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  99    التمهيدالتمهيد

  اإلطار المنهجي للدراسةاإلطار المنهجي للدراسة: : الفصل األول الفصل األول 

  1414  أ ـ المشكلة البحثية أ ـ المشكلة البحثية 

  1717  ب ـ  أهمية الدراسة ب ـ  أهمية الدراسة 

  1818  أهداف الدراسة وتوجهاتها العامةأهداف الدراسة وتوجهاتها العامةج ـ ج ـ 

  2222      ةة األساسي األساسيومنطلقاتهاومنطلقاتهاد ـ فرضيات الدراسة د ـ فرضيات الدراسة 

  2626  راسة والمفاهيم التحليلية راسة والمفاهيم التحليلية هـ ـ النموذج النظري للدهـ ـ النموذج النظري للد
  2626   ـ مفهوم الواقع االجتماعي واالقتصادي والدبموغرافي للنساء صاحبات المشاريع  ـ مفهوم الواقع االجتماعي واالقتصادي والدبموغرافي للنساء صاحبات المشاريع 11                        
  2626   ـ مفهوم البناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات  المشاريع ـ مفهوم البناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات  المشاريع22                            
  2626   النساء صاحبات المشاريع  النساء صاحبات المشاريع  ـ مفهوم المالمح المجتمعية لواقع ـ مفهوم المالمح المجتمعية لواقع33                                  
  2727   للمرأة  للمرأة لتمكينلتمكين  اة اة  ـ مفهوم المشاريع الصغيرة الخاصة آأد ـ مفهوم المشاريع الصغيرة الخاصة آأد44                                  
  2727   ـ مفهوم الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع الصغيرة على المرأة  ـ مفهوم الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع الصغيرة على المرأة 55                                  

  3434  و ـ مؤشرات قياس تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا و ـ مؤشرات قياس تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا 

  3737  ـ وحدة التحليل ـ وحدة التحليل ز ز 

  3838  ح ـ المجتمع اإلحصائي األصلي وعينة الدراسة ح ـ المجتمع اإلحصائي األصلي وعينة الدراسة 
  3838  المجتمع األصلي للدراسة المجتمع األصلي للدراسة  ـ  ـ 11                        
  3838  عينة الدراسة عينة الدراسة  ـ  ـ 22                            
  3838  آسر العينة وحجمها آسر العينة وحجمها  ـ  ـ 33                                  

  39393939  طريقة سحب العينة طريقة سحب العينة  ـ  ـ 44                                  
  41414141  النماذج النظرية للدراسة النماذج النظرية للدراسة    ـ ـ55                                  
  6060   ـ التوصيف اإلحصائي للعينة المسحوبة  ـ التوصيف اإلحصائي للعينة المسحوبة 66                                  

 
 

  6161  ط ـ تصميم االستمارة ط ـ تصميم االستمارة 
  6262  الفكرية لالستمارةالفكرية لالستمارةبناء القاعدة بناء القاعدة  ـ  ـ 11                        
  6262  صياغة األسئلة طبقًا لمعطيات النموذج النظري صياغة األسئلة طبقًا لمعطيات النموذج النظري  ـ  ـ 22                            
  6363  أشكال صياغة االستمارة أشكال صياغة االستمارة  ـ  ـ 33                                  
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  6363  تبويب االستمارة تبويب االستمارة  ـ  ـ 44                                  

  6464  تطويع االستمارة للتفريغ اآللي تطويع االستمارة للتفريغ اآللي  ـ  ـ 55                                  

  6464  ي ـ مجاالت البحثي ـ مجاالت البحث

  6565  ك ـ الدراسات النظرية السابقة ك ـ الدراسات النظرية السابقة 

  اإلطار النظري للدراسةاإلطار النظري للدراسة: : الفصل الثاني الفصل الثاني 

  اًًااستراتيجيات تمكين المرأة عالميًا ومحلياستراتيجيات تمكين المرأة عالميًا ومحلي

    أ ـ رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة العالمية أ ـ رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة العالمية 
  8181  19921992  فيينا   فيينا --المرأة والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسانالمرأة والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ـ  ـ 11                        
  8181  19941994القاهرة القاهرة   --المرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية  المرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية   ـ  ـ 22                            
  8383    19951995المؤتمر الرابع للمرأة ـ بكين المؤتمر الرابع للمرأة ـ بكين  ـ  ـ 33                                  
  8585  20152015--200200المرأة في إعالن قمة األلفية المرأة في إعالن قمة األلفية  ـ  ـ 44                                  

  8787  20032003 ـ منتدى االقتصاد والمرأة العربية ـ الكويت  ـ منتدى االقتصاد والمرأة العربية ـ الكويت 55                                  
  9393    20052005 ـ المرأة في تقرير حالة سكان العالم  ـ المرأة في تقرير حالة سكان العالم 66                                  

    ب ـ رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة محليًاب ـ رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة محليًا
  9494  المرأة في الدستور العربي السوري المرأة في الدستور العربي السوري  ـ  ـ 11                        

  9494    20052005اإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام اإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام  ـ  ـ 22                            

ة  ـ   ـ  33                                   ة بضوء اإلستراتيجية الوطني رأة الريفي ة إستراتيجية وزارة الزراعة في تنمية الم ة بضوء اإلستراتيجية الوطني رأة الريفي إستراتيجية وزارة الزراعة في تنمية الم

      20072007للمرأة العربية السورية حتى عام للمرأة العربية السورية حتى عام 
100100  

  110110  20052005--20012001المرأة في الخطة الخمسية التاسعة المرأة في الخطة الخمسية التاسعة  ـ  ـ 44                                  
  115115  20102010--20062006 ـ المرأة في الخطة الخمسية العاشرة  ـ المرأة في الخطة الخمسية العاشرة 55                                  

 
 
 
 

     للمرأة  للمرأة ج ـ مفهوم التمكين االقتصادي واالجتماعي ج ـ مفهوم التمكين االقتصادي واالجتماعي 

  120120  مفهوم التمكين مفهوم التمكين  ـ  ـ 11

  122122  ـ أي تعريف تمكين المرأة ـ أي تعريف تمكين المرأة ماذا نمكن ماذا نمكن  ـ  ـ 22

  125125  ـ أي تتمة االستثمار في التمكين ـ أي تتمة االستثمار في التمكين لماذا نمكن لماذا نمكن  ـ  ـ 33
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  126126   ـ آيف نمكن ـ أي طرق تمكين النساء   ـ آيف نمكن ـ أي طرق تمكين النساء  44

  129129  د ـ مؤشرات تمكين المرأة في سوريا د ـ مؤشرات تمكين المرأة في سوريا 

   المرأة  المرأة  عملية تمكين عملية تمكينعلىعلىالبنية االجتماعية في الريف وأثرها البنية االجتماعية في الريف وأثرها : : الفصل الثالث الفصل الثالث 

  135135  أ ـ تعريف المجتمع الريفي أ ـ تعريف المجتمع الريفي 

  136136   في المجتمعات الريفية  في المجتمعات الريفية ريريب ـ البناء األسب ـ البناء األس

  143143  لمجتمعات الريفية لمجتمعات الريفية ج ـ البناء القيمي في اج ـ البناء القيمي في ا

  157157  أة في المجتمعات الريفية أة في المجتمعات الريفية د ـ دور المرد ـ دور المر

  173173  هـ ـ مداخل ميدانية لدراسة دور المرأة في تنمية المجتمعات الريفية هـ ـ مداخل ميدانية لدراسة دور المرأة في تنمية المجتمعات الريفية 

  179179   ـ مفهوم تنمية المجتمع الريفي ـ مفهوم تنمية المجتمع الريفي11                        

  179179  تنمية المجتمع الريفيتنمية المجتمع الريفي ـ سمات  ـ سمات 22                            

  180180   ـ مشكالت تنمية المجتمع الريفي ـ مشكالت تنمية المجتمع الريفي33                                  

  180180   ـ أهداف تنمية المجتمع الريفي ـ أهداف تنمية المجتمع الريفي44                                  

  181181   ـ مبادئ تنمية المجتمع الريفي ـ مبادئ تنمية المجتمع الريفي55                                  

  183183   ـ مراحل تنمية المجتمع الريفي ـ مراحل تنمية المجتمع الريفي66                        

  184184  ت تنمية المجتمع الريفيت تنمية المجتمع الريفي ـ مجاال ـ مجاال77                            

  المشاريع الصغيرة آأداة من أدوات التنمية الريفية عامة المشاريع الصغيرة آأداة من أدوات التنمية الريفية عامة ::الفصل الرابعالفصل الرابع

  وتنمية المرأة خاصة في سوريا وتنمية المرأة خاصة في سوريا 

  187187  أ ـ لماذا مشروع صغير أ ـ لماذا مشروع صغير 

  188188  ب ـ مفهوم المشاريع المتناهية الصغر  ب ـ مفهوم المشاريع المتناهية الصغر  

  189189  ج ـ المؤسسات المعنية بالمشاريع المتناهية الصغر ج ـ المؤسسات المعنية بالمشاريع المتناهية الصغر 

  190190   لوصول النساء لهذه المشاريع  لوصول النساء لهذه المشاريع  واالقتصادية  واالقتصادية ددات االجتماعيةددات االجتماعيةـ المحـ المح  دد

  194194   ـ برامج المشاريع الصغيرة في سوريا  ـ برامج المشاريع الصغيرة في سوريا هـ هـ 

  نتائج الدراسة الميدانيةنتائج الدراسة الميدانية: : الفصل الخامس الفصل الخامس 

  أوًال ـ الواقع االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع أوًال ـ الواقع االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع 

  219219  شاريع شاريع ـ الترآيب العمري للنساء صاحبات المـ الترآيب العمري للنساء صاحبات الم11  
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  221221  ـ البنية التعليمية للنساء صاحبات المشاريع ـ البنية التعليمية للنساء صاحبات المشاريع 22  

  223223  ـ البنية الزواجية للنساء صاحبات المشاريع ـ البنية الزواجية للنساء صاحبات المشاريع 33  

  224224  ـ عمل المرأة في اإلنتاج الزراعي ـ عمل المرأة في اإلنتاج الزراعي 44  

  226226  ـ واقع ملكية المرأة لألراضي الزراعيةـ واقع ملكية المرأة لألراضي الزراعية55  

  227227  ـ عمل المرأة في الثروة الحيوانية ـ عمل المرأة في الثروة الحيوانية 66  

  229229   للثروة الحيوانية  للثروة الحيوانية ـ واقع ملكية المرأةـ واقع ملكية المرأة77

  230230  ـ واقع ملكية المرأة للمدخرات الذهبية ـ واقع ملكية المرأة للمدخرات الذهبية 88

  231231  ـ واقع ملكية المرأة للمدخرات المالية الخاصة ـ واقع ملكية المرأة للمدخرات المالية الخاصة 99

  232232  ـ واقع مدى حرية تصرف المرأة بما تملك والمعيقات المحددة لهذا التصرفـ واقع مدى حرية تصرف المرأة بما تملك والمعيقات المحددة لهذا التصرف1010

  232333  ـ   مدى شعور المرأة بالحرمان من اإلمكانيات المادية لألسرة ـ   مدى شعور المرأة بالحرمان من اإلمكانيات المادية لألسرة 1111

  234234   ـ آيفية مواجهة المرأة للمشاآل التي تتعرض لها ـ آيفية مواجهة المرأة للمشاآل التي تتعرض لها1212

  235235  توريث توريث م الم الـ المرأة واإلرث في المجتمعات الريفية وأسباب عدـ المرأة واإلرث في المجتمعات الريفية وأسباب عد1313

  237237  ـ تفاعل المرأة مع المؤسسات المجتمعية المحلية ـ تفاعل المرأة مع المؤسسات المجتمعية المحلية 1414

    النساء صاحبات المشاريعالنساء صاحبات المشاريع االجتماعي واالقتصادي ألسر  االجتماعي واالقتصادي ألسر البناء البناء ثانيًا ثانيًا 

    ة والدخل ة والدخل أ ـ مؤشرات الملكيأ ـ مؤشرات الملكي

  242242  ـ ملكية األسر لألراضي الزراعية وتوزيع الملكية حسب الجنس  ـ ملكية األسر لألراضي الزراعية وتوزيع الملكية حسب الجنس  11    

  243243  ـ ملكية األسرة للثروة الحيوانية وتوزيع الملكية حسب الجنس ـ ملكية األسرة للثروة الحيوانية وتوزيع الملكية حسب الجنس 22    

  244244  ـ ملكية األسر للمسكن ـ ملكية األسر للمسكن 33    

  245245  ـ ملكية األسر لآلالت الزراعية ـ ملكية األسر لآلالت الزراعية 44    

  246246  ـ ملكية األسرة لوسائل نقلـ ملكية األسرة لوسائل نقل55    

  247247  ة األسرة للسلع المعمرة ة األسرة للسلع المعمرة ـ ملكيـ ملكي66    

  248248  ـ مصادر دخل األسرة األساسية ـ مصادر دخل األسرة األساسية 77    
 

    ب ـ مؤشرات السكن وما يتعلق به ب ـ مؤشرات السكن وما يتعلق به 

  249249      نوع المسكن نوع المسكن ـ ـ 11    

  250250  مادة بناء المسكنمادة بناء المسكنـ ـ 22    
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  251251  مياه الشربمياه الشربـ ـ 33    

  252252  مرافق وملحقات المسكن مرافق وملحقات المسكن ـ ـ 44    

    مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة ج ـ ج ـ 

  254254  ـ بنية األسرة المبحوثة وحجمها ـ بنية األسرة المبحوثة وحجمها 11  

  256256  ـ أسلوب اتخاذ القرارات في األسرة ـ أسلوب اتخاذ القرارات في األسرة 22  

  257257  ـ موقف األسر من عمل المرأة المأجور وأسباب عدم السماح لها بذلك ـ موقف األسر من عمل المرأة المأجور وأسباب عدم السماح لها بذلك 33  

  259259  في التنشئة االجتماعية في التنشئة االجتماعية ـ التمييز بين الذآور واإلناث ـ التمييز بين الذآور واإلناث 44  

  260260  ـ عادات الخطبة و الصفات المطلوبة للعروسـ عادات الخطبة و الصفات المطلوبة للعروس55  

ة    دد ح المجتمعي ة     ـ بعض المالم ح المجتمعي ة اقتصاديًا   ـ بعض المالم رأة الريفي ين الم ى تمك اتها عل ة وانعكاس ي القري ائدة ف ة اقتصاديًا  الس رأة الريفي ين الم ى تمك اتها عل ة وانعكاس ي القري ائدة ف الس

  واجتماعيًا واجتماعيًا 

  262262  لنفس العمل لنفس العمل ـ تفاوت األجور بين الذآور واإلناث ـ تفاوت األجور بين الذآور واإلناث 11  

  263263  موقف المجتمع من تعليم البنات  موقف المجتمع من تعليم البنات     ـ  ـ 22  

  263263  ـ موقف أهل القرية من عمل المرأة ـ موقف أهل القرية من عمل المرأة 33                

  263263  القيام بهاالقيام بها المرأة  المرأة ال تستطيعال تستطيعقناعة أهل القرية بقيام الرجل بمهام قناعة أهل القرية بقيام الرجل بمهام ـ ـ 44                

  263263  ـ موقف أهل القرية من مشارآة المرأة بقرار عدد أطفالها ـ موقف أهل القرية من مشارآة المرأة بقرار عدد أطفالها 55                

  263263  ـ موقف أهل القرية من مشارآة المرأة في قرار تعليم أبنائها ـ موقف أهل القرية من مشارآة المرأة في قرار تعليم أبنائها 66                

  264264   الشريك  الشريك ـ  موقف أهل القرية من حق المرأة باختيارـ  موقف أهل القرية من حق المرأة باختيار77                

  264264  ـ  موقف أهل القرية من مشارآة المرأة في قرار زواج أبنائها ـ  موقف أهل القرية من مشارآة المرأة في قرار زواج أبنائها 88                

  264264  حق المرأة بالمشارآة في الحياة االجتماعية حق المرأة بالمشارآة في الحياة االجتماعية موقف أهل القرية من موقف أهل القرية من ـ  ـ  99              

  264264  حق المرأة في تأسيس مشروع خاص بها حق المرأة في تأسيس مشروع خاص بها موقف أهل القرية من موقف أهل القرية من ـ  ـ  1010            

  264264    جاب الذآور جاب الذآور التشجيع على إنالتشجيع على إنـ ـ 1111            

  264264  تبعية المرأة للرجل تبعية المرأة للرجل الالقيمة قيمة موقف أهل القرية من الموقف أهل القرية من ال  ـ ـ 1212            
 

      آأداة لتمكين المرأة آأداة لتمكين المرأة  ـ المشاريع الصغيرة  ـ المشاريع الصغيرة ثالثاثالثا

  266266    أنواع المشاريع المبحوثة ومجاالت استثمارها أنواع المشاريع المبحوثة ومجاالت استثمارها ـ ـ 11  

  267267    المرأة وقرار نوع المشروع المرأة وقرار نوع المشروع ـ ـ 22                  
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  268268  لمشروع لمشروع قيمة رأس المال لقيمة رأس المال لـ ـ 33                

  269269  / / القرض القرض / / آفاالت رأس المال آفاالت رأس المال ـ ـ 44                

  270270     ـ الصعوبات التي واجهت المرأة القيام بالمشروع  ـ الصعوبات التي واجهت المرأة القيام بالمشروع 55              

  271271   نجاح المشروع  نجاح المشروع أسبابأسباب ـ  ـ 66                  

  272272   ـ معوقات تهدد استمرارية المشروع  ـ معوقات تهدد استمرارية المشروع 77                

  273273   ـ الدخل الصافي من المشروع  ـ الدخل الصافي من المشروع 88                

  274274    من المشروعمن المشروعالعائد العائد ـ أوجه إنفاق الدخل ـ أوجه إنفاق الدخل   99                

  275275     ـ حرية تصرف المرأة بالدخل العائد من المشروع  ـ حرية تصرف المرأة بالدخل العائد من المشروع 1010  

  276276      هل المرأة صاحبة القرار بتوسعة المشروع هل المرأة صاحبة القرار بتوسعة المشروع  ـ  ـ 1111                  

    للمشاريع المتناهية الصغر للمشاريع المتناهية الصغر رابعُا ـ مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية رابعُا ـ مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية 

  277277     تأسيس المشروع   تأسيس المشروع  زيادة دخل األسرة بعدزيادة دخل األسرة بعدـ ـ 11  

  278278    توفير أآثر من فرصة عمل بالمشروع توفير أآثر من فرصة عمل بالمشروع ـ ـ 22                  

  279279  انعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين نوعية طعام األسرة انعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين نوعية طعام األسرة ـ ـ 33                

  280280  انعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين نوعية لباس األسرة انعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين نوعية لباس األسرة ـ ـ 44                

  281281   من المشروع على تحسين أوضاع المسكن  من المشروع على تحسين أوضاع المسكن انعكاس الدخل العائدانعكاس الدخل العائد ـ  ـ 55              

  282282  انعكاس الدخل العائد من المشروع على اقتناء سلع معمرة جديدة انعكاس الدخل العائد من المشروع على اقتناء سلع معمرة جديدة  ـ  ـ 66                  

  283283  تحسين صحة األسرة والمرأةتحسين صحة األسرة والمرأةانعكاس الدخل العائد من المشروع على انعكاس الدخل العائد من المشروع على  ـ  ـ 77                

ى    ـ   ـ  88                 ى   انعكاس الدخل العائد من المشروع عل ادة مشارآة ا  انعكاس الدخل العائد من المشروع عل ادة مشارآة ا  زي ة     زي رار ميزاني رأة في ق ة     لم رار ميزاني رأة في ق لم

  األسرة األسرة 
284284  

  284284  زيادة مشارآة المرأة في قرار تعليم األطفال زيادة مشارآة المرأة في قرار تعليم األطفال  المشروع على  المشروع على أثر أثر انعكاس انعكاس  ـ  ـ 99        

  285285  زيادة مشارآة المرأة في قرار عدد األطفالزيادة مشارآة المرأة في قرار عدد األطفالعلى على  المشروع  المشروع أثر أثر انعكاس انعكاس    ـ ـ1010  

  285285 زواج البنات واألبناء زواج البنات واألبناء زيادة مشارآة المرأة في قرار زيادة مشارآة المرأة في قرار انعكاس أثر  المشروع على انعكاس أثر  المشروع على  ـ  ـ 1111                  

  286286  تسجيل ملكية خاصة باسم المرأة تسجيل ملكية خاصة باسم المرأة    على  على  المشروع المشروعأثر أثر  انعكاس  انعكاس  ـ ـ1212                

  287287 ) ) أموال ـ ذهبأموال ـ ذهب((رات المرأة الخاصة رات المرأة الخاصة زيادة ملكية مدخزيادة ملكية مدخ   ـ انعكاس أثر  المشروع على ـ انعكاس أثر  المشروع على1313                

  288288  لقرية لقرية ااة االجتماعية في ة االجتماعية في  مشارآة المرأة في األنشط مشارآة المرأة في األنشط على زيادة على زيادةععلمشرولمشروااأثر أثر انعكاس انعكاس  ـ  ـ 1414                  

  289289  تغير نظرة األسرة للمرأة تغير نظرة األسرة للمرأة تأثير المشروع على تأثير المشروع على  ـ  ـ 1515                
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  289289  تغير نظرة القرية للمرأة تغير نظرة القرية للمرأة تأثير المشروع على تأثير المشروع على  ـ  ـ 1616                

  290290  تعزيز ثقة المرأة بنفسها تعزيز ثقة المرأة بنفسها تأثير المشروع على تأثير المشروع على  ـ  ـ 1717                  

  290290  تكرار التجربة مع نساء أخريات تكرار التجربة مع نساء أخريات روع بروع برأي المرأة صاحبة المشرأي المرأة صاحبة المشـ قياس مدى ـ قياس مدى 1818                  

  291291   ـ األثر الذي أحدثه المشروع في حياة المرأة   ـ األثر الذي أحدثه المشروع في حياة المرأة  1919                

                        أ ـ األثر اإليجابي                     أ ـ األثر اإليجابي 
  291291                                ـ التغير اإليجابي في العالقة مع الزوج                               ـ التغير اإليجابي في العالقة مع الزوج 

  292292  األبناء األبناء إليجابي في العالقة مع إليجابي في العالقة مع                               ـ التغير ا                              ـ التغير ا
  293293    أهالي القرية أهالي القرية                               ـ التغير اإليجابي في العالقة مع                               ـ التغير اإليجابي في العالقة مع 

  294294  خامسًا ـ الخالصة والنتائج اإلجمالية خامسًا ـ الخالصة والنتائج اإلجمالية 

    

  306306  سادسًا ـ المقترحات والتوصيات سادسًا ـ المقترحات والتوصيات 

    

    سابعًا ـ مالحق الدراسة سابعًا ـ مالحق الدراسة 

  311311  والمصادر ذات الصلة والمصادر ذات الصلة بعض المراجع بعض المراجع  ـ  ـ 11                          

  315315     جداول الدراسة الميدانية جداول الدراسة الميدانية ـ ـ22                        

  338338  استمارة الدراسةاستمارة الدراسة ـ  ـ 33                        
    

  

