فلن نستطيع أن نتعامل مع المرأة كمخلوق مساو كامل األهلية
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األبعاد واالنعكاسات: الصورة الذهنية عن المرأة المصرية) ٣٦
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

١٧أسامة رأفت سليم١

١٢أسماء مصطفى محمود عبد العظيم٢

٢٥آمال قراعة٣

٢٣، ٥األمم المتحدة٤

٢٩، ١أميرة تاوضروس٥

١٣أميرة شاهر عبد الحميد٦

٨أميرة عطوة محمد٧

٨إيمان فوزي مصطفى٨

١٥بسمة سعد٩

٣٥الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء١٠

٢حنان أمين إسماعيل١١

١٤دينا مفيد علي حسن١٢

٧رشا عطوة عبد الحكيم١٣

٤ريهام كمال عثمان حماد١٤

١٣سارة محمد السيد١٥

٣٤سحر محمد علي محمد١٦

٢٢سفيان قعلول١٧

٦سلوى إبراهيم كامل١٨

٧سلوى السعيد فراج١٩
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الرقم المسلسل للدراسةاسم المؤلفم

٢١سلوى عامر خضر٢٠

٢٧شريف محمد عوض٢١

٢٩، ١علياء عبد الرؤوف علي٢٢

٢٦فاطمة الزهراء أحمد جبريل٢٣

١١فايزة عبد العليم محمد الجويدي٢٤

١٦فيفي أحمد توفيق٢٥

٢٦محمد مصطفى عبد العاطي٢٦

١٩مرفت أبو اليزيد سليمان عاشور٢٧

٣٢، ٣١مرفت صدقي عبد الوهاب السيد٢٨

٣٦، ٣٣، ٣المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية٢٩

٢٠منار عزت بيومي30

١٠، ٩منظمة المرأة العربية٣١

٢٨نجاح رحومة أحمد32

٢٤هالة محمد أبو العينين متولي٣٣

١٨هالة منصور عبد الرحمن٣٤

٣٠هايدي سامي محمد٣٥

٢٢هبة عبد المنعم٣٦

٢٠وفاء عبد الكريم محمد٣٧

٣٠وليد أمين عبد الخالق٣٨
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