  

  

  

  : : التمهيدالتمهيد

عملية التنمية الريفية المستدامة إدماج المرأة فعليًا بهذه العملية ، ألن المرأة          عملية التنمية الريفية المستدامة إدماج المرأة فعليًا بهذه العملية ، ألن المرأة            تستوجبتستوجب

ي      الزراعي ، ولكن المرأة في الريف العربي      تشكل العصب األساسي للعملية اإلنتاجية في القطاع        تشكل العصب األساسي للعملية اإلنتاجية في القطاع         الزراعي ، ولكن المرأة في الريف العرب

ين                      اني من فجوة واسعة ب ين                     السوري شأنها شأن نساء الريف في العالم قاطبة ، آانت ومازالت تع اني من فجوة واسعة ب السوري شأنها شأن نساء الريف في العالم قاطبة ، آانت ومازالت تع

  ..يليلما تقوم به وبين ما تحصل عليه ، وهذه الفجوة حصيلة تراآم تاريخي طوما تقوم به وبين ما تحصل عليه ، وهذه الفجوة حصيلة تراآم تاريخي طو
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ى   جهود وبرامج التنمية الريفية عامة ، وبرامج تنمية المرأة الريفيةجهود وبرامج التنمية الريفية عامة ، وبرامج تنمية المرأة الريفيةتسعى  تسعى   ى    خاصة ، إل  خاصة ، إل

ا        ق تمكينه ن طري ك ع اعي ، وذل عها االجتم اجي ووض رأة اإلنت ل الم ين عم وة ب ير الفج ا       تجس ق تمكينه ن طري ك ع اعي ، وذل عها االجتم اجي ووض رأة اإلنت ل الم ين عم وة ب ير الفج تجس

  ..اقتصاديًا واجتماعيًا اقتصاديًا واجتماعيًا 

  . . المشاريع المتناهية الصغر أحد آليات التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأةالمشاريع المتناهية الصغر أحد آليات التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأةتشكل تشكل 

اول اولتح اء اق      تح ين النس اهمتها بتمك دى مس ة وم ذه اآللي ة ه د فعالي ة رص اء اق    الدراس ين النس اهمتها بتمك دى مس ة وم ذه اآللي ة ه د فعالي ة رص اديًا الدراس اديًا تص تص

ذه              واجتماواجتما ذه              عيًا باالعتماد على مؤشرات قياس معينة ومحددة لذلك تحدد الجدوى االجتماعية من ه عيًا باالعتماد على مؤشرات قياس معينة ومحددة لذلك تحدد الجدوى االجتماعية من ه

  . . المشاريع المشاريع 

ى ىتتبن ارين        تتبن ن اإلط تق م راض مش ذا االفت ث ه ه البح يًا يوج ًا رئيس ة افتراض ارين      الدراس ن اإلط تق م راض مش ذا االفت ث ه ه البح يًا يوج ًا رئيس ة افتراض الدراس

ؤد           : : النظري والتحليلي للدراسة ويتمثل في أن       النظري والتحليلي للدراسة ويتمثل في أن        دخل ي د لل ؤد           تأسيس المرأة لمشروع صغير مول دخل ي د لل ي ي تأسيس المرأة لمشروع صغير مول

  . . وهذا يؤدي بدوره إلى تمكينها اجتماعيًا وهذا يؤدي بدوره إلى تمكينها اجتماعيًا إلى تمكينها اقتصاديًا إلى تمكينها اقتصاديًا 

عن ذلك االفتراض الرئيسي جملة افتراضات ثانوية تتعلق بالواقع االجتماعي          عن ذلك االفتراض الرئيسي جملة افتراضات ثانوية تتعلق بالواقع االجتماعي            وينبثقوينبثق

ة   اء ، والمالمح المجتمعي ذه النس اء األسري له اريع ، والبن اء صاحبات المش ة  واالقتصادي للنس ح المجتمعي اء ، والمالم ذه النس اء األسري له اريع ، والبن اء صاحبات المش واالقتصادي للنس

  ..فصيالت المشاريع آأداة من أدوات تمكين المرأةفصيالت المشاريع آأداة من أدوات تمكين المرأةللقرى التي تعيش بها النساء ، وتللقرى التي تعيش بها النساء ، وت

  ::إلى ما سبق إلى خمسة فصول إلى ما سبق إلى خمسة فصول استنادًا استنادًا تتوزع األطروحة تتوزع األطروحة 

ار  الفصل األول اإلطار المنهجي للدراسة من خالل              الفصل األول اإلطار المنهجي للدراسة من خالل               ناولناوليتيت ار إظه دافها ،      إظه ا وأه دافها ،       أهميته ا وأه  أهميته

ة بهدف                       رأة الريفي ة الم ي درست مسائل تنمي ابقة الت ة بهدف                      والفرضيات المسيرة لها ، والدراسات الس رأة الريفي ة الم ي درست مسائل تنمي ابقة الت والفرضيات المسيرة لها ، والدراسات الس

وذج النظري      اول الفصل النم ا تن ة ، آم ذه الدراس ا ه ي توصلت إليه ائج الت ن النت تفادة م وذج النظري     االس اول الفصل النم ا تن ة ، آم ذه الدراس ا ه ي توصلت إليه ائج الت ن النت تفادة م االس

ا في                 اد عليه يتم االعتم ا في                للدراسة والمفاهيم التحليلية المستخدمة في ذلك ومؤشرات القياس التي س اد عليه يتم االعتم للدراسة والمفاهيم التحليلية المستخدمة في ذلك ومؤشرات القياس التي س

الجانب الميداني من األطروحة ، آما تطرق الفصل إلى وحدات التحليل المستخدمة ، وتوضيح        الجانب الميداني من األطروحة ، آما تطرق الفصل إلى وحدات التحليل المستخدمة ، وتوضيح        

ي      المالم حبها ، واألسس الت ة س ع توضيح طريق ة ، م ة الدراس ائي واألصلي وعين ع اإلحص ي      جتم حبها ، واألسس الت ة س ع توضيح طريق ة ، م ة الدراس لي وعين ائي واألص ع اإلحص جتم

ة و      ث الزماني االت البح يح مج رًا توض ميمها وأخي ي تص تمارة ف ا االس دت عليه ة و     اعتم ث الزماني االت البح يح مج رًا توض ميمها وأخي ي تص تمارة ف ا االس دت عليه ة اعتم ة المكاني المكاني

  . . والبشرية والبشرية 

ع دأب دأب يي ًا م ًا ومحلي رأة عالمي ين الم تراتيجيات تمك ي اس ى البحث ف اني عل ع  الفصل الث ًا م ًا ومحلي رأة عالمي ين الم تراتيجيات تمك ي اس ى البحث ف اني عل  الفصل الث

ماذا ـ ماذا ـ مكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة وحلول اإلجابة على األسئلة الثالثة مكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة وحلول اإلجابة على األسئلة الثالثة توضيح مفهوم التتوضيح مفهوم الت

  . . ، لينتهي الفصل بمؤشرات تمكين المرأة المعتمدة في سوريا ، لينتهي الفصل بمؤشرات تمكين المرأة المعتمدة في سوريا لماذا ـ آيف نمكن النساء لماذا ـ آيف نمكن النساء 
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ين                       عالجعالجيي ة تمك ى عملي ا عل ة في الريف وأثره ة االجتماعي ين                      الفصل الثالث مسائل البني ة تمك ى عملي ا عل ة في الريف وأثره ة االجتماعي  الفصل الثالث مسائل البني

جتمع المحلي ، ورصد معالم البناء األسري والقيمي فيه ، مع توضيح          جتمع المحلي ، ورصد معالم البناء األسري والقيمي فيه ، مع توضيح          المرأة بدءًا من تعريف الم    المرأة بدءًا من تعريف الم    

ة     ي تنمي رأة ف ة دور الم ة لدراس داخل الميداني اًء بالم ة ، انته ات الريفي ي المجتمع رأة ف ة    دور الم ي تنمي رأة ف ة دور الم ة لدراس داخل الميداني اًء بالم ة ، انته ات الريفي ي المجتمع رأة ف دور الم

  ..المجتمعات المحلية المجتمعات المحلية 

أدا        ستعرضستعرضيي أدا      الفصل الرابع المشاريع الصغيرة آ ة         الفصل الرابع المشاريع الصغيرة آ ة عام ة الريفي ة         ة من أدوات التنمي ة عام ة الريفي ، ، ة من أدوات التنمي

ة الريفية خاصة من خالل توضيح مفهوم المشاريع المتناهية الصغر ، والمؤسسات          ة الريفية خاصة من خالل توضيح مفهوم المشاريع المتناهية الصغر ، والمؤسسات          وتنمية المرأ وتنمية المرأ 

ذه المشاريع ،                 ذه المشاريع ،                المعنية بها مع التطرق إلى المحددات االجتماعية واالقتصادية لوصول النساء له المعنية بها مع التطرق إلى المحددات االجتماعية واالقتصادية لوصول النساء له

  ..وتوضيحًا لبرامج المشاريع الصغيرة في سوريا وتوضيحًا لبرامج المشاريع الصغيرة في سوريا 

ديي درص ي تناول        رص ة والت ة الميداني ائج الدراس امس نت ل الخ ي تناول      الفص ة والت ة الميداني ائج الدراس امس نت ل الخ اعي  الفص ع االجتم اعي  ت الواق ع االجتم ت الواق

اعي   اء االجتم ي البن ث ف اريع ، وبح احبات المش اء ص ديموغرافي للنس ادي وال اعي  واالقتص اء االجتم ي البن ث ف اريع ، وبح احبات المش اء ص ديموغرافي للنس ادي وال واالقتص

واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريع ، آما تطرق إلى بعض المالمح المجتمعية السائدة            واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريع ، آما تطرق إلى بعض المالمح المجتمعية السائدة            

ذلك دور            ًا ، وآ ة اقتصاديًا واجتماعي رأة الريفي ين الم ى تمك ذلك دور           في القرية وانعكاساتها عل ًا ، وآ ة اقتصاديًا واجتماعي رأة الريفي ين الم ى تمك  المشاريع   المشاريع  في القرية وانعكاساتها عل

ة   اس مؤشرات الجدوى االجتماعي رأة ، لينتهي الفصل الخامس بقي ين الم أداة لتمك ة  الصغيرة آ اس مؤشرات الجدوى االجتماعي رأة ، لينتهي الفصل الخامس بقي ين الم أداة لتمك الصغيرة آ

ذه المشاريع               ه ه ذي ترآت ر اإليجابي ال ذه المشاريع              واالقتصادية من المشاريع المتناهية الصغر والسيما األث ه ه ذي ترآت ر اإليجابي ال واالقتصادية من المشاريع المتناهية الصغر والسيما األث

  . . على حياة النساء على حياة النساء 

  خالصة وجملة من النتائج الختامية خالصة وجملة من النتائج الختامية األطروحة لاألطروحة ل  خلصتخلصت

  ..من المقترحات والتوصيات العلمية والعملية من المقترحات والتوصيات العلمية والعملية جملة جملة   وصاغتوصاغت

  

  الفصل األول الفصل األول 

  اإلطار المنهجي للدراسة اإلطار المنهجي للدراسة 

  أ ـ المشكلة البحثيةأ ـ المشكلة البحثية

  ب ـ أهمية الدراسة  ب ـ أهمية الدراسة  

  أهداف الدراسة وتوجهاتها العامة أهداف الدراسة وتوجهاتها العامة  ـ  ـ جج

   األساسية  األساسية فرضيات الدراسة ومنطلقاتهافرضيات الدراسة ومنطلقاتها ـ  ـ دد

  المفاهيم التحليلية المفاهيم التحليلية النموذج النظري للدراسة والنموذج النظري للدراسة وـ ـ هـ هـ 

   والديمغرافي للنساء صاحبات المشاريع                 والديمغرافي للنساء صاحبات المشاريع                واقع االجتماعي واالقتصاديواقع االجتماعي واالقتصاديـ مفهوم الـ مفهوم ال11
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  ألسر النساء صاحبات المشاريعألسر النساء صاحبات المشاريع االجتماعي واالقتصادي  االجتماعي واالقتصادي البناءالبناء ـ مفهوم  ـ مفهوم 22  

  النساء صاحبات المشاريع النساء صاحبات المشاريع  ـ مفهوم المالمح المجتمعية لواقع  ـ مفهوم المالمح المجتمعية لواقع 33  

    آأداة لتمكين المرأة آأداة لتمكين المرأة  ـ مفهوم المشاريع الصغيرة  ـ مفهوم المشاريع الصغيرة 44  

  ـ مفهوم الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع الصغيرة على المرأة ـ مفهوم الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع الصغيرة على المرأة   55  

   ـ مؤشرات قياس تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا  ـ مؤشرات قياس تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وو

  وحدة التحليل وحدة التحليل  ـ  ـ زز

   ـ المجتمع اإلحصائي األصلي وعينة الدارسة  ـ المجتمع اإلحصائي األصلي وعينة الدارسة حح

     ـ المجتمع األصلي للدراسة  ـ المجتمع األصلي للدراسة 11  

  ـ عينة الدراسة ـ عينة الدراسة   22

  العينة وحجمها العينة وحجمها  ـ آسر  ـ آسر 33  

  ....ـ طريقة سحب العينة ـ طريقة سحب العينة   44  

  نماذج النظرية للعينة نماذج النظرية للعينة الال   ـ ـ55              

  ـ التوصيف اإلحصائي للعينة المسحوبة ـ التوصيف اإلحصائي للعينة المسحوبة 66  

  تصميم االستمارة تصميم االستمارة ـ ـ   طط

   ـ بناء القاعدة الفكرية لالستمارة  ـ بناء القاعدة الفكرية لالستمارة 11  

   ـ صياغة األسئلة طبقًا لمعطيات النموذج النظري  ـ صياغة األسئلة طبقًا لمعطيات النموذج النظري 22  

   ـ أشكال صياغة أسئلة االستمارة  ـ أشكال صياغة أسئلة االستمارة 33  

    ة ة  ـ تبويب االستمار ـ تبويب االستمار44  

   ـ تطويع االستمارة للتفريغ اآللي  ـ تطويع االستمارة للتفريغ اآللي 55  

       ـ مجاالت البحث  ـ مجاالت البحث   يي

   ـ الدراسات النظرية السابقة  ـ الدراسات النظرية السابقة كك
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  :: المشكلة البحثية  المشكلة البحثية --أ أ 

هو أساس ومنطلق تمكينها االجتماعي هذه إحدى االستراتيجيات         هو أساس ومنطلق تمكينها االجتماعي هذه إحدى االستراتيجيات          للمرأة    للمرأة   التمكين االقتصادي التمكين االقتصادي 

ا               ة في الع رأة الريفي ة الم ا              التي بنيت عليها خطط وبرامج تنمي ة في الع رأة الريفي ة الم د               التي بنيت عليها خطط وبرامج تنمي ة ، وفي سوريا خاصة ، في العق د               لم عام ة ، وفي سوريا خاصة ، في العق لم عام

  ..األخير من القرن الماضي ، والعقد األول من القرن الحالي األخير من القرن الماضي ، والعقد األول من القرن الحالي 

ى   ى  بمعن ى      بمعن ود إل وة االقتصادية تق ا اقتصاديًا ألن الق د من تمكينه اعي الب ين االجتم ق التمك ى      لتحقي ود إل وة االقتصادية تق ا اقتصاديًا ألن الق د من تمكينه اعي الب ين االجتم ق التمك لتحقي

ين االجت                      ى العكس أي التمك اك استراتيجيات تبنى عل م أن هن ع العل ة م ين االجت                     القوة االجتماعي ى العكس أي التمك ى عل اك استراتيجيات تبن م أن هن ة مع العل ى      القوة االجتماعي ود إل اعي يق ى      م ود إل اعي يق م

اعي       ين االجتم رى أن التمك ي ت ة الت تراتيجيات المتكامل ى االس افة إل ادي ، باإلض ين االقتص اعي      التمك ين االجتم رى أن التمك ي ت ة الت تراتيجيات المتكامل ى االس افة إل ادي ، باإلض ين االقتص التمك

ى          ات في سوريا بنيت عل ى         واالقتصادي متوازيان ولكن معظم برامج التنمية التي استهدفت النساء الريفي ات في سوريا بنيت عل واالقتصادي متوازيان ولكن معظم برامج التنمية التي استهدفت النساء الريفي

  .. .. إستراتيجية التمكين االقتصادي يقود إلى تمكين اجتماعي إستراتيجية التمكين االقتصادي يقود إلى تمكين اجتماعي 

ود اديوالمقصودوالمقص التمكين االقتص ادي ب التمكين االقتص ر     ب ة وغي دمات المالي ن الخ ة م اد حزم از إيج اطة وإيج ر     وببس ة وغي دمات المالي ن الخ ة م اد حزم از إيج اطة وإيج  وببس

ين                     ة تمك ين                    المالية التي تساعد المرأة الريفية على إيجاد مصدر خاص بها ، وبناًء على ذلك أصبحت عملي ة تمك المالية التي تساعد المرأة الريفية على إيجاد مصدر خاص بها ، وبناًء على ذلك أصبحت عملي

ا ومن                      ة وتوعيته رأة الريفي ز الم ا ومن                     المرأة الريفية تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من تحفي ة وتوعيته رأة الريفي ز الم م  المرأة الريفية تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من تحفي م  ث ث

ق   ون عن طري ا تك ًا م ي غالب ا والت اد مصدر دخل خاص به الزم للبحث عن إيج دريب ال دريبها الت ق  ت ون عن طري ا تك ًا م ي غالب ا والت اد مصدر دخل خاص به الزم للبحث عن إيج دريب ال دريبها الت ت

ذا المشروع           ذا المشروع          مشروع صغير مدر للدخل خاص بها ، ومن ثم مساعدتها للحصول على التمويل الالزم له مشروع صغير مدر للدخل خاص بها ، ومن ثم مساعدتها للحصول على التمويل الالزم له

م         ة األه أتي المرحل ة ، لت ات في المجتمعات المحلي ر من سمات النساء الريفي ار الفق ى اعتب م        عل ة األه أتي المرحل ة ، لت ات في المجتمعات المحلي ر من سمات النساء الريفي ار الفق ى اعتب ق  لتحقيق عل  لتحقي

رأة                      ذه الم اد مصدر دخل إضافي له رأة                     الهدف بالتمكين وهي بدؤها بتنفيذ مشروع ذو عائد اقتصادي وإيج ذه الم اد مصدر دخل إضافي له الهدف بالتمكين وهي بدؤها بتنفيذ مشروع ذو عائد اقتصادي وإيج

  . . رآها هذا العائد على وضع المرأةرآها هذا العائد على وضع المرأةوأسرتها ، ومن ثم الظالل االجتماعي التي يتوأسرتها ، ومن ثم الظالل االجتماعي التي يت

ا من                        إذ أنه   إذ أنه    ر تأسيس مشروع خاص به ة عب رأة المادي ات الم ا من                        من المفترض أن تطوير إمكاني ر تأسيس مشروع خاص به ة عب رأة المادي ات الم من المفترض أن تطوير إمكاني

ة                    الممكن أ الممكن أ  دوره بواب ذا يشكل ب ا وه اة االقتصادية لمجتمعه ة                    ن يفتح آفاقًا جديدة للمشارآة الفعالة في الحي دوره بواب ذا يشكل ب ا وه اة االقتصادية لمجتمعه ن يفتح آفاقًا جديدة للمشارآة الفعالة في الحي

ال                       الموصدةالموصدةلفتح األبواب   لفتح األبواب    ة لمساهمتها بشكل فع ادات المعيق بعض الع ثًال ب ل المجتمع مم ا من قب ال                        أمامه ة لمساهمتها بشكل فع ادات المعيق بعض الع ثًال ب ل المجتمع مم ا من قب  أمامه

ط  ة مناش ي آاف ة ف ارآة الفعال ي المش ا ف ول أهليته بقة ح ورات المس بعض اآلراء والتص ط وب ة مناش ي آاف ة ف ارآة الفعال ي المش ا ف ول أهليته بقة ح ورات المس بعض اآلراء والتص اة وب اة  الحي  الحي

  . . االجتماعية االجتماعية 

ة من المشاريع         وبناًء على ذلك    وبناًء على ذلك     ة من المشاريع         فإن التوجه النظري العام لمناقشة موضوع الجدوى االجتماعي فإن التوجه النظري العام لمناقشة موضوع الجدوى االجتماعي

  : : الصغيرة المدرة للدخل للمرأة ستنطلق من المبدأ التالي الصغيرة المدرة للدخل للمرأة ستنطلق من المبدأ التالي 

  " " إن تمكين المرأة الريفية اجتماعيًا يتطلب النهوض بواقعها االقتصادي أوًال إن تمكين المرأة الريفية اجتماعيًا يتطلب النهوض بواقعها االقتصادي أوًال " " 
  : : اط البد من أخذها بعين االعتبار وهي اط البد من أخذها بعين االعتبار وهي وبهذا اإلطار هناك نقوبهذا اإلطار هناك نق

ن             ..11 افة لعمله ل إض ي الحق ه أو ف زل وخارج ل المن ن داخ ف يعمل اء الري ن نس رة م بة آبي ن           نس افة لعمله ل إض ي الحق ه أو ف زل وخارج ل المن ن داخ ف يعمل اء الري ن نس رة م بة آبي نس

  ..وهذا العمل ال يحتسب آعمالة وال آدخلوهذا العمل ال يحتسب آعمالة وال آدخلالمفروض عليهن اجتماعيًا آنساء مدبرات للمنزل المفروض عليهن اجتماعيًا آنساء مدبرات للمنزل 



 13

ه    المردود المادي رغم محدوديته وعدم تنوعه ال تستطيع المرأة الحصول المردود المادي رغم محدوديته وعدم تنوعه ال تستطيع المرأة الحصول   ..22 تفادة من ه أو االس ه     علي تفادة من ه أو االس  علي

ود لصالح الرجل         ر متزوجة   ر متزوجة   ذاتياًَ ، أو بشكل مستقل خارج حدود األسرة حتى ولو آانت غي           ذاتياًَ ، أو بشكل مستقل خارج حدود األسرة حتى ولو آانت غي            ل يع ود لصالح الرجل         ، ب ل يع ، ب

  . . أو لعامة أفراد األسرة أو لعامة أفراد األسرة .....) .....) األب أو األخ أو الزوج األب أو األخ أو الزوج ( ( 

ا تترآز في                          ..33 ة خاصة ومواضيع ملكيته ا طبيع اد محدودة وله ا تترآز في                        ملكية المرأة في الريف ذات أبع ة خاصة ومواضيع ملكيته ا طبيع اد محدودة وله ملكية المرأة في الريف ذات أبع

ه                      الغالب في   الغالب في    ا تملك ى معظم م ه                      قطاعات غير إنتاجية ،  وفي غالب األحيان فإن الرجل هو الحائز عل ا تملك ى معظم م قطاعات غير إنتاجية ،  وفي غالب األحيان فإن الرجل هو الحائز عل

  . . المرأة وخاصة في القطاعات اإلنتاجية المرأة وخاصة في القطاعات اإلنتاجية 

د الرجل                              ..44 زة في ي اج الريفي مترآ يلة من وسائل اإلنت م وس د الرجل                            ملكية األرض في الريف وهي أه زة في ي اج الريفي مترآ يلة من وسائل اإلنت م وس ملكية األرض في الريف وهي أه

  . . ألرضألرضال يورثون نسائهم اال يورثون نسائهم ا) ) إن لم نقل غالبيتهم إن لم نقل غالبيتهم ( ( لدرجة أن بعض الريفيين لدرجة أن بعض الريفيين 

ات                         ..55 م العقب إن من أه رأة ف دمها الم ات                       إذا آانت مسألة القروض مرتبطة بالضمانات الواجب أن تق م العقب إن من أه رأة ف دمها الم إذا آانت مسألة القروض مرتبطة بالضمانات الواجب أن تق

رأة من ضمانات بمعزل عن الرجل  ه الم ا يمكن أن تقدم ألة م ك ستكون مس ام ذل رأة من ضمانات بمعزل عن الرجل أم ه الم ا يمكن أن تقدم ألة م ك ستكون مس ام ذل ون أم ون لكي ال تك لكي ال تك

  ..عملية تمكينها مرتبطة بالرجل عملية تمكينها مرتبطة بالرجل 

  

  

   :  : ما تقدم نستطيع تحديد المشكلة البحثية باآلتيما تقدم نستطيع تحديد المشكلة البحثية باآلتيبناًء على بناًء على 

ذه إحدى االستراتيجيات               التمكين االقتصادي التمكين االقتصادي  اعي وه ا االجتم ذه إحدى االستراتيجيات                للمرأة هو أساس ومنطلق تمكينه اعي وه ا االجتم  للمرأة هو أساس ومنطلق تمكينه

رامج  ر ب ة السورية وتعتب ة العربي ي الجمهوري ة ف رأة الريفي ة الم رامج تنمي ا خطط وب ي بنيت عليه رامج الت ر ب ة السورية وتعتب ة العربي ي الجمهوري ة ف رأة الريفي ة الم رامج تنمي ا خطط وب ي بنيت عليه الت

ذ             ذ            القروض الميسرة وبرامج تقديم الخدمات التمويلية من أهم الخطوات اإلجرائية لتنفيذ ه ه اإلستراتيجية   ه اإلستراتيجية   القروض الميسرة وبرامج تقديم الخدمات التمويلية من أهم الخطوات اإلجرائية لتنفيذ ه

ل   رامج مث ذه الب ذ ه ي تنفي عبية ف ة وش دة حكومي ات عدي ل  ، حيث نشطت جه رامج مث ذه الب ذ ه ي تنفي عبية ف ة وش دة حكومي ات عدي ة ـ وزارة    ((، حيث نشطت جه ة ـ وزارة    وزارة الزراع وزارة الزراع

ردوس ـ وزارة الصحة ـ                 ا خان ـ ف ام النسائي ـ مؤسسة اآلغ اد الع ة والعمل ـ االتح ردوس ـ وزارة الصحة ـ                الشؤون االجتماعي ا خان ـ ف ام النسائي ـ مؤسسة اآلغ اد الع ة والعمل ـ االتح الشؤون االجتماعي

  ......) ......) منظمة الصحة ـ برنامج الغذاء العالمي منظمة الصحة ـ برنامج الغذاء العالمي 

ومي امج الحك ل البرن وميولع امج الحك ل البرن ر   ولع ن الفق د م رأة والح ين الم روع تمك و مش ر ه م واألآب ر    األه ن الفق د م رأة والح ين الم روع تمك و مش ر ه م واألآب  األه

ك إلحداث صناديق دوارة           2525والذي رصدت له نسبة     والذي رصدت له نسبة      ة سنويًا وذل ة الحكوم ك إلحداث صناديق دوارة            باأللف من ميزاني ة الحكومة سنويًا وذل  باأللف من ميزاني

   . .20102010--20052005رًا في سوريا خالل رًا في سوريا خالل ــققــد فد فشـشـقرية األقرية األ/ / 750750//إلقراض النساء الريفيات في إلقراض النساء الريفيات في 

ة         والرؤية خلف هذا المشروع اعتبار المرأة الريفية        والرؤية خلف هذا المشروع اعتبار المرأة الريفية         ة المحلي ائز التنمي ع ورآ ة         أحد دواف ة المحلي ائز التنمي ع ورآ أحد دواف

ة لتحقيق                      ة القري ة تنمي الي لتكون شريك حقيقي بعملي ة لتحقيق                     وذلك من خالل تمكينها اجتماعيًا وبالت ة القري ة تنمي الي لتكون شريك حقيقي بعملي وذلك من خالل تمكينها اجتماعيًا وبالت

   ..  .. الهدف العام وهو الحد من الفقر وتحسين واقع هذه المجتمعاتالهدف العام وهو الحد من الفقر وتحسين واقع هذه المجتمعات

ا  تم رصد الميزانيات وتم تحفيز الكثير من النساء وتدريبهن ومنحهن القروض ول         تم رصد الميزانيات وتم تحفيز الكثير من النساء وتدريبهن ومنحهن القروض ول         وواقعيًا  وواقعيًا   ا  كن م كن م

رأة انعكس        .. .. الذي حدث بعد هذه النقطة     الذي حدث بعد هذه النقطة      اجح وحقق دخل إضافي للم رأة انعكس        هل تحول القرض إلى مشروع ن اجح وحقق دخل إضافي للم هل تحول القرض إلى مشروع ن

ابي ؟  كل إيج ًا بش ا اجتماعي ابي ؟ عليه كل إيج ًا بش ا اجتماعي ل    .. .. عليه بب فش ه بس ديد أعبائ تطيع تس بء ال تس ى ع رض إل ول الق ل    أم تح بب فش ه بس ديد أعبائ تطيع تس بء ال تس ى ع رض إل ول الق أم تح

  .. .. المشروع الذي بدأته؟المشروع الذي بدأته؟
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  .. .. مرأة هو التمكين االقتصادي ؟مرأة هو التمكين االقتصادي ؟وهل تحققت المعادلة القائلة أن أساس التمكين االجتماعي للوهل تحققت المعادلة القائلة أن أساس التمكين االجتماعي لل

نجح                  نجح                 وهل المرأة التي نجحت في إدارة مشروعها وحققت عائد ربحي فيه استطاعت أيضًا أن ت وهل المرأة التي نجحت في إدارة مشروعها وحققت عائد ربحي فيه استطاعت أيضًا أن ت

  .. .. اجتماعيًا على مستوى أسرتها ومجتمعها ؟اجتماعيًا على مستوى أسرتها ومجتمعها ؟

الي أصبحت شريك                    ة وبالت ة االجتماعي ا من التعبئ الي أصبحت شريك                   وهل تحررها من التبعية االقتصادية حرره ة وبالت ة االجتماعي ا من التعبئ وهل تحررها من التبعية االقتصادية حرره

  .. .. الريفية؟الريفية؟حقيقي من شرآاء التنمية حقيقي من شرآاء التنمية 

ا                   ا وحاولت تغيره ة المحيطة به ا                  وهل القرض ونجاحه جعل المرأة تتحدى الظروف االجتماعي ا وحاولت تغيره ة المحيطة به وهل القرض ونجاحه جعل المرأة تتحدى الظروف االجتماعي

  ......متخذة من العامل االقتصادي أداة ووسيلة لذلك ؟متخذة من العامل االقتصادي أداة ووسيلة لذلك ؟

  :: أهمية الدراسة  أهمية الدراسة --بب
  ::اختيار هذا الموضوع آمجال للدراسة إلى نقاط عديدة يمكن تلخيصها باآلتي اختيار هذا الموضوع آمجال للدراسة إلى نقاط عديدة يمكن تلخيصها باآلتي يرجع يرجع 

ي الدرا--11 نقص الواضح ف ي الدرا ال نقص الواضح ف يما أن   ال ات وال س اء الريفي ة بمواضيع تخص النس يما أن  سات األآاديمي ات وال س اء الريفي ة بمواضيع تخص النس سات األآاديمي

ام            / / 24.524.5//نسبة اإلناث الريفيات يشكلن حوالي      نسبة اإلناث الريفيات يشكلن حوالي       ام            من مجموع سكان سوريا حسب إحصائيات ع من مجموع سكان سوريا حسب إحصائيات ع

  ..من سكان الريف من سكان الريف /% /% 5151// ويشكلن حوالي  ويشكلن حوالي 20042004

رأة الر                --22 ة والم ة عام ة الريفي رأة الر                 أهمية التمكين االجتماعي بكل أبعاده على سير عملية التنمي ة والم ة عام ة الريفي ة   أهمية التمكين االجتماعي بكل أبعاده على سير عملية التنمي ة  يفي يفي

  ..خاصة خاصة 

ي  --33 نقص الواضح ف ي   ال نقص الواضح ف غيرة   ال اريع الص ر المش يم أث غيرة  تقي اريع الص ر المش يم أث ر   تقي ى األس اديًا عل دخل اقتص درة لل ر    الم ى األس اديًا عل دخل اقتص درة لل  الم

  ..والمرأة في الريف والمرأة في الريف 

رأة ولكن          --44 ة والم ة والزراعي ة الريفي آخر حول مسائل التنمي رأة ولكن           رغم تعدد الدراسات بشكل أو ب ة والم ة والزراعي ة الريفي ائل التنمي آخر حول مس  رغم تعدد الدراسات بشكل أو ب

ر والجدوى               ذ دراسة ترصد األث م تنف ر والجدوى              لتاريخه ل ذ دراسة ترصد األث م تنف ة لتاريخه ل ة االجتماعي ى النساء       للمشاريع اال    للمشاريع اال   االجتماعي ى النساء      قتصادية عل قتصادية عل

    ..تلبية الحتياج علمي وعملي بالوقت ذاته تلبية الحتياج علمي وعملي بالوقت ذاته الريفيات وهذا ما يجعل من هذه الدراسة الريفيات وهذا ما يجعل من هذه الدراسة 

  

  

  :: ـ أهداف الدراسة وتوجهاتها العامة  ـ أهداف الدراسة وتوجهاتها العامة جج

ل الجوانب                    يغلبيغلب اعي في تقصي أو بحث تحلي د االجتم ى البع ا عل ذه الدراسة ترآيزه ى ه ل الجوانب                     عل اعي في تقصي أو بحث تحلي د االجتم ى البع ا عل ذه الدراسة ترآيزه ى ه  عل

ا  ة فيه ا المدروس ة فيه ن األ , , المدروس ال م ي بح ذا ال يعن ن ه ن األ لك ال م ي بح ذا ال يعن ن ه ة   لك ادية والقانوني اد االقتص ائي لألبع اب النه وال الغي ة   ح اد االقتصادية والقانوني ائي لألبع اب النه وال الغي ح

  .. آلما دعت ضرورة التحليل أو التفسير لذلك  آلما دعت ضرورة التحليل أو التفسير لذلك الخالخ..................والثقافية والثقافية 

ذا  ذا وله دها لتكتم  وله وف عن ي الوق دة يفرض منطق البحث العلم ة عدي ب بحثي دها لتكتم  الموضوع جوان وف عن ي الوق دة يفرض منطق البحث العلم ة عدي ب بحثي ل ل الموضوع جوان

ا أمكن        ا أمكن       صورة معالجته م الم األساسية للموضوع المدروس بأر     , , صورة معالجته م الم األساسية للموضوع المدروس بأر     وتتجسد المع ة    وتتجسد المع ة مرتكزات محوري ة    بع ة مرتكزات محوري بع

  ::وهي وهي 
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ة        --11 ة والثقافي ادية والديموغرافي ة واالقتص ه االجتماعي وري وخصائص ف الس ع الري ة         واق ة والثقافي ادية والديموغرافي ة واالقتص ه االجتماعي وري وخصائص ف الس ع الري .. ..  واق

رأة      ام والم ه ع ريفيين بوج كان ال ية للس اة المعيش ب الحي روف الموضوعية لجوان الي الظ رأة     بالت ام والم ه ع ريفيين بوج كان ال ية للس اة المعيش ب الحي روف الموضوعية لجوان الي الظ بالت

  ..الريفية بوجه خاص الريفية بوجه خاص 

ا          --22 ا ومكانته رأة ودوره ا           الخصائص الذاتية والموضوعية للم ا ومكانته رأة ودوره رار            الخصائص الذاتية والموضوعية للم اذ الق لم اتخ ا من س رار            وموقعه اذ الق لم اتخ ا من س  وموقعه

  ..في األسرة والمجتمع الريفيين في األسرة والمجتمع الريفيين 

ة   --33 روة والملكي اهيم الث ام ولمف كل ع وارد االقتصادية بش ألة الم اعي لمس وى االجتم ة    المحت روة والملكي اهيم الث ام ولمف كل ع وارد االقتصادية بش ألة الم اعي لمس وى االجتم .. ..  المحت

  ..وارتباط هذه المفاهيم اجتماعيًا بمفهوم الذآورة وارتباط هذه المفاهيم اجتماعيًا بمفهوم الذآورة , , بشكل خاص بشكل خاص 

ه  ه وعلي ة   , , وعلي ن الموضوعات الفرعي د م ة العدي ال الدراس ة   فسوف تط ن الموضوعات الفرعي د م ة العدي ال الدراس ا  فسوف تط ي مجموعه كل ف ي تش ا  الت ي مجموعه كل ف ي تش الت

ام   وارد االقتصادية بشكل ع ى الم رأة أو حصولها عل ة وصول الم ألة إمكاني ية لمس ام  الجوانب األساس وارد االقتصادية بشكل ع ى الم رأة أو حصولها عل ة وصول الم ألة إمكاني ية لمس , , الجوانب األساس

ة         وعلى القروض بشكل خاص     وعلى القروض بشكل خاص      ة في عملي ا أداة فاعل ًا وجعله ة         آخطوة أولى من خطوات تمكينها اجتماعي ة في عملي ا أداة فاعل ًا وجعله آخطوة أولى من خطوات تمكينها اجتماعي

  ..التنمية التنمية 

  

  

  :: في شقين أساسيين  في شقين أساسيين  يمكن تصنيف جوانب الدراسة وموضوعاتها يمكن تصنيف جوانب الدراسة وموضوعاتها , ,وبصورة عامةوبصورة عامة

ام         ::األول  األول   ام          يتعلق بخصائص المجتمع الريفي بشكل ع تهن        , ,  يتعلق بخصائص المجتمع الريفي بشكل ع ات وعالق تهن        وخصائص النساء الريفي ات وعالق وخصائص النساء الريفي

  ..بمحيطهن األسري والمجتمعي وأدوارهن ومكانتهن داخل األسرة والمجتمع بمحيطهن األسري والمجتمعي وأدوارهن ومكانتهن داخل األسرة والمجتمع 

دري    (( يختص     يختص    ::والثاني  والثاني   ل الجن ى التحلي تناد إل دري    باالس ل الجن ى التحلي تناد إل ات   ) ) باالس ع وآلي ات   بتقصي واق ع وآلي ى    بتقصي واق رأة إل ى     وصول الم رأة إل  وصول الم

ة  حصولها على القروض    حصولها على القروض    قتصادية ورصد إمكانية    قتصادية ورصد إمكانية    الموارد اال الموارد اال  ة  وقيمة ونوعي تثمارها     وقيمة ونوعي تثمارها      مجاالت اس    مجاالت اس

ى القروض         , , ومدة القروض الممنوحة    ومدة القروض الممنوحة     ى القروض         والضمانات المطلوبة للحصول عل الصعوبات التي    الصعوبات التي    وو, , والضمانات المطلوبة للحصول عل

د         واجهت المرأة عند القيام بالمشروع ،     واجهت المرأة عند القيام بالمشروع ،      ى الوقوف عن د          هذا باإلضافة إل ى الوقوف عن  أسباب نجاح المشروع        أسباب نجاح المشروع        هذا باإلضافة إل

تم  دد اس د ته ي ق ات الت تم والمعوق دد اس د ته ي ق ات الت روع   والمعوق ن المش دخل الصافي م ة ال ى معرف افة إل روع   راريته ، باإلض ن المش دخل الصافي م ة ال ى معرف افة إل راريته ، باإلض

  ..الخ الخ ..................وأوجه إنفاقه وأوجه إنفاقه 

ى المستويين                  , , لى ما سبق    لى ما سبق    ععتأسيسًا  تأسيسًا   ة من األهداف عل ى جمل وخى الوصول إل ى المستويين                  فإن الدراسة تت ة من األهداف عل ى جمل وخى الوصول إل فإن الدراسة تت

ي  ي الكل ام((الكل امالع ي ) ) الع اصالخاص((والفرعي والفرع ام  ) . ) . الخ توى الع ى المس ام  فعل توى الع ى المس ن   , , فعل ة م ى جمل ة الوصول إل اول الدراس ن   تح ة م ى جمل ة الوصول إل اول الدراس تح

رأة                األهداف تخ األهداف تخ  ة لمسائل تمكين الم رتبط بالجوانب المجتمعي اعي وت ا االجتم رأة ومحيطه ع الم رأة                ص واق ين الم ة لمسائل تمك رتبط بالجوانب المجتمعي اعي وت ا االجتم رأة ومحيطه ع الم ص واق

ه       ه      من مختلف جوانب ى المستوى الخاص    . . من مختلف جوانب ى المستوى الخاص    وعل ة من األهداف األخرى       , , ) ) الفرعي الفرعي ((وعل ة من األهداف األخرى       تنشد الدراسة جمل تنشد الدراسة جمل

المكملة لمجموعة األهداف في المستوى العام لكنها تصبح هنا أآثر تحديدًا والتصاقًا بموضوع الدراسة                المكملة لمجموعة األهداف في المستوى العام لكنها تصبح هنا أآثر تحديدًا والتصاقًا بموضوع الدراسة                

رأة       رأة      آونها ترتبط بمسائل التمكين االقتصادي للم وارد        , , آونها ترتبط بمسائل التمكين االقتصادي للم ى الم ى الوصول إل درتها عل وارد        وبخاصة مسائل ق ى الم ى الوصول إل درتها عل وبخاصة مسائل ق

ه ومشاآله             ذا الوصول وواقع ات ه ه ومشاآله            االقتصادية بما فيها القروض وآلي ذا الوصول وواقع ات ه ى       االقتصادية بما فيها القروض وآلي ذه القروض عل ر ه م أث ى        ومن ث ذه القروض عل ر ه م أث  ومن ث
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رأة   ادي للم اعي واالقتص ين االجتم رأة  التمك ادي للم اعي واالقتص ين االجتم ى     .  . التمك ة عل داف الدراس دد أله ي عرض مفصل ومح ا يل ى    وفيم ة عل داف الدراس دد أله ي عرض مفصل ومح ا يل   وفيم

  ) .) .الفرعيالفرعي((والخاص والخاص ) ) الكليالكلي((المستويين العام المستويين العام 

  

  

  :: األهداف العامة  األهداف العامة --11

ة في إطار                      --11 رأة الريفي ة للم ة العام ة في إطار                       توفير قاعدة بيانات حول بعض الخصائص الديموغرافي رأة الريفي ة للم ة العام  توفير قاعدة بيانات حول بعض الخصائص الديموغرافي

  ..أسرتها ومجتمعها المحلي أسرتها ومجتمعها المحلي 

واطن         --22 ة في األسرة والمجتمع وتشخيص م اة الريفي واطن          تحديد أهم المالمح العامة لظروف الحي ة في األسرة والمجتمع وتشخيص م اة الريفي  تحديد أهم المالمح العامة لظروف الحي

ع عالض ة         الض ددة والمتنوع اء المتع ين أدوار النس ا ب ب م دم التناس ة وراء ع ل الكامن ة         ف والخل ددة والمتنوع اء المتع ين أدوار النس ا ب ب م دم التناس ة وراء ع ل الكامن ف والخل

ي       رأة ف ة للم ة الممنوح ة والثانوي ة التقليدي ين المكان ع وب رة والمجتم بة لألس ة بالنس ي      والجوهري رأة ف ة للم ة الممنوح ة والثانوي ة التقليدي ين المكان ع وب رة والمجتم بة لألس ة بالنس والجوهري

  . . أسرتها ومجتمعها المحلي أسرتها ومجتمعها المحلي 

  ) :) :الخاصةالخاصة(( األهداف الفرعية  األهداف الفرعية --22
ذ والباحث من التعرف            إنشاء وتوفير قاعدة معلومات تمكن صانع ا        إنشاء وتوفير قاعدة معلومات تمكن صانع ا       --11 ذ والباحث من التعرف           لقرار والمخطط والمنف لقرار والمخطط والمنف

ات اإلقراض        , , إلى واقع عالقة المرأة الريفية بالموارد االقتصادية المتاحة         إلى واقع عالقة المرأة الريفية بالموارد االقتصادية المتاحة          راض        وموقعها من عملي ات اإلق , , وموقعها من عملي

  ..ومعوقات الوصول األمثل إليها ومعوقات الوصول األمثل إليها , , وطرق وآلية حصولها على هذه الموارد وطرق وآلية حصولها على هذه الموارد 

ة بال              --22 وفر من القروض مقارن ة بال               تقديم تقييم عام التجاهات العرض المت وفر من القروض مقارن ا      تقديم تقييم عام التجاهات العرض المت ا     طلب عليه وبخاصة  وبخاصة  , , طلب عليه

ات      ل النساء الريفي ات     من قب ل النساء الريفي ى          , , من قب ام النساء لحصولهن عل دائل المتاحة أم د الب ة تحدي الي محاول ى          بالت ام النساء لحصولهن عل دائل المتاحة أم د الب ة تحدي الي محاول بالت

ة               ة              القروض بما فيها بدائل البرامج والمشاريع المختلفة التي تساهم المنظمات والمؤسسات المالي القروض بما فيها بدائل البرامج والمشاريع المختلفة التي تساهم المنظمات والمؤسسات المالي

ة الرسمية  ى جانب المؤسسات الحكومي ا إل ي تمويله ة ف ة الرسمية الدولي ى جانب المؤسسات الحكومي ا إل ي تمويله ة ف م ا, , الدولي م اومن ث لكشف عن آل من لكشف عن آل من ومن ث

  ..مواطن الضعف والقوة في هذه التجارب أو البدائل مواطن الضعف والقوة في هذه التجارب أو البدائل 

تثمار --33 ي اس ة ف ى السبل المتبع تثمار  التعرف عل ي اس ة ف ى السبل المتبع اق(( التعرف عل اقأو إنف رأة ) ) أو إنف ا الم ي حصلت عليه روض الت رأة الق ا الم ي حصلت عليه القروض الت

ة  ة الريفي رتها     , , الريفي راد أس اقي أف ى ب ا وعل رض عليه رة للق ة المباش ة العائدي رتها     ومعرف راد أس اقي أف ى ب ا وعل رض عليه رة للق ة المباش ة العائدي اين دور , , ومعرف اين دور وتب وتب

دور بالنسبة ألدوار          المرأة الريفية في تحديد مجاالت ا     المرأة الريفية في تحديد مجاالت ا      ذا ال ع ه اق القروض وموق دور بالنسبة ألدوار          ستثمار أو إنف ذا ال ع ه اق القروض وموق ستثمار أو إنف

  ..باقي أفراد أسرتها باقي أفراد أسرتها 

رأة   --44 راض الم ات إق ة بعملي ا والمرتبط المرأة ذاته ة الخاصة ب ات الذاتي ى المعوق رأة    التعرف إل راض الم ات إق ة بعملي ا والمرتبط المرأة ذاته ة الخاصة ب ات الذاتي ى المعوق  التعرف إل

الريفية من حيث إمكاناتها ومهاراتها وقدراتها وخصائصها الذاتية في اتخاذ القرارات المناسبة             الريفية من حيث إمكاناتها ومهاراتها وقدراتها وخصائصها الذاتية في اتخاذ القرارات المناسبة             

  ..ر أو استغالل هذه القروض بالشكل األمثل ر أو استغالل هذه القروض بالشكل األمثل بشأن استثمابشأن استثما
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اذ        , ,  التعرف إلى المعوقات األسرية المحيطة بالمرأة         التعرف إلى المعوقات األسرية المحيطة بالمرأة        --55 اذ        وخاصة ما يتعلق منها بموقعها من اتخ وخاصة ما يتعلق منها بموقعها من اتخ

يم        , , ومن الملكية والدخل واإلنفاق داخل األسرة        ومن الملكية والدخل واإلنفاق داخل األسرة        , , القرار داخل األسرة    القرار داخل األسرة     ة تقس ا من عملي يم        وموقعه ة تقس ا من عملي وموقعه

  ..داخل األسرة داخل األسرة األدوار واألعباء األسرية بين النساء والرجال األدوار واألعباء األسرية بين النساء والرجال 

روض  --66 ى الق ة عل رأة الريفي ول الم ة بحص اتية المرتبط ات المؤسس ى المعوق رف إل روض   التع ى الق ة عل رأة الريفي ول الم ة بحص اتية المرتبط ات المؤسس ى المعوق رف إل  التع

مانات   ألة الض ا بمس ق منه ا يتعل ة م مانات  وبخاص ألة الض ا بمس ق منه ا يتعل ة م روض , , وبخاص ة الق روض وآفاي ة الق دد , , وآفاي ي ته عوبات الت دد والص ي ته عوبات الت والص

  ..استمرارية المشاريعاستمرارية المشاريع

ة    --77 ات المجتمعي ى المعوق رف إل ة     التع ات المجتمعي ى المعوق رف إل ادات والتقال    , ,  التع ا بالع رتبط منه ا ي ة م ادات والتقال    وبخاص ا بالع رتبط منه ا ي ة م يم  وبخاص د والق يم  ي د والق ي

  ..للمرأة صاحبة المشروعللمرأة صاحبة المشروعونظرة المجتمع ونظرة المجتمع , , المرتبطة بالملكية واإلرث المرتبطة بالملكية واإلرث 

ه                 ––  88 ذي ترآت اعي المباشر ال ر االقتصادي واالجتم ى األث ه                  التعرف عل ذي ترآت اعي المباشر ال ر االقتصادي واالجتم ى األث ى األسر    المشاريع   المشاريع    التعرف عل ى األسر    عل عل

  ..الريفية الريفية 

ى   مشاريع الصغيرة   مشاريع الصغيرة    التعرف على األثر االقتصادي واالجتماعي المباشر الذي ترآته ال          التعرف على األثر االقتصادي واالجتماعي المباشر الذي ترآته ال         ––  99 ى    عل  عل

  ..يفية مباشرة يفية مباشرة المرأة الرالمرأة الر

ة    --1010 رأة الريفي ين الم ل لتمك ي وضع تصور متكام اهمة ف ات وتوصيات آمس ديم اقتراح ة     تق رأة الريفي ين الم ل لتمك ي وضع تصور متكام اهمة ف ات وتوصيات آمس ديم اقتراح  تق

  ..اجتماعيًا واقتصاديًا اجتماعيًا واقتصاديًا 

  

  

  

   : :العامةالعامة  فرضيات الدراسة ومنطلقاتهافرضيات الدراسة ومنطلقاتها  --د د 

ي   رض الرئيس ي  الف رض الرئيس ى      ::الف ؤدي إل دخل ي در لل روع م ق مش ن طري اديًا ع رأة اقتص ين الم ى       إن تمك ؤدي إل دخل ي در لل روع م ق مش ن طري اديًا ع رأة اقتص ين الم  إن تمك

ة حاول التحقق          ى أن البحث     ى أن البحث     تمكينها اجتماعيًا إضافة إل   تمكينها اجتماعيًا إضافة إل    ة وفرعي دة توجهات فرضية عام ق من ع ة حاول التحقق          ينطل ة وفرعي دة توجهات فرضية عام ق من ع ينطل

  :: ما يلي  ما يلي الفرضية العامةالفرضية العامةولعل من أهم هذه المنطلقات ولعل من أهم هذه المنطلقات . . منها ميدانيًا منها ميدانيًا 

ط        --11 ة بالعوامل االقتصادية فق رأة اقتصاديًا ليست مرهون ين الم ألة تمك رى البحث أن مس ة بالعوامل االقتصادية فقط         ي رأة اقتصاديًا ليست مرهون ين الم ألة تمك رى البحث أن مس , ,  ي

روض أو ال ديم الق ا مرتبطة بمجرد تق ك عن آونه ديم القروض أو الناهي ا مرتبطة بمجرد تق ك عن آونه ا ناهي ادي له ا دعم الم ادي له رتبط أيضًا , , دعم الم ا ت رتبط أيضًا وإنم ا ت وبشكل وبشكل , , وإنم

ي  ي أساس ة   , , أساس ة والثقافي ة والتعليمي ة واالجتماعي ل الديموغرافي ة   بالعوام ة والثقافي ة والتعليمي ة واالجتماعي ل الديموغرافي رتها  ... ... بالعوام المرأة وبأس ة ب رتها  المحيط المرأة وبأس ة ب المحيط

اعي لتفاعل          . . وبالمجتمع الريفي آكل الذي تعيش فيه       وبالمجتمع الريفي آكل الذي تعيش فيه        اعي لتفاعل          وهذه العوامل تشكل في مجموعها األساس االجتم وهذه العوامل تشكل في مجموعها األساس االجتم

  ) .) .الممثل بمجتمعها المحليالممثل بمجتمعها المحلي((ومحيطها الكبير ومحيطها الكبير ) )  بأسرتها بأسرتهاالممثلالممثل((المرأة مع محيطها الصغير المرأة مع محيطها الصغير 

رأة          --22 ة تمكين الم دور الحاسم في عملي ة ال رأة           يعود لمجموعة العوامل المشار إليها أعاله مجتمع ين الم ة تمك دور الحاسم في عملي ة ال  يعود لمجموعة العوامل المشار إليها أعاله مجتمع

  ..بشكل عام وفي وصولها أو حصولها على الموارد بشكل خاص بشكل عام وفي وصولها أو حصولها على الموارد بشكل خاص 
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اره اإلي      --33 رك آث ًا يت اره اإلي       من المفترض أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعي رك آث ًا يت رأة      من المفترض أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعي ى الم يس عل ة ل رأة     جابي ى الم يس عل ة ل جابي

ر                      , , وحدها  وحدها   ه أيضًا سواء بشكل مباشر أو غي ذي تعيش في ر                      بل وأيضًا على أسرتها ومجتمعها ال ه أيضًا سواء بشكل مباشر أو غي ذي تعيش في بل وأيضًا على أسرتها ومجتمعها ال

  ..مباشر مباشر 

روض     --44 ى الق رأة عل ول الم ألة حص ى مس ث إل ر البح روض      ينظ ى الق رأة عل ول الم ألة حص ى مس ث إل ر البح ا    ينظ اص به روع خ ها لمش ا    وتأسيس اص به روع خ ها لمش    وتأسيس

ن من أوضاعها   ن من أوضاعها   أمام المرأة لتحس أمام المرأة لتحس ) ) وليست بالتأآيد الحل الوحيد   وليست بالتأآيد الحل الوحيد   ((باعتبارها أحد الحلول الممكنة     باعتبارها أحد الحلول الممكنة     

  ..وبالتالي أوضاع أسرتها االجتماعية واالقتصادية وبالتالي أوضاع أسرتها االجتماعية واالقتصادية , , 

  

  

  

رأة                  --55 آخر دون تمكن الم رأة                   هناك العديد من المعوقات ذات الطبيعة االجتماعية تحول بشكل أو ب آخر دون تمكن الم  هناك العديد من المعوقات ذات الطبيعة االجتماعية تحول بشكل أو ب

  ::من من 

  .. الوصول أصًال إلى الموارد االقتصادية ألسرتها أو مجتمعها المحلي  الوصول أصًال إلى الموارد االقتصادية ألسرتها أو مجتمعها المحلي --))11((

ات       ) ) ال الوصول إليها  ال الوصول إليها  في ح في ح (( الحصول على هذه الموارد       الحصول على هذه الموارد      --))22(( ات       بشكل ميسر ودون عقب بشكل ميسر ودون عقب

  ..مؤسساتية أو مجتمعية مؤسساتية أو مجتمعية 

وارد --))33(( ذه الم تغالل ه وارد  اس ذه الم تغالل ه ا (( اس ال الحصول عليه ي ح ا ف ال الحصول عليه ي ح رأة  ) ) ف ه الم ذي ترغب كل ال رأة  بالش ه الم ذي ترغب كل ال بالش

  ) .) .األسرة أو المجتمعاألسرة أو المجتمع((ودون تدخل من قبل اآلخرين ودون تدخل من قبل اآلخرين 

  .. االستفادة المباشرة من عائدية استغالل هذه الموارد  االستفادة المباشرة من عائدية استغالل هذه الموارد --))44((

رأة            من المرجح أن تأتي       من المرجح أن تأتي      --66 رأة           المعوقات المجتمعية في مقدمة المعوقات التي تحول دون تمكن الم المعوقات المجتمعية في مقدمة المعوقات التي تحول دون تمكن الم

  ::ويبدو أن هذه العوامل ذات صلة بكل من ويبدو أن هذه العوامل ذات صلة بكل من . . من الوصول إلى الموارد أو الحصول عليها من الوصول إلى الموارد أو الحصول عليها 

ذه             --))11(( ي من ه اليين وموقف األسرة والمجتمع المحل ة الح ذه              مكانة ودور المرأة الريفي ي من ه اليين وموقف األسرة والمجتمع المحل ة الح  مكانة ودور المرأة الريفي

  ..المكانة وهذا الدور المكانة وهذا الدور 

  ..التقاليد والقيم االجتماعية المحددة لنظرة المجتمع للمرأة التقاليد والقيم االجتماعية المحددة لنظرة المجتمع للمرأة  بعض العادات و بعض العادات و--))22((

ا     --))33(( ا ونظرته ة وعيه ا ولدرج رأة ذاته ة للم ية أو الذاتي ا      بعض الخصائص الشخص ا ونظرته ة وعيه ا ولدرج رأة ذاته ة للم ية أو الذاتي  بعض الخصائص الشخص

  ..لذاتها آأنثى مقابل نظرتها لآلخر آرجل لذاتها آأنثى مقابل نظرتها لآلخر آرجل 
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تنادًا تنادًاواس ة للبحث  واس ات الفرضية العام ن التوجه ره م بق ذآ ا س ى م ة للبحث   إل ات الفرضية العام ن التوجه ره م بق ذآ ا س ى م ة , ,  إل تنبطت الدراس د اس ة فق تنبطت الدراس د اس فق

  : : ممكن إيجازها بالنقاط التالية ممكن إيجازها بالنقاط التالية  الوصفية الفرعية  الوصفية الفرعية ––وعة من التوجهات الفرضية وعة من التوجهات الفرضية مجممجم

   من المرجح أن دخل المرأة الريفية من عملها في الحقل هو شبه معدوم أو محدود جدًا  من المرجح أن دخل المرأة الريفية من عملها في الحقل هو شبه معدوم أو محدود جدًا --11

ة  --22 رأة الريفي ة أن الم ة   تفترض الدراس رأة الريفي ة أن الم ا  , ,  تفترض الدراس اء عمله ادي لق ل م ى دخ ا  وإن حصلت عل اء عمله ادي لق ل م ى دخ ي ال , , وإن حصلت عل ي ال فه فه

ا هو                      تستطيع التصرف به بمفرد   تستطيع التصرف به بمفرد    ر متزوجة آم و آانت غي ى ول ا هو                      ها أو خارج حدود األسرة حت ر متزوجة آم و آانت غي ها أو خارج حدود األسرة حتى ول

  ..الحال عند الرجل الحال عند الرجل 

ام              --33 ام               يبدو أن المردود المادي الناجم عن عمل المرأة بشكل ع ل بشكل          , ,  يبدو أن المردود المادي الناجم عن عمل المرأة بشكل ع ا في الحق ل بشكل          وعن عمله ا في الحق وعن عمله

ًا , , خاص خاص  ًا أم زوج ًا أم أخ ان أب واء أآ ي الغالب لصالح الرجل س ود ف ًا يع ًا أم زوج ًا أم أخ ان أب واء أآ ي الغالب لصالح الرجل س ود ف ي أحسن ......يع خ أو ف ي أحسن ال خ أو ف ال

ائها        األحوال لصالح آافة    األحوال لصالح آافة     يس نس ائها        أفراد األسرة ولكن ضمن حدود وصالحيات رجال األسرة ول يس نس أفراد األسرة ولكن ضمن حدود وصالحيات رجال األسرة ول

..  

ه                    --44 ة خاصة وعلي ا طبيع ه                     يرى البحث أن ملكية المرأة في الريف ذات أبعاد محدودة وله ة خاصة وعلي ا طبيع د  , ,  يرى البحث أن ملكية المرأة في الريف ذات أبعاد محدودة وله د  فق فق

رأة تترآز في الغالب في قطاعات                ة الم م األسباب في جعل مواضيع ملكي رأة تترآز في الغالب في قطاعات               يكون ذلك أحد أه ة الم م األسباب في جعل مواضيع ملكي يكون ذلك أحد أه

  ..غير إنتاجية غير إنتاجية 

رأة في                   قد يلعب مفهوم ال     قد يلعب مفهوم ال    --55 ام الم ة أم ات اجتماعي رأة في                  حيازة في الريف دورًا هامًا في وجود معوق ام الم ة أم ات اجتماعي حيازة في الريف دورًا هامًا في وجود معوق

  ..االستفادة من الموارد التي حصلت عليها االستفادة من الموارد التي حصلت عليها 

ة لتنصل           , ,  ذلك أنه حتى مع وجود ملكية المرأة          ذلك أنه حتى مع وجود ملكية المرأة         وتفسيروتفسير ا األمور الثانوي ة لتنصل           وحتى لو تعدت ملكيته ا األمور الثانوي وحتى لو تعدت ملكيته

ام        فإفإ, , إلى القطاعات اإلنتاجية آملكيتها لوسائل اإلنتاج أو ما شابه ذلك           إلى القطاعات اإلنتاجية آملكيتها لوسائل اإلنتاج أو ما شابه ذلك            ام        ن مفهوم الحيازة قد يقف عائقًا أم ن مفهوم الحيازة قد يقف عائقًا أم

ان وفي العرف            , , إمكانية تصرف المرأة بملكيتها     إمكانية تصرف المرأة بملكيتها      ان وفي العرف            سيما وأن الرجل في الريف سيكون في غالب األحي سيما وأن الرجل في الريف سيكون في غالب األحي

  ..االجتماعي هو الحائز العملي على معظم ما تملكه المرأة وخاصة في القطاعات اإلنتاجية االجتماعي هو الحائز العملي على معظم ما تملكه المرأة وخاصة في القطاعات اإلنتاجية 

اج الريفي       وهي أهم وسي  وهي أهم وسي  , ,  يفترض البحث أن ملكية األرض في الريف          يفترض البحث أن ملكية األرض في الريف         --66 اج الريفي       لة من وسائل اإلنت , , لة من وسائل اإلنت

ك نتيجة للعرف                , , ليست مترآزة حاليًا في يد الرجل فقط         ليست مترآزة حاليًا في يد الرجل فقط          تقبًال وذل ده مس زة بي ل ستظل مترآ ك نتيجة للعرف                ب تقبًال وذل ده مس زة بي ل ستظل مترآ ب

ة      اء األرض الزراعي ث النس د توري ل بع ف والمتمث ي الري ائدًا ف ه س دو أن ذي يب اعي ال ة     االجتم اء األرض الزراعي ث النس د توري ل بع ف والمتمث ي الري ائدًا ف ه س دو أن ذي يب اعي ال االجتم

  ..وآراهية هذا التوريث واستهجانه اجتماعيًا حتى في حاالت الضرورة وآراهية هذا التوريث واستهجانه اجتماعيًا حتى في حاالت الضرورة 

دًا بسبب        المشروع المشروع ومن الممكن أيضًا أن االستفادة من       ومن الممكن أيضًا أن االستفادة من         --77 ل بعض النساء محدودة ج دًا بسبب        من قب ل بعض النساء محدودة ج من قب

  ..معزول عن الرجلمعزول عن الرجلعدم درايتهن أو عدم تعويدهن على إنجاز األعمال بمفردهن أو بعدم درايتهن أو عدم تعويدهن على إنجاز األعمال بمفردهن أو ب

ة    , ,  قد يساهم تدخل اآلخرين في قرارات النساء بشكل عام            قد يساهم تدخل اآلخرين في قرارات النساء بشكل عام           --88 ى القرض وطريق ة    وحصولهن عل ى القرض وطريق وحصولهن عل

دفاع النساء     وإمكانية المرأة وإمكانية المرأة , , استثماره  استثماره   دفاع النساء      من االستفادة من ريعيته بشكل مجدي لها في الحد من ان  من االستفادة من ريعيته بشكل مجدي لها في الحد من ان

  ..بتأسيس مشاريع صغيرةبتأسيس مشاريع صغيرةنحو البحث عن القروض أو االستفادة منها نحو البحث عن القروض أو االستفادة منها 
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رد     --99 تقاللية أو التف اطرة واالس ل حب المخ ة مث ية أو الذاتي رات النفس د تلعب بعض المتغي رد      ق تقاللية أو التف اطرة واالس ل حب المخ ة مث ية أو الذاتي رات النفس د تلعب بعض المتغي  ق

تفادة من        دفاع بعض النسوة نحو االس ًا في ان تفادة من       دورًا هام دفاع بعض النسوة نحو االس ًا في ان ر  بتأسيس مشروع  بتأسيس مشروع  القرض  القرض  دورًا هام ر  بشكل آبي بشكل آبي

  ..وإحجام بعضهن اآلخر عن التفكير أصًال في خوض مثل هذه التجربة وإحجام بعضهن اآلخر عن التفكير أصًال في خوض مثل هذه التجربة 

 قد تلعب المتغيرات المرتبطة بخصائص المرأة الذاتية واالجتماعية مثل العمر والمستوى              قد تلعب المتغيرات المرتبطة بخصائص المرأة الذاتية واالجتماعية مثل العمر والمستوى             --1010

ة      ة االجتماعي ه والحال ل ونوع ي والعم ة     التعليم ة االجتماعي ه والحال ل ونوع ي والعم رأة م     ... ... التعليم تفادة الم ألة اس ي مس ًا ف رأة م     دورًا هام تفادة الم ألة اس ي مس ًا ف ن ن دورًا هام

  ..القروض وفي عملية استثمارها واالستفادة من ريعيتها القروض وفي عملية استثمارها واالستفادة من ريعيتها 

النفس    --1111 ة ب دم الثق وح وع ى ضعف الطم افة إل النفس     إض ة ب دم الثق وح وع ى ضعف الطم افة إل ددات    .. ..  إض ن مح ون م د يك رأة ق دى الم ددات    ل ن مح ون م د يك رأة ق دى الم ل

  ..المشاريع المشاريع 

ام والفرعي         ––تبقى التوجهات الفرضية      تبقى التوجهات الفرضية       ,  ,  أي حال   أي حال  ىىوعلوعل قيها الع ذآورة أعاله بش ام والفرعي          الوصفية الم قيها الع ذآورة أعاله بش  الوصفية الم

دانيًا             مقوالت نظرية تحتا  مقوالت نظرية تحتا  ) ) أو العام والخاص  أو العام والخاص  (( ات المستهدفة مي ل الفئ دانيًا             ج لالمتحان في أرض الواقع من قب ات المستهدفة مي ل الفئ ج لالمتحان في أرض الواقع من قب

  ..وهذا ما ستحاول الدراسة الميدانية عمله وهذا ما ستحاول الدراسة الميدانية عمله , , 

      

  : : التحليلية التحليلية مفاهيم مفاهيم الالالنموذج النظري للدراسة والنموذج النظري للدراسة و ـ  ـ هـهـ
  . .  هو عبارة عن شكل منظم لتنظيم األفكار وربط الفرعي منها بالرئيسي  هو عبارة عن شكل منظم لتنظيم األفكار وربط الفرعي منها بالرئيسي النموذج النظريالنموذج النظري

ع المحدد         هو أداة منهجي    هو أداة منهجي   فالنموذجفالنموذج ة وواق ع المحدد        ة يصيغها الباحث االجتماعي للربط بين النظرية العام ة وواق ة يصيغها الباحث االجتماعي للربط بين النظرية العام

حيث تربط الخطوات العملية فيما بينها من جهة وبالنظرية من جهة أخرى ، وذلك من خالل مجموعة                    حيث تربط الخطوات العملية فيما بينها من جهة وبالنظرية من جهة أخرى ، وذلك من خالل مجموعة                    

ة      راث النظري لموضوع الدراس ى الت ا عل ي بعض جوانبه د ف ي تعتم وذج والت ة للنم اهيم المكون ة     المف ري لموضوع الدراس راث النظ ى الت ا عل ي بعض جوانبه د ف ي تعتم وذج والت ة للنم اهيم المكون المف

  : : النموذج النظري لدراستنا يرتكز على النموذج النظري لدراستنا يرتكز على وانطالقا من ذلك فإن وانطالقا من ذلك فإن 

وم  ـ       ـ      11 وم مفه ع  مفه ع  الواق احبات  الواق اء ص ديموغرافي للنس ادي وال اعي واالقتص احبات  االجتم اء ص ديموغرافي للنس ادي وال اعي واالقتص االجتم

   :  : المشاريعالمشاريع
ل        رأة مث ه الخصائص الشخصية للم ل       والمقصود ب رأة مث ه الخصائص الشخصية للم ة        ( ( والمقصود ب ة والبني ة التعليمي ة        الترآيب العمري ـ البني ة والبني ة التعليمي الترآيب العمري ـ البني

ة            ة ـ ملكي روة الحيواني رأة في الزراعة والث ة ـ عمل الم ة           الزواجي ة ـ ملكي روة الحيواني رأة في الزراعة والث ة ـ عمل الم رأة ـ       الزواجي اج ـ إرث الم ائل اإلنت رأة لوس رأة ـ       الم اج ـ إرث الم رأة لوسائل اإلنت الم

صعوبات ـ تفاعل المرأة مع مؤسسات   صعوبات ـ تفاعل المرأة مع مؤسسات   ملكية المرأة الخاصة ـ شعور المرأة بالحرمان ـ مواجهة المرأة لل  ملكية المرأة الخاصة ـ شعور المرأة بالحرمان ـ مواجهة المرأة لل  

  ) ) الخالخ................المجتمع المحلي المجتمع المحلي 

    ::البناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريعالبناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريعمفهوم مفهوم  ـ  ـ 22
ه  ه والمقصود ب رة ـ تف   ( ( والمقصود ب وع األس رة ـ تف   ن وع األس ل     ن ائل نق ن وس رة م ة األس ه ـ ملكي كنها وملحقات ل     صيالت مس ائل نق ن وس رة م ة األس ه ـ ملكي كنها وملحقات صيالت مس

ـ ـ  وتوزيعها حسب الجنس    وتوزيعها حسب الجنس   إضافة إلى ملكية األسر ألراضي زراعية إضافة إلى ملكية األسر ألراضي زراعية .... .... وآالالت زراعية وسلع معمرة وآالالت زراعية وسلع معمرة 

ات     ات    ملكية األسرة من الحيوان ا حسب الجنس ـ دخل األسرة       ملكية األسرة من الحيوان ا حسب الجنس ـ دخل األسرة       وتوزيعه ى بعض      ...... )  ...... ) وتوزيعه ز عل ى بعض     مع الترآي ز عل مع الترآي

  . . الخ الخ ......ا وآيف تتم ا وآيف تتم القرارات داخل األسرة ومن يتخذهالقرارات داخل األسرة ومن يتخذه
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  ::لواقع النساء صاحبات المشاريع لواقع النساء صاحبات المشاريع  المالمح المجتمعية  المالمح المجتمعية مفهوممفهوم ـ  ـ 33
ذآور                 ين ال ز ب ذلك رصد بعض حاالت التميي ا وآ رأة وعمله ذآور                والمقصود بها نظرة المجتمع للم ين ال ز ب ذلك رصد بعض حاالت التميي ا وآ رأة وعمله والمقصود بها نظرة المجتمع للم

ال    ال   واإلناث إضافة إلى رصد موقف المجتمع حي يم ـ عمل ـ زواج     ( ( واإلناث إضافة إلى رصد موقف المجتمع حي يم ـ عمل ـ زواج     تعل رأة  ......تعل رأة  الم ، أي رصد  ، أي رصد  ) ) الم

  . . معية لقضايا المرأة معية لقضايا المرأة النظرة المجتالنظرة المجت

   :  : لمرأة لمرأة اا  اة لتمكيناة لتمكينالصغيرة آأدالصغيرة آأدمفهوم المشاريع مفهوم المشاريع  ـ  ـ 44
ق بالمشروع من        ا يتعل ق بالمشروع من       وهي رصد لكل م ا يتعل ه ـ صعوبات المشروع ـ           : ( : ( وهي رصد لكل م اريخ تأسيسه ـ حتميت ه ـ صعوبات المشروع ـ           ت اريخ تأسيسه ـ حتميت ت

ه ـ موقف األسرة من              ه ـ موقف األسرة من             نجاح أو فشل المشروع ـ الدخل من المشروع ـ أسباب تأسيس المشروع ـ إدارت نجاح أو فشل المشروع ـ الدخل من المشروع ـ أسباب تأسيس المشروع ـ إدارت

ه المشروع في     المشروع ـ آثاره الس المشروع ـ آثاره الس  ه المشروع في     لبية واإليجابية على المرأة وعلى األسرة ـ وأخيرًا التغير الذي أحدث لبية واإليجابية على المرأة وعلى األسرة ـ وأخيرًا التغير الذي أحدث

  ) . ) . حياة المرأة حياة المرأة 

  : : الجدوى االقتصادية واالجتماعية من المشاريع الصغيرة على المرأة الجدوى االقتصادية واالجتماعية من المشاريع الصغيرة على المرأة مفهوم مفهوم  ـ  ـ 55
ي رصد ي رصدويعن ر  ويعن راألث رأة األث ى الم ًا عل لبًا أم إيجاب ه المشروع س ذي ترآ اعي ال رأة  االقتصادي واالجتم ى الم ًا عل لبًا أم إيجاب ه المشروع س ذي ترآ اعي ال  االقتصادي واالجتم

اعي من خالل رصد                  صاحبصاحب اعي من خالل رصد                  ة المشروع وأسرتها ، ورصد دور المشروع بالتمكين االقتصادي واالجتم ة المشروع وأسرتها ، ورصد دور المشروع بالتمكين االقتصادي واالجتم

رأة في      رأة في     مواقف محددة وهي  مشارآة الم ال ـ           ( ( : : مواقف محددة وهي  مشارآة الم ال ـ عدد األطف يم األطف ة األسرة ـ تعل رارات ميزاني ال ـ           ق ال ـ عدد األطف يم األطف ة األسرة ـ تعل رارات ميزاني ق

اس    ( ( إضافة إلى قياس أثر المشروع على تحسينإضافة إلى قياس أثر المشروع على تحسين) ) الخالخ............زواج األبناءزواج األبناء اس    نوعية طعام األسرة ـ لب األسرة  األسرة  نوعية طعام األسرة ـ لب

رأة واألسرة        دة ـ تحسين صحة الم رأة واألسرة       ـ أوضاع المسكن ـ اقتناء سلع معمرة جدي دة ـ تحسين صحة الم خ  ............ـ أوضاع المسكن ـ اقتناء سلع معمرة جدي خ  ال ر    ) ) ال ر    مع رصد ألث مع رصد ألث

  الخ الخ ..........المشروع اإليجابي والسلبي على المرأة وعالقتها بزوجها وأسرتها ومجتمعها المشروع اإليجابي والسلبي على المرأة وعالقتها بزوجها وأسرتها ومجتمعها 

اله    ا ورد أع ى م اًء عل اله   وبن ا ورد أع ى م اًء عل ب      وبن اظم لجوان ري الن وذج النظ إن النم اله ف ا ورد أع ى م اء عل ب      بن اظم لجوان ري الن وذج النظ إن النم اله ف ا ورد أع ى م اء عل بن

  : : لدراسة والعالقة بين النظرية والواقع الميداني يكون على الشكل التاليلدراسة والعالقة بين النظرية والواقع الميداني يكون على الشكل التالياا
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النموذج النظري لجوانبالنموذج النظري لجوانب
  الدراسة الدراسة 

مفهوم  الجدوى االقتصادية مفهوم  الجدوى االقتصادية 
واالجتماعية من المشاريع واالجتماعية من المشاريع 

  الصغيرة على والمرأة الصغيرة على والمرأة 
 

 االجتماعي  االجتماعي مفهوم البناءمفهوم البناء
واالقتصادي ألسر النساء واالقتصادي ألسر النساء 

    صاحبات المشاريع صاحبات المشاريع 

مفهوم الواقع االجتماعي مفهوم الواقع االجتماعي 
واالقتصادي والديموغرافي واالقتصادي والديموغرافي 
للنساء صاحبات المشاريع للنساء صاحبات المشاريع 

    

مفهوم المالمح المجتمعية 
لواقع النساء صاحبات 

 المشاريع 

مفهوم المشاريع الصغيرة 
الخاصة آأداة لتمكين المرأة 
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مفهوم الواقع االجتماعي مفهوم الواقع االجتماعي 
واالقتصادي والدبموغرافي واالقتصادي والدبموغرافي 
  للنساء صاحبات المشاريع للنساء صاحبات المشاريع 

عمل المرأة في الزراعة والثروة 

  الحيوانية 

    المستوى التعليمي المستوى التعليمي  العمر 

 الملكية 
ية ـ ثروة حيوانية ـأراضي زراع( 

 ) أموال ـ ذهب

تفاعل المرأة مع مؤسسات 
 المجتمع المحلي 

شعور المرأة بالحرمان من  المرأة واإلرث 
 رة المادية إمكانيات األس

آيفية مواجهة المرأة 
 للمشاآل 



 24

  

مفهوم البناء االجتماعي مفهوم البناء االجتماعي 
واالقتصادي ألسر النساء واالقتصادي ألسر النساء 

  صاحبات المشاريعصاحبات المشاريع

القرارات داخل األسرة القرارات داخل األسرة 
  ومن يتخذها وآيف تتمومن يتخذها وآيف تتم

ملكية األسرة من الثروة ملكية األسرة من الثروة 
الحيوانية  وتوزيعها الحيوانية  وتوزيعها 

  حسب الجنس حسب الجنس 

  مصادر دخل األسرةمصادر دخل األسرة

تفصيالت المسكن تفصيالت المسكن 
  وملحقاتهوملحقاته

  نوع األسرة نوع األسرة 

ملكية األسرة ألراضي ملكية األسرة ألراضي 
توزيعها حسب توزيعها حسب زراعية وزراعية و

  الجنسالجنس

ملكية األسرة من وسائل ملكية األسرة من وسائل 
نقل وآالالت زراعية وسلعنقل وآالالت زراعية وسلع 

  معمرة معمرة 
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مفهوم المالمح المجتمعيةمفهوم المالمح المجتمعية 
لواقع النساء صاحبات لواقع النساء صاحبات 

  المشاريع  المشاريع  

موقف أهل القرية من موقف أهل القرية من 
مشارآة المرأة في قرار مشارآة المرأة في قرار 

  عدد األطفال عدد األطفال 

موقف أهل القرية من حقموقف أهل القرية من حق
  المرأة باختيار شريك المرأة باختيار شريك 

من موقف أهل القرية 
  تعليم المرأة 

موقف أهل القرية من موقف أهل القرية من 
    عمل المرأة عمل المرأة 

موقف أهل القرية من قيمة  
 تبعية المرأة للرجل 

موقف أهل القرية من 
مشارآة المرأة في قرار 

 تعليم أبنائها 

موقف أهل القرية من قرار 
 المرأة زواج أبنائها 
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مفهوم المشاريع مفهوم المشاريع 
الصغيرة الخاصة بالمرأة الصغيرة الخاصة بالمرأة 

أنواع المشاريع أنواع المشاريع   رأس مال المشروعرأس مال المشروع  صعوبات المشروعصعوبات المشروع
  واستثمارهاواستثمارها

  الدخل من المشروعالدخل من المشروع
  وتصرف المرأة بهوتصرف المرأة به

معوقات تهدد استمرارية معوقات تهدد استمرارية   الكفاالتالكفاالت
    المشروعالمشروع

موقف األسرة من موقف األسرة من 
  المشروعالمشروع

ابية ابية آثاره السلبية واإليجآثاره السلبية واإليج
على المرأة وعلى األسرة على المرأة وعلى األسرة 

التغير الذي أحدثه التغير الذي أحدثه 
المشروع في حياة المشروع في حياة 

  المرأىالمرأى

  نجاح أو فشل المشروعنجاح أو فشل المشروع
  وأسباب ذلك وأسباب ذلك 
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مفهوم الجدوى مفهوم الجدوى 
االقتصادية واالجتماعية االقتصادية واالجتماعية 
من المشاريع الصغيرة من المشاريع الصغيرة 
  على األسرة والمجتمع على األسرة والمجتمع 

توسعة المشروع توسعة المشروع 
  لمرحلة أآبرلمرحلة أآبر

زيادة مشارآة المرأةزيادة مشارآة المرأة
في قرار زواج في قرار زواج 

  األبتاء األبتاء 

زيادة مشارآة المرأةزيادة مشارآة المرأة
دد األطفالدد األطفالفي قرار عفي قرار ع

زيادة مشارآة المرأةزيادة مشارآة المرأة
في قرارتعليم األطفالفي قرارتعليم األطفال

قرارات ميزانية قرارات ميزانية 
  األسرة األسرة 

زيادة دخل األسرة زيادة دخل األسرة 
بعد تأسيس بعد تأسيس 
  المشروع المشروع 

انعكاس الدخل العائد انعكاس الدخل العائد 
من المشروع على من المشروع على 

تحسين طعام ولباس تحسين طعام ولباس 
  األسرة األسرة 

انعكاس الدخل العائد انعكاس الدخل العائد 
من المشروع على من المشروع على 

صحة المرأة صحة المرأة 
  واألسرةواألسرة

ر اس أث رانعك اس أث انعك
ى روع عل ىالمش روع عل المش
ة خاصة ة خاصةتسجيل ملكي تسجيل ملكي

  مرأة مرأة باسم الباسم ال

تأثير المشروع على تأثير المشروع على 
تغير نظرة األسرة تغير نظرة األسرة 

  للمرأة للمرأة 

تأثير المشروع على تأثير المشروع على 
تغير نظرة القرية تغير نظرة القرية 

  للمرأة للمرأة 

تأثير المشروع على تأثير المشروع على 
تعزيز ثقة المرأة تعزيز ثقة المرأة 

  بنفسها بنفسها 

األثر الذي أحدثه األثر الذي أحدثه 
المشروع في حياة المشروع في حياة 
المرأة إيجابيُا وسلبيًاالمرأة إيجابيُا وسلبيًا

مدى رأي المرأة مدى رأي المرأة 
صاحبة المشروع صاحبة المشروع 

ة مع ة مع بتكرار التجرببتكرار التجرب
  نساء أخريات نساء أخريات 

د دخل العائ دانعكاس ال دخل العائ انعكاس ال
ى روع عل ن المش ىم روع عل ن المش م
رة لع معم اء س رةاقتن لع معم اء س اقتن

  جديدة جديدة 
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  : : رأة اجتماعيًا واقتصاديًا رأة اجتماعيًا واقتصاديًا  ـ مؤشرات قياس تمكين الم ـ مؤشرات قياس تمكين الموو  

ا   يضعيضع دد به ة يح ات إجرائي دروس تعريف ية للموضوع الم اد الرئيس ده األبع د تحدي ا    الباحث عن دد به ة يح ات إجرائي دروس تعريف ية للموضوع الم اد الرئيس ده األبع د تحدي  الباحث عن

ذي                    رابط المنطقي ضمن النموذج النظري ال ذي                   المعنى العلمي وهي تعريفات مرحلية تستخدم لتوضيح الت وذج النظري ال رابط المنطقي ضمن النم المعنى العلمي وهي تعريفات مرحلية تستخدم لتوضيح الت

ة يحقق االتساق المنطقي ضمن ا                  د أداة تحليلي ة يحقق االتساق المنطقي ضمن ا                 بناه الباحث ، آما تع د أداة تحليلي ل بعض           بناه الباحث ، آما تع ل بعض           لنموذج ، وتمكن من تحوي لنموذج ، وتمكن من تحوي

ى       ؤون إل احثين يلج ن الب رًا م رى أن آثي ذلك ن ي ، ل اس العمل ة للقي ائل قابل ى مس ردة إل ى      العناصر المج ؤون إل احثين يلج ن الب رًا م رى أن آثي ذلك ن ي ، ل اس العمل ة للقي ائل قابل ى مس ردة إل العناصر المج

ة          ة بحوثهم الميداني ة في مقدم اتهم اإلجرائي ة         توضيح بعض تعريف ة بحوثهم الميداني ة في مقدم اتهم اإلجرائي درة      . . توضيح بعض تعريف ه ق ا أن التعريف اإلجرائي ل درة      وبم ه ق ا أن التعريف اإلجرائي ل وبم

ى مستوى آخر             ى مستوى آخر            تحليلية محدودة فالبد من االنتقال إل ك بوضع تعريف يسمى التعريف الحقيقي              تحليلية محدودة فالبد من االنتقال إل تم ذل ك بوضع تعريف يسمى التعريف الحقيقي              وي تم ذل وي

  ..ويكون أآثر شموًال وأآثر التصاقًا بالواقع المادي ويكون أآثر شموًال وأآثر التصاقًا بالواقع المادي 

ذا             وفيوفي م ل اعي هو األه ين االجتم ذا              دراستنا هذه يعتبر تعريف التمكين االقتصادي وتعريف التمك م ل اعي هو األه ين االجتم  دراستنا هذه يعتبر تعريف التمكين االقتصادي وتعريف التمك

اس                     ى وحدات قي ذا التعريف إل اس                    آان البد من نحت مؤشرات قادرة على قياس أو باألصح تحويل ه ى وحدات قي ذا التعريف إل ذلك  آان البد من نحت مؤشرات قادرة على قياس أو باألصح تحويل ه ذلك  ل ل

  : : ميز بالدراسة بين ثالثة أنواع من مؤشرات القياس ميز بالدراسة بين ثالثة أنواع من مؤشرات القياس 

  : :  ـ مؤشرات قياس آمية وهي  ـ مؤشرات قياس آمية وهي 11
  زيادة دخل األسرة بعد المشروع زيادة دخل األسرة بعد المشروع   ..11

  توسعة المشروع لمرحلة أآبر توسعة المشروع لمرحلة أآبر   ..22
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  انعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين أوضاع المسكن انعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين أوضاع المسكن   ..55
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  : : ـ وحدة التحليلـ وحدة التحليلز ز 
د الطرق والوسائل                  تنتميتنتمي ة التي تعتم د الطرق والوسائل                   هذه الدراسة إلى الدراسات االجتماعية الوصفية التحليلي ة التي تعتم  هذه الدراسة إلى الدراسات االجتماعية الوصفية التحليلي

داني والكشف عن مدى صحة بعض                  داني والكشف عن مدى صحة بعض                 واألدوات المستخدمة في العلوم االجتماعية لتشخيص الواقع المي واألدوات المستخدمة في العلوم االجتماعية لتشخيص الواقع المي

د             المقوالت النظرية السائدة من خاللها من خالل امتحانه       المقوالت النظرية السائدة من خاللها من خالل امتحانه        إن الدراسة تعتم ه ف د             ا في الواقع الملموس وعلي إن الدراسة تعتم ه ف ا في الواقع الملموس وعلي

  ..الشامل الشامل المنهج الوصفي وطريقته األساسية المتمثلة في المسح االجتماعي المنهج الوصفي وطريقته األساسية المتمثلة في المسح االجتماعي 

  وإضافة إلى طريقة المسح بالعينة آطريقة أساسية لجأت الدراسة إلى استخدام طريقتي وإضافة إلى طريقة المسح بالعينة آطريقة أساسية لجأت الدراسة إلى استخدام طريقتي 

   دراسة الحالة دراسة الحالة––  11

   المجموعة البؤرية المجموعة البؤرية––  22

  الشامل الشامل ذر اإلحاطة بها بواسطة المسح ذر اإلحاطة بها بواسطة المسح لإللمام ببعض الجوانب التي تعلإللمام ببعض الجوانب التي تع

  : :  وهي  وهي  مستويات من وحدات التحليل مستويات من وحدات التحليل33 تناول البحث  تناول البحث 

   ـ المرأة  ـ المرأة 11    

   ـ األسرة  ـ األسرة 22    

   ـ القرية  ـ القرية 33    

ة التي                      ة األسر الريفي د رب ة وبالتحدي رأة الريفي ة التي                     ولكن وحدة التحليل األساسية في البحث هي الم ة األسر الريفي د رب ة وبالتحدي رأة الريفي ولكن وحدة التحليل األساسية في البحث هي الم

ى قرض من ق           1818يبلغ عمرها   يبلغ عمرها    ى قرض من ق            سنة فأآثر الحاصلة عل ر        سنة فأآثر الحاصلة عل رأة و الحد من الفق ر       روض مشروع تمكين الم رأة و الحد من الفق ين الم   روض مشروع تمك

ة     وصاحبة مشروع صغير مولد للدخل   وصاحبة مشروع صغير مولد للدخل    ا األسرية والمجتمعي ة      في ظل ظروفه ا األسرية والمجتمعي ك األسرة     ، ،  في ظل ظروفه ى ذل ك األسرة     أضف إل ى ذل أضف إل

  ..آوحدة تحليل آونها المحيط االجتماعي الخاص للمرأةآوحدة تحليل آونها المحيط االجتماعي الخاص للمرأة

ة     ة ومنفعل ه فاعل رأة في يش الم ذي تع ام ال اعي الع يط االجتم ا المح ل آونه دة تحلي ة آوح ة    القري ة ومنفعل ه فاعل رأة في يش الم ذي تع ام ال اعي الع يط االجتم ا المح ل آونه دة تحلي ة آوح القري

  ..رة ومتأثرة رة ومتأثرة مؤثمؤث

  

  : : ـ المجتمع اإلحصائي األصلي وعينة  الدراسة ـ المجتمع اإلحصائي األصلي وعينة  الدراسة ح ح 

  :: للدراسة  للدراسة المجتمع األصليالمجتمع األصلي ـ  ـ 11
دد  دد تح كل مباشر   تح تهدف بش ي الريف السوري واس كل أساسي ف ة بش ع األصلي للدراس تهدف بشكل مباشر   المجتم ف السوري واس ي الري كل أساسي ف ة بش ع األصلي للدراس المجتم

واتي تتجاوز                       ر والل رأة والحد من الفق ين الم واتي تتجاوز                      النساء الريفيات الحاصالت على قروض من مشروع تمك ر والل رأة والحد من الفق النساء الريفيات الحاصالت على قروض من مشروع تمكين الم

  ..صاحبة مشروع صاحبة مشروع / / 23592359// وبلغ عددهن  وبلغ عددهن  سنة وأآثر  سنة وأآثر 1818ن ن أعمارهأعماره

  ::عينة الدراسة عينة الدراسة  ـ  ـ 22
ة     ة    وحدة العين ه                ::وحدة العين ه والفرضيات المسيرة ل ى موضوع البحث وأهداف اء عل ه                 بن ه والفرضيات المسيرة ل ى موضوع البحث وأهداف اء عل رأة         بن اد الم م اعتم رأة      ت اد الم م اعتم ت

دة في البحث                ل األساسية المعتم دة التحلي ى وح دخل إل دخل هي الم د لل دة في البحث               الريفية صاحبة المشروع المول ل األساسية المعتم دة التحلي ى وح دخل هي المدخل إل د لل الريفية صاحبة المشروع المول
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ة              وبذلك فإن وحدة العي   وبذلك فإن وحدة العي    ة              نة في هذه الدراسة هي المرأة الريفية صاحبة المشروع ضمن إطار األسر الريفي نة في هذه الدراسة هي المرأة الريفية صاحبة المشروع ضمن إطار األسر الريفي

د    ي مسكن واح ددة ويعيشون ف ة مح ات قرابي ي عالق رابطين ف راد المت ن األف ة م ن مجموع ة م د   المكون ي مسكن واح ددة ويعيشون ف ة مح ات قرابي ي عالق رابطين ف راد المت ن األف ة م ن مجموع ة م المكون

  ..الخالخ........أي لديهم إنفاق مشترك وعيش مشتركأي لديهم إنفاق مشترك وعيش مشترك. . ويشكلون وحدة معيشية مستقلة ويشكلون وحدة معيشية مستقلة 

   : :حجمهاحجمهاالعينة والعينة وآسر آسر  ـ  ـ 33
د درجة                 ساعدتساعدت ى تحدي د درجة               الخبرة الميدانية للباحثة وآذلك الزيارات والدراسات االستطالعية عل ى تحدي الخبرة الميدانية للباحثة وآذلك الزيارات والدراسات االستطالعية عل

  ..تجانس المجتمع األصلي للدراسة بغية تحديد حجم العينة الممثل لهذا المجتمع تجانس المجتمع األصلي للدراسة بغية تحديد حجم العينة الممثل لهذا المجتمع 

  ::وبضوء ذلك تقرر أن يكون الحجم المطلق والنسبي للعينة على النحو اآلتي وبضوء ذلك تقرر أن يكون الحجم المطلق والنسبي للعينة على النحو اآلتي 

ي           رى المستهدفة بمشروع تمك ي          على مستوى الق رر استهداف              على مستوى القرى المستهدفة بمشروع تمك ر تق رأة والحد من الفق رر استهداف              ن الم ر تق رأة والحد من الفق   159159ن الم

ن أصل  ة م ن أصل قري ة م در ب159159قري بة تق ك بنس ة وذل در ب قري بة تق ك بنس ة وذل رى% % 100100  ــ قري ة الق رىلعين ة الق ا  لعين اآم و  آم وه ي الجدول  ه ين ف دولمب ي الج ين ف م   مب م رق رق

  ..وآذلك النموذج النظري الناظم لعيبة القرى وتوزعها على المحافظاتوآذلك النموذج النظري الناظم لعيبة القرى وتوزعها على المحافظات

  

  

  عينة النساءعينة النساء

ة      من حجم المجتمع اإلحصائي األصلي المستهدف بالدرا         من حجم المجتمع اإلحصائي األصلي المستهدف بالدرا        انطالقًاانطالقًا ة     سة الميداني ذي     159159سة الميداني ة وال ذي      قري ة وال  قري

يًا مع                 ،  ،  هو ذاته حجم العينة   هو ذاته حجم العينة    ات وتماش ا في سحب العين يًا مع                 وانسجامًا مع القواعد اإلحصائية المتعارف عليه ات وتماش ا في سحب العين وانسجامًا مع القواعد اإلحصائية المتعارف عليه

بتها       غ نس ة تبل حب عين رر س رية تق ة والبش ه المادي ث وإمكانات ات البح بتها      غاي غ نس ة تبل حب عين رر س رية تق ة والبش ه المادي ث وإمكانات ات البح وع %%5050غاي ن مجم وع م ن مجم اء م اء  النس  النس

ين ا      روع تمك ن مش تفيدات م غيرة المس اريع الص احبات المش ين ا     ص روع تمك ن مش تفيدات م غيرة المس اريع الص احبات المش ر  ص ن الفق د م راة والح ر  لم ن الفق د م راة والح الغ   لم الغ والب والب

  ..صاحبة مشروع صاحبة مشروع / / 11801180//تكون عينة النساءتكون عينة النساء  ذلكذلك وب وبصاحبة مشروعصاحبة مشروع/ / 23592359//عددهنعددهن

  

  ::طريقة سحب العينةطريقة سحب العينة ـ  ـ 44

ات           آماآما ة من طرق سحب العين ات            ذآر سابقًا فإن اختيار عينة الدراسة اعتمد على أآثر من طريق ة من طرق سحب العين  ذآر سابقًا فإن اختيار عينة الدراسة اعتمد على أآثر من طريق

ل آا    . . العشوائية وذلك لتالفي الخطأ قدر اإلمكان     العشوائية وذلك لتالفي الخطأ قدر اإلمكان      ة تمثي ل آا    وبغي ة تمثي ة القرى المستهدفة في            وبغي ة المحافظات وآاف رى المستهدفة في            ف ة الق ة المحافظات وآاف ف

بية في سحب                  العينة بشكل مطابق للواقع تمت المزاوجة بين الطريقة العشوائية والطبقية العشوائية النسبية في سحب                 العينة بشكل مطابق للواقع تمت المزاوجة بين الطريقة العشوائية والطبقية العشوائية النس

ة بشكل                       ارة من المحافظات في العين ة بشكل                      مفردات العينة حيث آانت نسبة تمثيل آل محافظة وآل قرية مخت ارة من المحافظات في العين مفردات العينة حيث آانت نسبة تمثيل آل محافظة وآل قرية مخت

رى المستهدف  لعينة آافة نماذج القرى المستهدف  ت مراعاة أن تشمل ا ت مراعاة أن تشمل ا آما تم آما تم ،،يماثل النسب الواقعية تقريبًا     يماثل النسب الواقعية تقريبًا      شروع  شروع   بالم بالملعينة آافة نماذج الق

ل                   آنموذج للقرى األآثر فقرًا ،      آنموذج للقرى األآثر فقرًا ،       ة للتمثي ل                   وبغية إتاحة الفرصة لكل النساء صاحبات المشاريع  من القري ة للتمثي وبغية إتاحة الفرصة لكل النساء صاحبات المشاريع  من القري

ددة      وائية المتع ة العش ين أسس الطريق ة ب ت المزاوج ًا تم ز أيض وائي ودون تحي كل عش ة بش ي العين ددة     ف وائية المتع ة العش ين أسس الطريق ة ب ت المزاوج ًا تم ز أيض وائي ودون تحي كل عش ة بش ي العين ف

ى وحدات                  المراحل على مستوى    المراحل على مستوى     ة إل يم آل قري ى وحدات                  آل قرية وبين الطريقة العشوائية المنتظمة حيث تم تقس ة إل يم آل قري آل قرية وبين الطريقة العشوائية المنتظمة حيث تم تقس

ة  ة جزئي اء((جزئي اءأحي ل و     ) ) أحي ف مسلس داد آش م إع ك ت ب ذل ى جان ل و     وإل ف مسلس داد آش م إع ك ت ب ذل ى جان احبات    مّّموإل اء ص ع النس ماء جمي وب بأس احبات    ب اء ص ع النس ماء جمي وب بأس ب
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ردات                  رر لمف ة في سحب الحجم المق ة العشوائية المنتظم ردات                 المشاريع في القرية ومن ثم تم اعتماد الطريق رر لمف ة في سحب الحجم المق ة العشوائية المنتظم المشاريع في القرية ومن ثم تم اعتماد الطريق

ة   العينة من آل و العينة من آل و  ة   حدة فرعي دة فرعي رة السحب الخاصة بكل            / / حي حي //ح د حساب فت ك بع ة وذل ارة من آل قري رة السحب الخاصة بكل            مخت د حساب فت ك بع ة وذل ارة من آل قري مخت

  ::وحدة فرعية وبالتالي بكل قرية وذلك حسب الصيغة اإلحصائية التالية وحدة فرعية وبالتالي بكل قرية وذلك حسب الصيغة اإلحصائية التالية 

   حجم المجتمع األصلي                حجم المجتمع األصلي                                                                                   
  ــــــــــــــــــــــــــــــ                                = = فترة السحب فترة السحب 

  حجم العينةحجم العينة                                                                                
ى                          م عل م ت رة السحب ومن ث ى                         وبعد استخراج فترة السحب تم اختيار رقم عشوائي من ضمن فت م عل م ت رة السحب ومن ث وبعد استخراج فترة السحب تم اختيار رقم عشوائي من ضمن فت

  ..أساسه اختيار مفردات العينة الخاصة بكل وحدة فرعية من آل قريةأساسه اختيار مفردات العينة الخاصة بكل وحدة فرعية من آل قرية
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  ::  للدراسة للدراسة النماذج النظرية النماذج النظرية   --55

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        الجمهورية العربية السورية       الجمهورية العربية السورية 

ريف طرطوس ريف طرطوس 
ط طط ط

 ريف الالذقية 

  ريف حلب ريف حلب 

  ريف ادلب ريف ادلب 

  ريف الحسكة ريف الحسكة 

  ريف الرقة ريف الرقة 

  ريف دير الزورريف دير الزور

ريف حماه  ريف حماه  
ط طط ط

ريف حمص  ريف حمص  
ط طط ط

    ريف دمشقريف دمشق
ط طط ط

 السويداء   السويداء  ريفريف
ط طط ط

ريف القنيطرة  ريف القنيطرة  
ط طط ط

  ريف دمشقريف دمشق

  يبرود يبرود 
  رأس العين ـ الجبة رأس العين ـ الجبة 

  النبك النبك 
  السحلالسحل

  القطيفة القطيفة 
  دربل دربل 
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  ريف حمصريف حمص

  دومــــادومــــا
  دير سلمان ـ  العتيبة دير سلمان ـ  العتيبة 
  الكفرين ـ  البيطاريةالكفرين ـ  البيطارية

الهيجانةالهيجانة

  قطنا قطنا 
  دربلدربل

  التلالتل
  عكوير  عكوير  

  الزبداني الزبداني 
  دير قانوندير قانون

  مرآز ريف دمشق مرآز ريف دمشق 
  زاآية زاآية 

  ستن ستن الرالر
  آسبين آسبين 

  المخرم المخرم 
  العثمانية ـ تلعداي ـ أم العمد العثمانية ـ تلعداي ـ أم العمد 

  أبو حكفة ـ أم جباب   أبو حكفة ـ أم جباب   
  

  القصير القصير 
  السلوقيةالسلوقية
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  ريف حماه ريف حماه 

  ريف ادلب ريف ادلب 

  مرآز حماهمرآز حماه
  أم زهمك ـ دلة ـ البياض ـ أم الطيور ـ طلفأم زهمك ـ دلة ـ البياض ـ أم الطيور ـ طلف

  الفيضة ـ قصر أبو سمرة ـ قصر المخرم الفيضة ـ قصر أبو سمرة ـ قصر المخرم 
  عدبس ـ أبو دردة ـ بيت رقطة عدبس ـ أبو دردة ـ بيت رقطة 

  

  السلمية السلمية 
  عنيق باجرة ـ الكباسين عنيق باجرة ـ الكباسين 

  

  الجسرالجسر
  ن  ن  خراب السلطاخراب السلطا
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  معمرة النعمان  معمرة النعمان  
ر عين ـ از ـ آف ر عين ـتلمنس ـ جرجن از ـ آف تلمنس ـ جرجن

  أم جالل أم جالل 
  

  اريحا اريحا 
  آورينآورين

  

  حارم حارم 
  عزمارين ـ دليبا ـ الغفر عزمارين ـ دليبا ـ الغفر 

  

  مرآز ادلب مرآز ادلب 
  طعوم ـ فيلون ـ تل طوقان  طعوم ـ فيلون ـ تل طوقان  

  

  ريف حلب  ريف حلب  

  عفرين عفرين 
  الخضراء ـ قرزيحل  الخضراء ـ قرزيحل  

  الباب  الباب  
ة ـ ة ـحزوان ـ تفريعة آبيرةـ الجبول ـ عاآول حزوان ـ تفريعة آبيرةـ الجبول ـ عاآول

  سكرية صغيرة سكرية صغيرة 
  

  عين العربعين العرب
  الطوقلي الطوقلي 

  

  اعزاز اعزاز 
غ ـبب دة ـ من غ ـاش مرة ـ نيارة ـ برج القاص ـ ن دة ـ من اش مرة ـ نيارة ـ برج القاص ـ ن

  آفين ـ مياسة ـ زوق آبيرة آفين ـ مياسة ـ زوق آبيرة 
  

  منبج  منبج  
حبوبة صغير ـ حبوبة آبير ـحبوبة صغير ـ حبوبة آبير ـ

  آيارية ـ رسم األحمر آيارية ـ رسم األحمر 
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  ريف الالذقية  ريف الالذقية  

  الحفة الحفة 
  لوادي  لوادي  عرافيت ـ اعرافيت ـ ا

  القرداحةالقرداحة
  اليابسة ـ مسيت ـ عوينة الريحان ـ البالط  مسيت اليابسة ـ مسيت ـ عوينة الريحان ـ البالط  مسيت 

  

  الالذقيةالالذقية
  السامرة ـ الحلوةـ الخضراءالسامرة ـ الحلوةـ الخضراء

  

  جبلة جبلة 
ات ـ الكروم ـ اس ـ بشيلي ـ البويت روم ـسربيون ـ بتري ات ـ الك اس ـ بشيلي ـ البويت سربيون ـ بتري

  بسمالخ بسمالخ 
  

  ريف طرطوس  ريف طرطوس  
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  دريكيش دريكيش 
  بمنة ـ حيالتا   بمنة ـ حيالتا   

  بانياس بانياس 
  آاف الجاع ـ الدي ـ الزوبة آاف الجاع ـ الدي ـ الزوبة 

  فارش آعيبةفارش آعيبة
  

  طرطوس طرطوس 
  وادي المبيسوادي المبيس

  

  الشيخ بدر الشيخ بدر 
  برمانة المشايخ ـ معتي ـ الرقمةبرمانة المشايخ ـ معتي ـ الرقمة

  النيحةالنيحة
  

  ريف الحسكة  ريف الحسكة  

  المالكية المالكية 
  خربة عباس   خربة عباس   

  القامشلي  القامشلي  
  الزرقا ـ سلمية ـ حامو ـ سليمى الزرقا ـ سلمية ـ حامو ـ سليمى 

  أم الفرسانأم الفرسان
  

  رأس العين رأس العين 
  المناجير ـ أبو شاخات المناجير ـ أبو شاخات 

  

  مرآز الحسكةمرآز الحسكة
ة الغرب ـ روس ـ غزال ان ـ أم ال ل حفي ة الغرب ـالمالحة ـ مخروم ـ ت روس ـ غزال ان ـ أم ال ل حفي المالحة ـ مخروم ـ ت

  مرآدة ـ مغلوجة ـ أم حجيرة ـ الحجية مرآدة ـ مغلوجة ـ أم حجيرة ـ الحجية 
  ات ـ توينة ـ خاتونية ـ مخروم ات ـ توينة ـ خاتونية ـ مخروم تل الرمان ـ الزيانتل الرمان ـ الزيان
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  ريف الرقة  ريف الرقة  

  منطقة الرقةمنطقة الرقة
القادسية زور القادسية زور معيزيلة ـ أبو توثة ـ طريفاوي ـ معيزيلة ـ أبو توثة ـ طريفاوي ـ 

  شمر ـ مطب البوراشد    شمر ـ مطب البوراشد    

  منطقة تل أبيض منطقة تل أبيض 
  أعيوة ـ االرتوازية أعيوة ـ االرتوازية 

  

  منطقة الثورةمنطقة الثورة
جعيدين ـ تل عثمان ـ أخو هدلة ـ الجرنية ـ دبسي عفنان ـ الضاهرية جعيدين ـ تل عثمان ـ أخو هدلة ـ الجرنية ـ دبسي عفنان ـ الضاهرية 

  ـ المحمودلي ـ المويلح ـ فالح ربو ـ بئر ضاهر ـ المحمودلي ـ المويلح ـ فالح ربو ـ بئر ضاهر 
  

  ريف دير الزور  ريف دير الزور  
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  الميادين الميادين 
  حوايج ذيبان حوايج ذيبان تشرين ـ تشرين ـ 

  البوآمالالبوآمال
  الغبرة ـ الباغوز ـ الهري  الغبرة ـ الباغوز ـ الهري  

  السويعية ـ هيجين السويعية ـ هيجين 
  

  دير الزوردير الزور
الزر ـ معيجيل ـ الحريجية الجونية ـ الغريبة ـ الصبحة ـ التوامية ـ الزر ـ معيجيل ـ الحريجية الجونية ـ الغريبة ـ الصبحة ـ التوامية ـ 

  الكبر ـ جديد عكيدات ـ زغير جزيرة ـ الجاسمة ـ مراط الكبر ـ جديد عكيدات ـ زغير جزيرة ـ الجاسمة ـ مراط 
  

  ريف السويداء  ريف السويداء  

  شهباشهبا
  حزم ـ لبين ـ البثينة     حزم ـ لبين ـ البثينة     

  صلخد صلخد 
  ربة عواد ـ امتان ربة عواد ـ امتان المغير ـ خالمغير ـ خ
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  مرآز السويداءمرآز السويداء
  الشبكي ـ الكسيب ـ اسعنا الشريحي ـ الرشيدة  الشبكي ـ الكسيب ـ اسعنا الشريحي ـ الرشيدة  

  

  ريف درعا   ريف درعا   

  الصنمين الصنمين 
  عالقين     عالقين     

  ازرع ازرع 
  رخم ـ جبيلية ـ الفقيع ـ السحيلية رخم ـ جبيلية ـ الفقيع ـ السحيلية 

  

  مرآز درعا مرآز درعا 
  الكرك ـ متاعية ـ جمرين ـ آويا الكرك ـ متاعية ـ جمرين ـ آويا 

   الصماد  ـ معرية ـ نصيب  الصماد  ـ معرية ـ نصيب 
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  20092009//1212//3131هدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر  في آافة المحافظات السورية لغاية هدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر  في آافة المحافظات السورية لغاية أسماء وعدد القرى المستأسماء وعدد القرى المست

  اسم القريةاسم القرية  مم  المحافظةالمحافظة
عدد النساء صاحبات عدد النساء صاحبات 
   في القرية في القريةةةعينة النساء المبحوثعينة النساء المبحوثعددعدد  المشاريع في القريةالمشاريع في القرية

  1010  2200  الفقيعالفقيع  11
  1100  1199  عالقينعالقين  22
  99  1188  المتاعيةالمتاعية  33
  44  88  الكركالكرك  44
  22  44  ننجمريجمري  55
  1100  1199  جبيليةجبيلية  66
  77  1144  آوياآويا  77
  77  1133  معريةمعرية  88
  --  --  نصيبنصيب  99

  درعادرعا

  33  55  صمادصماد  1100
  99  1188  حزمحزم  1111
  99  1177  الكسيبالكسيب  1122
  88  1166  المغيرالمغير  1133
  55  1100  خربةعوادخربةعواد  1144
  99  1177  الشبكيالشبكي  1155
  1100  1199  امتانامتان  1166
  99  1177  البثينةالبثينة  1177

  السويداءالسويداء

  1100  1199  الشريحيالشريحي  1188
  1010  2200  آاف الجاعآاف الجاع  1199
  1100  2200  الديالدي  2200
  1100  2200  الزوبةالزوبة  2211
  1100  1199  فارش آعبيةفارش آعبية  2222
  99  1188  بمنةبمنة  2233
  99  1188  برمانةبرمانة  2244
  88  1155  حيالتاحيالتا  2255
  99  1188  معتيمعتي  2266

  طرطوسطرطوس

  99  1177  الرقمةالرقمة  2277
 

  تابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقرتابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر
قرية قرية عدد النساء صاحبات المشاريع في العدد النساء صاحبات المشاريع في ال  اسم القريةاسم القرية  مم  المحافظةالمحافظة   عدد عينة النساء المبحوثة في القرية عدد عينة النساء المبحوثة في القرية   

  1010  1199  العزيزيةالعزيزية  2288
  66  1111  أم العمدأم العمد  2299
  88  1166  المضابعالمضابع  3300
  66  1122  أم جبابأم جباب  3311
  88  1177  تل عدايتل عداي  3322
  1100  1199  العثمانيةالعثمانية  3333
  88  1188  الصايدالصايد  3344

  حمصحمص

  1100  2200  الهزةالهزة  3355
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  1111  2211  أبو حكفةأبو حكفة  3366
  1100  2200  السنكريالسنكري  3377
  66  1111  تل الناقةتل الناقة  3388

  

  11  11  جباب الزيتجباب الزيت  3399
  88  1155  حضرحضر  4400
  22  44  رويحينةرويحينة  4411
  44  77  الهجةالهجة  4422
  66  1111  الرفيدالرفيد  4433
  44  88  الحلسالحلس  4444

  القنيطرةالقنيطرة

  66  1111  جباجبا  4455
  88  1155  اليابسةاليابسة  4466
  88  1155  مسيتمسيت  4477
  77  1144  عوينة الريحانعوينة الريحان  4488
  88  1155  القريرالقرير  4499
  88  1155  بترياسبترياس  5500
  77  1144  بشيليبشيلي  5511
  88  1155  سربيونسربيون  5522
  77  1144  امرةامرةالسالس  5533
  88  1155  الكرومالكروم  5544
  88  1166  البيوتاتالبيوتات  5555
  88  1166  بالطبالط  5566

  الالذقيةالالذقية

  88  1166  عرافيتعرافيت  5577
 

  تابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقرتابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر

  20092009//1212//3131في آافة المحافظات السورية لغاية في آافة المحافظات السورية لغاية 

  عدد النساء صاحبات المشاريع في القرية عدد النساء صاحبات المشاريع في القرية   اسم القريةاسم القرية  مم  المحافظةالمحافظة
عينة النساء المبحوثة في عينة النساء المبحوثة في عدد عدد 

  القريةالقرية
  1100  2200  الغفرالغفر  5588
  88  1166  عزمارينعزمارين  5599
  99  1177  خراب سلطانخراب سلطان  6600
  1100  1199  دلبيادلبيا  6611
  88  1166  تلمنستلمنس  6622
  33  55  جرجنازجرجناز  6633
  55  1100  طعومطعوم  6644
  55  1100  فيلونفيلون  6655

  ادلبادلب

  88  1177  آورينآورين  6666
  1010  1199  خربة عباسخربة عباس  6677
  1155  2299  المالحةالمالحة  6688
  1100  2200  الحجيةالحجية  6699
  1100  2200  الزرقاالزرقا  7700
  1100  2200  مخروممخروم  7711
  99  1177  تل رمانتل رمان  7722

  الحسكةالحسكة

  1100  2200  أم حجيرةأم حجيرة  7733
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  77  1133  الزياناتالزيانات  7744
  1111  2211  تل حفيانتل حفيان  7755
  1133  2266  توينةتوينة  7766
  77  1133  الغربالغرب  7777
  99  1177  أم الروسأم الروس  7788
  1122  2244  المناجيرالمناجير  7799
  1111  2222  سليمةسليمة  8800
  1100  2200  خاتونية البحرةخاتونية البحرة  8811

  

  1100  2200  مغلوجةمغلوجة  8822
  

  د القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر د القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر تابع أسماء وعدتابع أسماء وعد

  اسم القرية اسم القرية   م م   المحافظة المحافظة 
عدد النساء صاحبات عدد النساء صاحبات 

  المشاريع المشاريع 
عدد عينة النساء المبحوثة في عدد عينة النساء المبحوثة في 

  القرية القرية 
  33  66  السحلالسحل  8833
  1100  1199  رأس العين رأس العين   8844
  55  99  عكوبرعكوبر  8855
  55  99  العتيبة العتيبة   8866
  99  1177  دير سلمان دير سلمان   8877
  99  1177  الكفرين الكفرين   8888
  1100  1199  البيطارية البيطارية   8899
  1100  2200  حالحال  9900
  1100  2200  الناصرية الناصرية   9911
  88  1155  دربلدربل  9922
  33  55  الهيجانةالهيجانة  9933
  33  66  دير قانوندير قانون  9944
  99  1188  التوانيالتواني  9955
  99  1177  الطرفاويالطرفاوي  9966
  1100  2200  أم الطيورأم الطيور  9977

  1100  2200  بياضبياض  9988  ريف دمشقريف دمشق
  1100  2200  دلة دلة   9999

  1100  1199  أم زهمكأم زهمك  110000
  1100  2200  الكباسينالكباسين  110011
  99  1188  عنيق باجرة عنيق باجرة   110022
  44  77  طلفطلف  110033
  22  33  الفيضةالفيضة  110044
  77  1144  قصر أبو سمرةقصر أبو سمرة  110055
  77  1133  قصر المخرمقصر المخرم  110066

  
  
  
  
  
  
  

  77  1144  عدبسعدبس  110077  حماه حماه 
  
  

  تابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر تابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر 
ساء المبحوثة في ساء المبحوثة في عدد عينة النعدد عينة النعدد النساء صاحبات عدد النساء صاحبات   اسم القرية اسم القرية   م م   المحافظة المحافظة 
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  القرية القرية   المشاريع المشاريع 
  1100  1199  الهريالهري  110088
  99  1188  السويعية السويعية   110099
  77  1144  الغبرةالغبرة  111100
  1100  1199  الصبحةالصبحة  111111
  55  1100  غريبةغريبة  111122
  33  66  الزرالزر  111133
  --  00  تشرينتشرين  111144
  99  1188  التواميةالتوامية  111155
  1100  1199  الحريجية الجنوبيةالحريجية الجنوبية  111166
  66  1122  حوايج ذيبانحوايج ذيبان  111177
  99  1188  هجينهجين  111188
  99  1188  ررالكبالكب  111199
  44  88  الباغوزالباغوز  112200
  55  99  جديد عكيداتجديد عكيدات  112211
  88  1155  أزغير جزيرةأزغير جزيرة  112222

  33  66  صبيخانصبيخان  112233  دير الزوردير الزور
  88  1166  قرزيحلقرزيحل  112244
  88  1155  مياسةمياسة  112255
  1100  1199  نيارةنيارة  112266
  77  1133  الطوقليالطوقلي  112277
  44  77  حبوبة آبير حبوبة آبير   112288
  11  22  حبوبة صغيرحبوبة صغير  112299
  11  11  آياريةآيارية  113300
  77  1133  سكرية صغيرةسكرية صغيرة  113311
  88  1155  يعة آبيرةيعة آبيرةتفرتفر  113322
    77  1133  حزوانحزوان  113333

  88  1155  الخضراءالخضراء  113344  حلب حلب 
  تابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر تابع أسماء وعدد القرى المستهدفة بمشروع تمكين المرأة والحد من الفقر 

  القرية القرية   م م   المحافظة المحافظة 
عدد النساء صاحبات عدد النساء صاحبات 
  المشاريع في القريةالمشاريع في القرية

عدد عينة النساء المبحوثة في عدد عينة النساء المبحوثة في 
  القرية القرية 

  99  1177  عاآولةعاآولة  113355
  99  1177  الجبولالجبول  113366
  55  1100  ذوق آبيرذوق آبير  113377
  99  1188  برج القاصبرج القاص  113388
  1100  2200  رسم األحمر رسم األحمر   113399
  44  77  باشمرةباشمرة  114400
  55  1100  منغمنغ  114411
  99  1188  آفينآفين  114422

  تابع حلبتابع حلب

  66  1111  ندةندة  114433
  99  1177  زور شمر زور شمر   114444
  1100  2200  المعيزيلةالمعيزيلة  114455

  الرقة الرقة 

  1100  1199  القادسية القادسية   114466
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  88  1155  جعيدين جعيدين   114477
  22  33  أخو هدلة أخو هدلة   114488
  1100  2200  دبسي عفنان دبسي عفنان   114499
  1100  2200  الطريفاويالطريفاوي  115500
  1100  2200  أبو توثةأبو توثة  115511
  77  1133  نل عثماننل عثمان  115522
  77  1133  أعيوةأعيوة  115533
  1100  1199  مطب بوراشدمطب بوراشد  115544
  99  1177  الظاهريةالظاهرية  115555
  99  1177  فالح ربوفالح ربو  115566
  1100  1199  الشريدة الغربيةالشريدة الغربية  115577
  99  1177  االرتوازيةاالرتوازية  115588

  

  55  1100  الجرنية الجرنية   115599
  11222200  22335599    115599  المجموع المجموع 
  

  : : يف اإلحصائي للعينة المسحوبة يف اإلحصائي للعينة المسحوبة التوصالتوص ـ  ـ 66
م سحب            سبق تم عرض      سبق تم عرض     فيمافيما م سحب           الخطوات التصميمية والتنفيذية لعينة الدراسة ونظريًا وإحصائيًا ت الخطوات التصميمية والتنفيذية لعينة الدراسة ونظريًا وإحصائيًا ت

بة  ة بنس بة عين ة بنس و  % % 2525عين اريع ه اء صاحبات المش الي للنس دد اإلجم ع األصلي أي الع ن المجتم و  م اريع ه اء صاحبات المش الي للنس دد اإلجم ع األصلي أي الع ن المجتم / / 23592359//م

  صاحبة مشروع صاحبة مشروع 

  . . ة مشروع ة مشروع صاحبصاحب/ / 11801180//هو هو % % 5050عدد العينة المسحوبة بنسبة عدد العينة المسحوبة بنسبة 

بة       ت نس ال آان ة بح اد األسس التالي م اعتم ه ت ى أن ه إل ن التنوي د م ن الب بة      ولك ت نس ال آان ة بح اد األسس التالي م اعتم ه ت ى أن ه إل ن التنوي د م ن الب دد % % 2525ولك ن الع دد م ن الع م

  : : األصلي في القرية األصلي في القرية 

ى      / / 55//ـ عدد عشري أي وردت الحاالت التالية إذا آان العدد يمين الفاصلة              ـ عدد عشري أي وردت الحاالت التالية إذا آان العدد يمين الفاصلة               وق جبرت إل ا ف ى      وم رت إل وق جب ا ف وم

  . . عدد صحيح عدد صحيح 

   وما دون حذف  وما دون حذف //44//الفاصلة الفاصلة ـ إذا آان العدد يمين ـ إذا آان العدد يمين 

ن  ـ إـ إ ل م ة أق ه العين ع األصلي المسحوب من دد المجتم ان ع ن  ذا آ ل م ة أق ه العين ع األصلي المسحوب من دد المجتم ان ع ة  /  / 44//ذا آ ة سحبت العين دم / / 22//سحبت العين دم لع لع

  . .  عينة القرى  عينة القرى تشتيتتشتيت

  ..وحدة وحدة / / 12201220//وبناًء على ذلك أصبح العدد الفعلي للعينة وبناًء على ذلك أصبح العدد الفعلي للعينة 
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  : : ط ـ تصميم االستمارة ط ـ تصميم االستمارة 
ئلتها ا                 تشكلتشكل ع اس اعي وتتب ع االجتم ئلتها ا                  االستمارة أحد أهم الوسائل في استقصاء الواق ع اس اعي وتتب ع االجتم الفتراضات  الفتراضات   االستمارة أحد أهم الوسائل في استقصاء الواق

إن     ك ف إن    األساسية التي تسير البحث وتنسلخ عن المعايير المعتمدة في استشفاف أبعاد الواقع إضافة إلى ذل ك ف األساسية التي تسير البحث وتنسلخ عن المعايير المعتمدة في استشفاف أبعاد الواقع إضافة إلى ذل

  . . االستمارة تحوي بيانات توصيفية عن حالة المرأة حالة المشروع االستمارة تحوي بيانات توصيفية عن حالة المرأة حالة المشروع 

ئلتها من                  ومنومن ار دالالت أس م اختب ك التوجهات التي ت يعكس تل ئلتها من                   هنا فقد جاء تبويب االستمارة ل ار دالالت أس م اختب ي ت ك التوجهات الت يعكس تل  هنا فقد جاء تبويب االستمارة ل

لة  لة سلس لخ عن المؤشرات   سلس م تنس ن ث ة ، وم ي البحوث الميداني ا ف ارف عليه ة المتع ة المنهجي ن العملي لخ عن المؤشرات   م م تنس ن ث ة ، وم ي البحوث الميداني ا ف ارف عليه ة المتع ة المنهجي ن العملي م

اد                       ئلة التي تفصح عن أبع اد                      مجموعة من األسئلة التي تفصح عن أبعاد هذه المؤشرات مجموعة من األس ئلة التي تفصح عن أبع مجموعة من األسئلة التي تفصح عن أبعاد هذه المؤشرات مجموعة من األس

ى                     ة عل قاًُ في الدالل ى                    هذه المؤشرات ، ومعلوم أن جملة المؤشرات تشكل مفهوم وجملة المفاهيم نس ة عل قاًُ في الدالل ع  هذه المؤشرات ، ومعلوم أن جملة المؤشرات تشكل مفهوم وجملة المفاهيم نس ع  موق موق

  المرأة في المجتمع ، أي بمعنى تصميم أسئلة االستمارة اتبع الشكل التالية المرأة في المجتمع ، أي بمعنى تصميم أسئلة االستمارة اتبع الشكل التالية 

  النظرية االجتماعية النظرية االجتماعية 

  

  نسق اجتماعي نسق اجتماعي 

  

  مفهوم اجتماعي مفهوم اجتماعي 

  

  مؤشرات مؤشرات 

  

  وحدات قياس وحدات قياس 

  

  اسئلة االستمارة اسئلة االستمارة 

  

  :: على ذلك فقد تم تصميم االستمارة وفق المراحل التالية  على ذلك فقد تم تصميم االستمارة وفق المراحل التالية وبناًءوبناًء

  : :  لالستمارة  لالستمارة  ـ بناء القاعدة الفكرية ـ بناء القاعدة الفكرية11
نهج العلمي في االستقصاء                       انطلقتانطلقت ين ال رابط ب نهج العلمي في االستقصاء                        االستمارة من أساس نظري معرفي يحقق الت ين ال رابط ب  االستمارة من أساس نظري معرفي يحقق الت

ئلة محددة تسبر خصائص                  ات وأس ئلة محددة تسبر خصائص                 والواقع االجتماعي للمرأة في مجال البحث ، وتحوي االستمارة بيان ات وأس والواقع االجتماعي للمرأة في مجال البحث ، وتحوي االستمارة بيان

ة ألسرة ه                 ة ألسرة ه                المرأة صاحبة المشروع الذاتية ، آما تشمل أسئلة سبر المالمح المجتمعي رأة ، إضافة      المرأة صاحبة المشروع الذاتية ، آما تشمل أسئلة سبر المالمح المجتمعي رأة ، إضافة      ذه الم ذه الم

  ..إلى أسئلة توضح مالمح المجتمع الذي تعيش فيه وما يحمل في طياته من معالم اقتصادية واجتماعية إلى أسئلة توضح مالمح المجتمع الذي تعيش فيه وما يحمل في طياته من معالم اقتصادية واجتماعية 
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ر أداة               آماآما ذي اعتب دخل وال در لل ئلة لتوصيف المشروع الصغير الم ى أس ر أداة                شملت االستمارة عل ذي اعتب دخل وال در لل ئلة لتوصيف المشروع الصغير الم ى أس  شملت االستمارة عل

تمارة      ك أن االس ى ذل رأة خاصة ، أضف إل ة الم ة وتنمي ة عام ة الريفي تمارة     للتنمي ك أن االس ى ذل رأة خاصة ، أضف إل ة الم ة وتنمي ة عام ة الريفي ر  للتنمي ن األث ئلة ع ملت أس ر  ش ن األث ئلة ع ملت أس ش

  ..االجتماعي واالقتصادي الذي ترآه المشروع على المرأة وأسرتها االجتماعي واالقتصادي الذي ترآه المشروع على المرأة وأسرتها 

  : : األسئلة طبقًا لمعطيات النموذج النظري األسئلة طبقًا لمعطيات النموذج النظري  ـ صياغة  ـ صياغة 22
ى النحو                  تمتم ك عل اس وذل ى النحو                   تصنيف األسئلة في االستمارة في مجموعات عدة يهدف أغراض القي ك عل اس وذل  تصنيف األسئلة في االستمارة في مجموعات عدة يهدف أغراض القي

  : : التاليالتالي

ائص   ى خص رف عل دف التع ياغتها به ت ص ئلة تم ائصأس ى خص رف عل دف التع ياغتها به ت ص ئلة تم اعي أس ا االجتم رأة وواقعه اعي  الم ا االجتم رأة وواقعه  الم

  . . واالقتصادي واالقتصادي 

رأة                   رأة                أسئلة تمت صياغتها بهدف التعرف على خصائص األسرة التي تعيش ضمنها الم أسئلة تمت صياغتها بهدف التعرف على خصائص األسرة التي تعيش ضمنها الم

  والتعرف على واقعها االجتماعي واالقتصادي والتعرف على واقعها االجتماعي واالقتصادي 

داد   ((أسئلة وصفية للمشروع وآل ما يتعلق به من أسئلة وصفية للمشروع وآل ما يتعلق به من    داد   قيمة القرض ـ مدته ـ الس خ  ....................قيمة القرض ـ مدته ـ الس خ  ال ال

 ( (  

اعي واالقتصادي للمشروع     تتية وهي التي    ية وهي التي    أسئلة تقيس متغيرات آيف   أسئلة تقيس متغيرات آيف      اعي واالقتصادي للمشروع     رصد األثر االجتم رصد األثر االجتم

  ..على المرأة على المرأة 

  : :  االستمارة  االستمارة أسئلةأسئلة  أشكال صياغةأشكال صياغة ـ  ـ 33

وع وعتتن ة وطب    تتن ات اإلجرائي ق التعريف تمارة وف ئلة االس ياغة أس كال ص ة وطب     أش ات اإلجرائي ق التعريف تمارة وف ئلة االس ياغة أس كال ص ة  أش ة يع ي  يع رات الت ي  المؤش رات الت المؤش

ارات محددة ،               دائل وخي ة ب ا للمبحوث دم فيه ة يق ئلة مغلق ارات محددة ،              تقيسها أو تصفها فقد تشمل أس دائل وخي ة ب ا للمبحوث دم فيه ة يق ئلة مغلق  وتضمنت أيضًا    وتضمنت أيضًا   تقيسها أو تصفها فقد تشمل أس

  .. أن تدلي بإجابات تفصيلية دون توجهها إلى إجابة معينة أن تدلي بإجابات تفصيلية دون توجهها إلى إجابة معينةةةأسئلة مفتوحة يترك فيها الحرية للمبحوثأسئلة مفتوحة يترك فيها الحرية للمبحوث

اك اكهن رى          هن ة أخ ريحها بإجاب ين تص ة وب ة معين و إجاب ة نح ه المبحوث ين توجي زاوج ب ئلة ت رى           أس ة أخ ريحها بإجاب ين تص ة وب ة معين و إجاب ة نح ه المبحوث ين توجي زاوج ب ئلة ت  أس

ة                   ا الحري رك له ة                  تختارها بنفسها من غير ما هو مطروح عليه من بدائل لالختيار فتت ا الحري رك له ة       تختارها بنفسها من غير ما هو مطروح عليه من بدائل لالختيار فتت ذآر إجاب ة       من أن ت ذآر إجاب من أن ت

  . . أخرى غير واردة ضمن البدائل المطروحة عليها ويسمى هذا النوع من األسئلة المحدد باإلجابة أخرى غير واردة ضمن البدائل المطروحة عليها ويسمى هذا النوع من األسئلة المحدد باإلجابة 

  : :  ـ تبويب االستمارة  ـ تبويب االستمارة 44
ة                تمتم دي الخاص بالمعلومات العام ى القسم التمهي ام إضافة إل ى خمسة أقس ة                 تبويب االستمارة إل دي الخاص بالمعلومات العام ى القسم التمهي ام إضافة إل ى خمسة أقس  تبويب االستمارة إل

دور               والمعلومات التنفيذية المرتبطة بفريق البحث ويض     والمعلومات التنفيذية المرتبطة بفريق البحث ويض      ام الخمسة موضوع واحد ت دور               م آل قسم من األقس ام الخمسة موضوع واحد ت م آل قسم من األقس

  : :  وهذه األقسام هي  وهذه األقسام هي األسئلةاألسئلةحوله حوله 

   الواقع االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع  الواقع االجتماعي واالقتصادي والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع --11

   البناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريع  البناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريع --22

   المالمح المجتمعية لواقع النساء صاحبات المشاريع المالمح المجتمعية لواقع النساء صاحبات المشاريع--33

  لمشاريع الصغيرة آأداة لتمكين المرأة لمشاريع الصغيرة آأداة لتمكين المرأة اا--44

  مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع الصغيرة مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع الصغيرة   --55
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  : :  ـ تطويع االستمارة لمنطقة التفريغ اآللي  ـ تطويع االستمارة لمنطقة التفريغ اآللي 55
وفرة حسب                      أخضعتأخضعت ة المت ا يتناسب واألنظم ئلة بم ي فرمزت األس غ اآلل وفرة حسب                       االستمارة إلى  التفري ة المت ا يتناسب واألنظم ئلة بم ي فرمزت األس غ اآلل  االستمارة إلى  التفري

  . . وتصنيف وتبويب البيانات وتصنيف وتبويب البيانات  وأعد برنامج لتفريغ  وأعد برنامج لتفريغ SSPPSSSSبرنامج برنامج 

  :: ـ مجاالت البحث  ـ مجاالت البحث ي ي 

 مجال البحث تحديد أطره الزمانية والمكانية والبشرية وتأتي أهمية تحديد مجال البحث               مجال البحث تحديد أطره الزمانية والمكانية والبشرية وتأتي أهمية تحديد مجال البحث              يتضمنيتضمن

ا طابع                   اني للدراسة يضفي عليه اني والمك د الزم يم فالتحدي ة التقي ا طابع                  من ضرورة منهجية تستوجبها مرحل اني للدراسة يضفي عليه اني والمك د الزم يم فالتحدي ة التقي من ضرورة منهجية تستوجبها مرحل

  . . الدقة والعمق الدقة والعمق 

  : : المجال الزماني المجال الزماني 

ة        أوأو رة الزمني تنا الفت ة         اإلطار الزماني للبحث والمقصود به في دراس رة الزمني تنا الفت ا    20092009--20052005 اإلطار الزماني للبحث والمقصود به في دراس م به ي ت ا     الت م به  التي ت

ى قروض وقمن                     ات عل ا النساء المبحوث ى قروض وقمن                    انطالقة مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر وحصلت خالله ات عل ا النساء المبحوث انطالقة مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر وحصلت خالله

  الخ الخ ..............بتأسيس مشاريع بتأسيس مشاريع 

  : : المجال المكاني المجال المكاني 

ة محافظات القطر     / / 159159//هو المرأة صاحبة المشروع المولد للدخل في        هو المرأة صاحبة المشروع المولد للدخل في         ة محافظات القطر     قرية موزعة على آاف قرية موزعة على آاف

 . .  

  : : المجال البشري المجال البشري 

ا                      ا بكل م ا                     المرأة الريفية صاحبة المشروع الصغير ضمن ظروف أسرتها وفي نطاق مجتمعه ا بكل م المرأة الريفية صاحبة المشروع الصغير ضمن ظروف أسرتها وفي نطاق مجتمعه

  ....من مالمح اقتصادية واجتماعية وثقافية من مالمح اقتصادية واجتماعية وثقافية يحمل يحمل 

  

  

  

  ::ـ الدراسات النظرية السابقة ـ الدراسات النظرية السابقة   ك ك 
ددت ددتتع ة ال   تع ال تنمي ابقة بمج ة الس ات النظري ة ال    الدراس ال تنمي ابقة بمج ة الس ات النظري ة     الدراس ي التنمي ا ف يما دوره ة والس رأة الريفي ة    م ي التنمي ا ف يما دوره ة والس رأة الريفي م

دة                 دة                الزراعية والريفية ، وآذلك تعددت الدراسات التي رصدت الجدوى االقتصادية في المشاريع المول ي رصدت الجدوى االقتصادية في المشاريع المول الزراعية والريفية ، وآذلك تعددت الدراسات الت

  . . للدخل الخاصة بالنساء الريفيات للدخل الخاصة بالنساء الريفيات 

م                       د ت دخل ، وق دة لل اعي للمشاريع المول ر االجتم م                      ولكن ال يوجد دراسة بحثت في الجدوى واألث د ت دخل ، وق دة لل اعي للمشاريع المول ر االجتم ولكن ال يوجد دراسة بحثت في الجدوى واألث

  : : كثير من هذه الدراسات نذآر منها كثير من هذه الدراسات نذآر منها الرجوع إلى الالرجوع إلى ال
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ونيفم دمشق          ::الدراسة األولى   الدراسة األولى      ونيفم دمشق          السيدة غادة الجابي بتكليف من الي ر    20062006السيدة غادة الجابي بتكليف من الي ر     ، تقري  ، تقري

ة العر            رأة في الجمهوري ة للم ة العر           نقدي وتحليلي لإلستراتيجية الوطني رأة في الجمهوري ة للم ة السورية   نقدي وتحليلي لإلستراتيجية الوطني ة السورية   بي   --20002000((بي

20052005( (   

  .. اإلنجازات والمعوقات اإلنجازات والمعوقات
ي إل      دي وتحليل ر نق داد تقري ة بإع ي إل قامت الباحث دي وتحليل ر نق داد تقري ة بإع ة  قامت الباحث تراتيجية الوطني ذ اإلس ات تنفي ازات ومعوق ة  نج تراتيجية الوطني ذ اإلس ات تنفي ازات ومعوق نج

  :: وذلك من خالل  وذلك من خالل 20052005--20002000للمرأة في سوريا خالل الفترة للمرأة في سوريا خالل الفترة 

ة السورية   20052005 التعريف باإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام     التعريف باإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام    --أوًال  أوًال     ة السورية    في الجمهورية العربي  في الجمهورية العربي

  ..والخلفية التي استندت إليها والخلفية التي استندت إليها , , 

ًا    ًا ثاني ية   --ثاني ة الخمس ي الخط ا ورد ف ف بم ية    التعري ة الخمس ي الخط ا ورد ف ف بم وام   التعري عة لألع وام   التاس عة لألع ة  /  / 20052005  ––  20012001/ /  التاس ة للتنمي للتنمي

  ..االقتصادية واالجتماعية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة االقتصادية واالجتماعية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة 

ًا    ًا ثالث تراتيجية   --ثالث اور اإلس ن مح ور م ل مح ي آ ت ف ي تم ازات الت ي لإلنج رض تحليل تراتيجية    ع اور اإلس ن مح ور م ل مح ي آ ت ف ي تم ازات الت ي لإلنج رض تحليل , ,  ع

  ..والمعوقات التي حالت دون التنفيذ بالشكل المطلوبوالمعوقات التي حالت دون التنفيذ بالشكل المطلوب

  .. عوامل نجاح تنفيذ اإلستراتيجية عوامل نجاح تنفيذ اإلستراتيجية--  رابعًارابعًا  

ًا    ًا خامس وام  --خامس رة لألع ية العاش ة الخمس وام   مضامين الخط رة لألع ية العاش ة الخمس ة االقتصادية  /  / 20102010  ––  20062006/ /  مضامين الخط ة االقتصادية للتنمي للتنمي

رأة                    ة للم ذ اإلستراتيجية الوطني ائج تنفي رأة                   واالجتماعية فيما يخص النهوض بالمرأة آنتيجة أساسية من نت ة للم ذ اإلستراتيجية الوطني ائج تنفي , , واالجتماعية فيما يخص النهوض بالمرأة آنتيجة أساسية من نت

  ..وتحديد األولويات وتحديد األولويات , , وبخاصة في مجال تلمس االحتياجات وبخاصة في مجال تلمس االحتياجات 

  ..ضع الخطط المستقبلية ضع الخطط المستقبلية  األسس المقترحة لو األسس المقترحة لو––سادسًا سادسًا   

  ::وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية وقد خلصت الدراسة إلى التوصيات التالية 

  تصور عن األسس المقترحة لوضع الخطط المستقبليةتصور عن األسس المقترحة لوضع الخطط المستقبلية

دة من                 رة الممت رأة للفت ة للم دة من                شمول خطة العمل الوطني رة الممت رأة للفت ة للم اهج عمل         /  / 20102010  ––  20062006/ / شمول خطة العمل الوطني ع محاور من اهج عمل        جمي ع محاور من جمي

  .. للمرأة قد تناولت تسعة محاور للمرأة قد تناولت تسعة محاورفي حين أن اإلستراتيجية الوطنيةفي حين أن اإلستراتيجية الوطنية, , محورًا محورًا  /  / 1212/ / بكين البالغ عددها بكين البالغ عددها 

ة في إعطاء                       -- ة االقتصادية واالجتماعي ة في إعطاء                     الترآيز على ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة للتنمي ة االقتصادية واالجتماعي الترآيز على ما جاء في الخطة الخمسية العاشرة للتنمي

  ..والتأآيد على قضايا النوع االجتماعي والتأآيد على قضايا النوع االجتماعي , , أولوية لتحقيق تطور نوعي في حياة المرأة أولوية لتحقيق تطور نوعي في حياة المرأة 

ر الحكومي           -- ر الحكومي         الترآيز على تطوير القدرات المؤسسية والفردية للمنظمات غي ى    الترآيز على تطوير القدرات المؤسسية والفردية للمنظمات غي ادرة عل ى    ة لتكون ق ادرة عل ة لتكون ق

  ..تطوير أدائها تطوير أدائها 

رأة             -- رأة           زادة تفعيل مشارآة الهيئات األهلية في تمكين الم ين الم يًا من عناصر       , , زادة تفعيل مشارآة الهيئات األهلية في تمك د عنصرًا أساس ذي يع يًا من عناصر       ال د عنصرًا أساس ذي يع ال

  ..النهوض باألسرة النهوض باألسرة 

الي          , , أهمية زيادة اإلنفاق الوطني السوري على التعليم        أهمية زيادة اإلنفاق الوطني السوري على التعليم          -- ي اإلجم اتج المحل الي          وزيادة حصته من الن ي اإلجم اتج المحل وزيادة حصته من الن

  .. التنمية البشرية  التنمية البشرية بهدف الوصول إلى تحقيق أعلى معدالتبهدف الوصول إلى تحقيق أعلى معدالت, , 
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  ..إطالق السياسة السكانية على أن تكون الصحة اإلنجابية إحدى إستراتيجيتها األساسية إطالق السياسة السكانية على أن تكون الصحة اإلنجابية إحدى إستراتيجيتها األساسية   --

ة                       -- ديم الخدمات التعليمي ًا من حيث تق ر احتياج ات السكانية األآث اطق والفئ ة                     تعزيز االهتمام بالمن ديم الخدمات التعليمي ًا من حيث تق ر احتياج ات السكانية األآث اطق والفئ تعزيز االهتمام بالمن

  ..وفتح مجاالت العمل وفتح مجاالت العمل , , والصحية والصحية 

ًا ًاانطالق ادي  انطالق تقالل االقتص ل االس ن أن عام ادي   م تقالل االقتص ل االس ن أن عام ذاتها      م رأة ب ة الم وير ثق ي تط ي ف ذاتها      أساس رأة ب ة الم وير ثق ي تط ي ف دورها , ,  أساس دورها وب , , وب

  ::فإن المطلوب الترآيز على ما يلي فإن المطلوب الترآيز على ما يلي , , وصوًال إلى تعزيز مكانتها في صنع القرار العام والخاص وصوًال إلى تعزيز مكانتها في صنع القرار العام والخاص 

ه        -- ات العصر وحاجات ق و تقني ارات تتف رات ومه ى خب رأة عل عًا لحصول الم اب واس تح الب ه      ف ات العصر وحاجات ق و تقني ارات تتف رات ومه ى خب رأة عل عًا لحصول الم اب واس تح الب ف

  ..اء القدرات لديها اء القدرات لديها والترآيز على المزيد من فرص التدريب والتأهيل لبنوالترآيز على المزيد من فرص التدريب والتأهيل لبن

ادي       -- اط االقتص ي النش رأة ف ر للم ارآة أآب ة لمش ريعية مالئم ة تش اد بيئ ادي     إيج اط االقتص ي النش رأة ف ر للم ارآة أآب ة لمش ريعية مالئم ة تش اد بيئ افؤ  , , إيج افؤ  ولضمان تك ولضمان تك

  ..الفرص بين الجنسين في العمل الفرص بين الجنسين في العمل 

ديم القروض الصغيرة للمشاريع في          , , توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الصغيرة بشكل عام        توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الصغيرة بشكل عام          -- ديم القروض الصغيرة للمشاريع في          وتق وتق

  ..ويق ويق وتسهيل عمليات التدريب والتسوتسهيل عمليات التدريب والتس, , بيوتهن بشكل خاص بيوتهن بشكل خاص 

  ..وتوفير المناخ اإليجابي لتحقيق األهداف المرسومة لهاوتوفير المناخ اإليجابي لتحقيق األهداف المرسومة لها, , أهمية تعزيز لجان سيدات األعمال أهمية تعزيز لجان سيدات األعمال   --

ر الرسمي               -- ر الرسمي             االهتمام بالبحوث الخاصة بالمرأة في سوق العمل غي وتطوير التشريعات الخاصة      وتطوير التشريعات الخاصة      , , االهتمام بالبحوث الخاصة بالمرأة في سوق العمل غي

  ..به به 

ر    -- ن الفق د م ية للح ًا أساس رأة انطالق ين الم ار تمك ر  اعتب ن الفق د م ية للح ًا أساس رأة انطالق ين الم ار تمك ًا , , اعتب رامج تبع ًا ووضع الخطط والب رامج تبع ذلك ووضع الخطط والب ذلك ل , , ل

بحيث تشمل    بحيث تشمل    , , وأهمية أن يكون لبرامج المرأة أولوية واضحة ضمن إستراتيجية الحد من الفقر             وأهمية أن يكون لبرامج المرأة أولوية واضحة ضمن إستراتيجية الحد من الفقر             

ر       يالت ألس اء المع ات النس ة فئ اعدات الخاص ر      المس يالت ألس اء المع ات النس ة فئ اعدات الخاص ل , , المس ل واألرام ات , , واألرام ات والمعاق اجزات , , والمعاق اجزات والع , , والع

  ..والعاطالت عن العمل وضحايا العنف األسري والعاطالت عن العمل وضحايا العنف األسري 

ر الحكوم      -- ات غي ع المنظم اء وجمي ارآة النس رورة مش ر الحكوم    ض ات غي ع المنظم اء وجمي ارآة النس رورة مش ط    ض ات والخط ع السياس ي وض ة ف ط    ي ات والخط ع السياس ي وض ة ف ي

  ..والبرامج الهادفة لمكافحة الفقر بين النساء والبرامج الهادفة لمكافحة الفقر بين النساء 

ا                  -- ي له ا                العمل على ردم الفجوة القائمة بين القوانين والتشريعات وبين التطبيق الفعل ي له ق    , , العمل على ردم الفجوة القائمة بين القوانين والتشريعات وبين التطبيق الفعل ا يتعل ق    فيم ا يتعل فيم

ة     ة األراضي الزراعي ألة ملكي ة مس ادي وخاص أن االقتص ة    بالش ة األراضي الزراعي ألة ملكي ة مس ادي وخاص أن االقتص ة وصول   , , بالش ن أهمي ًا م ول   انطالق ة وص ن أهمي ًا م انطالق

  ..والتحكم بها والتحكم بها , , االقتصادية االقتصادية المرأة إلى الموارد المرأة إلى الموارد 

والمشروعات األسرية والعمل      والمشروعات األسرية والعمل      , , متابعة إدخال عمل المرأة غير المأجور في القطاع الزراعي           متابعة إدخال عمل المرأة غير المأجور في القطاع الزراعي             --

  ..في تقديرات الحسابات الوطنية في تقديرات الحسابات الوطنية , , المنزلي المنزلي 

ع      -- ترآًا للجمي أنًا مش رأة ش ايا الم ار قض ع    اعتب ترآًا للجمي أنًا مش رأة ش ايا الم ار قض ات وضع    , , اعتب ع القطاع ى جمي ب عل الي يتوج ات وضع    وبالت ع القطاع ى جمي ب عل الي يتوج وبالت

  ..اج المرأة في عملية التنمية في خططها وبرامجها اج المرأة في عملية التنمية في خططها وبرامجها إدمإدم‘‘مسائل النوع االجتماعي ومسائل النوع االجتماعي و

ة ودمج         -- ة ودمج       تعزيز مشارآة المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات واالستراتيجيات التنموي تعزيز مشارآة المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات واالستراتيجيات التنموي

ا         اعي فيه وع االجتم ا        مفهوم الن اعي فيه وع االجتم اعي واستكمال قاعدة                , , مفهوم الن وع االجتم ق بقضايا الن ا يتعل دة                وخاصة م اعي واستكمال قاع وع االجتم ق بقضايا الن ا يتعل وخاصة م

  ..تمام بنشر ثقافة التطوع تمام بنشر ثقافة التطوع البيانات الخاصة بالنوع االجتماعي وتفعيلها واالهالبيانات الخاصة بالنوع االجتماعي وتفعيلها وااله
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  ..رصد ميزانيات حساسة لتعميق مفهوم النوع االجتماعي وتطبيقه رصد ميزانيات حساسة لتعميق مفهوم النوع االجتماعي وتطبيقه   --

ارآتها              -- م مش ذلك رغ ًا ل ر احتياج ا األآث ة آونه رأة الريفي اع الم وير أوض ى تط ز عل ارآتها            الترآي م مش ذلك رغ ًا ل ر احتياج ا األآث ة آونه رأة الريفي اع الم وير أوض ى تط ز عل الترآي

  ..اإلنتاجية الواسعة آقوة عاملة زراعية اإلنتاجية الواسعة آقوة عاملة زراعية 

ة          اإليمان بأن تنمية مشارآة المرأة في صنع القرار له التأثير         اإليمان بأن تنمية مشارآة المرأة في صنع القرار له التأثير           -- ذ السياسات الداعم ة           الكبير في تنفي ذ السياسات الداعم  الكبير في تنفي

  ..للمرأة للمرأة 

ول     -- ي تح ق الت ة العوائ ة والقضائية وإزال ريعية والتنفيذي لطات التش ي الس رأة ف ز دور الم ول   تعزي ي تح ق الت ة العوائ ة والقضائية وإزال ريعية والتنفيذي لطات التش ي الس رأة ف ز دور الم تعزي

  ..دون ذلك دون ذلك 

إعطاء أهمية خاصة للجهد اإلعالمي التوعوي حول قضايا المرأة والتنمية للوصول إلى حدود              إعطاء أهمية خاصة للجهد اإلعالمي التوعوي حول قضايا المرأة والتنمية للوصول إلى حدود                --

ي      ًا ف ي فكري ق المجتمع ن التواف ة م ي     معقول ًا ف ي فكري ق المجتمع ن التواف ة م أن معقول ذا الش أن ه ذا الش وفير    , , ه ين لت اس المك ذا األس ار ه وفير    باعتب ين لت اس المك ذا األس ار ه باعتب

  ..المطلوب المطلوب 

ين الجنسين    , , تطوير مضامين اإلعالم بحيث يبرز قدرات المرأة الفكرية   تطوير مضامين اإلعالم بحيث يبرز قدرات المرأة الفكرية     -- اواة ب ين الجنسين    ونشر مبدأ المس اواة ب ونشر مبدأ المس

رأة   , ,  رأة   ووقف اإلعالم الذي يعكس الصور النمطية السلبية عن الم د     , , ووقف اإلعالم الذي يعكس الصور النمطية السلبية عن الم ى المزي د     وتشجيع النساء عل ى المزي وتشجيع النساء عل

  ..من االنخراط في الجهد اإلعالمي من االنخراط في الجهد اإلعالمي 

ة      -- ع متابع ل اإلعالمي م ي الحق املين ف ع الع ى جمي ة إل ة موجه ة جندري ي سياسات إعالمي ة  تبن ع متابع ل اإلعالمي م ي الحق املين ف ع الع ى جمي ة إل ة موجه ة جندري ي سياسات إعالمي تبن

روءة                          ه وسائل اإلعالم المق ا تقدم اعي في مختلف م وع االجتم وم الن روءة                         تدريبهم بهدف لحظ مفه ه وسائل اإلعالم المق ا تقدم اعي في مختلف م وع االجتم وم الن تدريبهم بهدف لحظ مفه

ة المجتمع الخاصة            , , والمسموعة والمرئية   والمسموعة والمرئية    ة المجتمع الخاصة            وتطوير الخطاب اإلعالمي الذي يستهدف تغير ثقاف وتطوير الخطاب اإلعالمي الذي يستهدف تغير ثقاف

  ..النوع االجتماعي النوع االجتماعي بالمرأة وقضايا بالمرأة وقضايا 

اييس                     -- يم في ضوء المؤشرات والمق ة والتقي د نسب المشارآة والمتابع اييس                   اعتماد آليات عمل لتحدي يم في ضوء المؤشرات والمق ة والتقي د نسب المشارآة والمتابع اعتماد آليات عمل لتحدي

  ..العالمية العالمية 

ة         -- ف والمدين ين الري حية ب دمات الص دمي الخ ادل لمق ع الع مان التوزي ة       ض ف والمدين ين الري حية ب دمات الص دمي الخ ادل لمق ع الع مان التوزي ع  , , ض مان التوزي ع  وض مان التوزي وض

  ..قبل طبيبات قبل طبيبات آخذين بعين االعتبار أن السيدات يفضلن أن يتابعن من آخذين بعين االعتبار أن السيدات يفضلن أن يتابعن من , , الجندري المناسب الجندري المناسب 

  .. تعزيز الرقابة واإلشراف الالزم بخدمات الرعاية الصحية األولية  تعزيز الرقابة واإلشراف الالزم بخدمات الرعاية الصحية األولية   --

رة    -- يم األس ة وتنظ ال حول مواضيع الصحة اإلنجابي اء والرج ة النس دريب وتوعي تمرار ت رة  اس يم األس ة وتنظ ال حول مواضيع الصحة اإلنجابي اء والرج ة النس دريب وتوعي تمرار ت , , اس

  ..وعالقتها بالتنمية والبيئة والتعليم والصحة وعالقتها بالتنمية والبيئة والتعليم والصحة 

  ..ية لألطفال والكبار ية لألطفال والكبار إيجاد آليات حديثة للتدريب على حماية البيئة والتربية البيئإيجاد آليات حديثة للتدريب على حماية البيئة والتربية البيئ  --

ا               -- ة له ا             تعزيز االهتمام بالمرأة ذات االحتياجات الخاصة عن طريق تطوير برامج موجه ة له الء  , , تعزيز االهتمام بالمرأة ذات االحتياجات الخاصة عن طريق تطوير برامج موجه الء  وإي وإي

  ..وتوفير المزيد من الرعاية االجتماعية لها وتوفير المزيد من الرعاية االجتماعية لها , , العناية الالزمة لتأهيلها العناية الالزمة لتأهيلها 

دي                       -- ى تق دول والمنظمات المانحة عل افزًا لل دولي تكون ح اون ال ة للتع دي                     اعتماد إستراتيجية وطني ى تق دول والمنظمات المانحة عل افزًا لل دولي تكون ح اون ال ة للتع م م اعتماد إستراتيجية وطني

ة         , , مزيد من الدعم الفني والمالي      مزيد من الدعم الفني والمالي       ة والصحية والبيئي ة         وزيادة إسهامها في مجال الخدمات التعليمي ة والصحية والبيئي وزيادة إسهامها في مجال الخدمات التعليمي

  ..وبرامج التخفيف من الفقر وتمكين المرأة وبرامج التخفيف من الفقر وتمكين المرأة , , ونشر تكنولوجيا المعلومات الحديثة ونشر تكنولوجيا المعلومات الحديثة , , 
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  ::إال أنه يمكننا تثبيت المالحظات التالية إال أنه يمكننا تثبيت المالحظات التالية 

رأة         رغم أهمية الجوانب المبحوثة في التقرير والتوصيات        رغم أهمية الجوانب المبحوثة في التقرير والتوصيات         رأة         التي انطلقت منه أغفلت الدراسة الم التي انطلقت منه أغفلت الدراسة الم

ين          م تأخذ بع ين         في الريف وخاصة المرأة العاملة في الزراعة إذا لديها مشكالت واحتياجات خاصة ل م تأخذ بع في الريف وخاصة المرأة العاملة في الزراعة إذا لديها مشكالت واحتياجات خاصة ل

  ..االعتبار في سياق التقرير االعتبار في سياق التقرير 

  ::الدراسة الثانية الدراسة الثانية 

 رسم وتقديرات خارطة الفقر الريفي في سوريا، تقويم الفقر في الريف السوري            رسم وتقديرات خارطة الفقر الريفي في سوريا، تقويم الفقر في الريف السوري           

  ورسم خريطتهورسم خريطته
ام ا ام اق ة    ق ة الزراعي دولي للتنمي ندوق ال ة    لص ة الزراعي دولي للتنمي ندوق ال د م IIFFAADDلص د م  بالتعاق ام   SSOOWW--VVUUع ع  بالتعاق ة ع ي بداي ك ف ام    وذل ة ع ي بداي ك ف  وذل

ة  20032003 رأة الريفي ة الم ة تنمي ع مديري اون م ي السوري بالتع ر الريف ار الفق دى انتش ى م ة عل ة  إلجراء دراس رأة الريفي ة الم ة تنمي ع مديري اون م ي السوري بالتع ر الريف ار الفق دى انتش ى م ة عل إلجراء دراس

ـ        ذه المعلومات في إستراتيجية ال ل ه ـ       بوزارة الزراعة السورية وذلك بهدف إدخال مث ذه المعلومات في إستراتيجية ال ل ه ز    IIFFAADDبوزارة الزراعة السورية وذلك بهدف إدخال مث ز    في ترآي     في ترآي

  ..نشاطاتها في الريف وذلك ألجل الحد من الفقرنشاطاتها في الريف وذلك ألجل الحد من الفقر

م   ا يه م  وم ا يه دIIFFAADDوم د بالتحدي ة لت    بالتحدي ع الجغرافي د المواق و تحدي ة لت    ه ع الجغرافي د المواق و تحدي اطق   وزوز ه ي المن ماته ف ر وس اطق   ع الفق ي المن ماته ف ر وس ع الفق

  ..السورية والطرق المناسبة لتشجيع ودعم التطور االقتصادي فيهاالسورية والطرق المناسبة لتشجيع ودعم التطور االقتصادي فيها

  ::تتألف الدراسة من أربعة أقسامتتألف الدراسة من أربعة أقسام

ة تصميم ا  ::القسم األول القسم األول  دخل يعطي وصفًا لطريق ة تصميم ام دخل يعطي وصفًا لطريق تعراض م ى اس وم باإلضافة إل تعراض لدراسة ويق ى اس وم باإلضافة إل ة ويق لدراس

ة االقتصاد       22المراجع المختصة بالموضوع في الجزء      المراجع المختصة بالموضوع في الجزء       م خلفي ة االقتصاد        منه بمناقشة عينات المسح للمنازل ومن ث م خلفي  منه بمناقشة عينات المسح للمنازل ومن ث

  ..السوري مع الترآيز على القطاع الريفي منهالسوري مع الترآيز على القطاع الريفي منه

اني  م الث اني القس م الث اول : : القس اول يتن ع    44يتن ى أرب اد عل ك باالعتم وريا وذل ي س ر ف وزع الفق ر ت رائط تظه ع     خ ى أرب اد عل ك باالعتم وريا وذل ي س ر ف وزع الفق ر ت رائط تظه  خ

ر م   ر م  مؤشرات فق ر             مؤشرات فق ذه المؤشرات أآث ذآور مع بعض التصحيحات لجعل ه ة نتجت عن المسح الم ر             ختلف ذه المؤشرات أآث ذآور مع بعض التصحيحات لجعل ه ة نتجت عن المسح الم ختلف

ر مع دراسات وأبحاث أخرى في نفس                            . . صحةصحة ذا التقري ة له ائج النهائي ذا النت ى ه ارن باإلضافة إل ر مع دراسات وأبحاث أخرى في نفس                            ويق ذا التقري ة له ائج النهائي ذا النت ى ه ارن باإلضافة إل ويق

  ..المجالالمجال

ة    : :  ونتابع في األقسام الثالث الباقية ربط حالة الفقر مع مؤشرات أربع           ونتابع في األقسام الثالث الباقية ربط حالة الفقر مع مؤشرات أربع           ة    السكن وعناصر الرفاهي السكن وعناصر الرفاهي

   ).    ).   77القسم القسم ( ( والتعليم والتعليم , ,  )  ) 66القسم القسم ( ( العمل ومصادر الدخل العمل ومصادر الدخل , , التوظيف التوظيف , ,  )  ) 55 القسم  القسم ((فيه فيه 

ه               : : القسم الثالث   القسم الثالث    امن من اول الجزء الث اج ويتن ه               يرتبط هذا الجزء بالزراعة وأنشطة متعلقة باإلنت امن من اول الجزء الث اج ويتن يرتبط هذا الجزء بالزراعة وأنشطة متعلقة باإلنت

دوة    واإلمكانيات الحالية للزراعة والثروة الحيوانية والعقبات التي تواجه تطورها وخاصة فيما يتع           واإلمكانيات الحالية للزراعة والثروة الحيوانية والعقبات التي تواجه تطورها وخاصة فيما يتع            ق بن دوة    ل ق بن ل

  ..ويتناول الجزء التاسع قنوات التسويق للمنتجات الزراعيةويتناول الجزء التاسع قنوات التسويق للمنتجات الزراعية. . المياه والملوحةالمياه والملوحة

ع  م الراب ع القس م الراب ة وقضايا الجنس " " : : القس دمات االجتماعي ة وقضايا الجنس الخ دمات االجتماعي ات " " الخ ة الصحية واهتمام اول الحال ات يتن ة الصحية واهتمام اول الحال يتن

  ..بما فيها التوصياتبما فيها التوصيات" " الملخص والنتائج الملخص والنتائج  "  " ــوينتهي التقرير بوينتهي التقرير ب. . المرأةالمرأة

  ::استنتاجات  الدراسة استنتاجات  الدراسة 
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ن   يبيبإن ترآإن ترآ ر م غ أآث ي تبل ودة والت كاني الموج و الس ن   ة النم ر م غ أآث ي تبل ودة والت كاني الموج و الس ل  % % 33ة النم ات وأوائ ذ الثمانين نويًا من ل  س ات وأوائ ذ الثمانين نويًا من س

  ..التسعينات سوف تستمر في ممارسة ضغط على احتياجات العمل السورية في المستقبلالتسعينات سوف تستمر في ممارسة ضغط على احتياجات العمل السورية في المستقبل

ة                20302030وحتى عام   وحتى عام    ة                 سيبقى سكان سوريا يافعين جدًا حتى إذا انخفض عدد األطفال في آل عائل  سيبقى سكان سوريا يافعين جدًا حتى إذا انخفض عدد األطفال في آل عائل

  ..دد آبير جدًا من الذرياتدد آبير جدًا من الذرياتبشكل آبير فإنهم سينجبون عبشكل آبير فإنهم سينجبون ع

ي الوقت   ورية ف ه راسمي السياسات الس ي تواج ة الت ة المختلف ديات المحلي إن التح ا ف ن هن ي الوقت  وم ه راسمي السياسات السورية ف ي تواج ة الت ة المختلف ديات المحلي إن التح ا ف ومن هن

ي      كلة األصعب ف ي المش ة وه كالت الملح ر المش ن أآث دًا م باب واح د الش ة عن كل البطال ي     الحاضر تش كلة األصعب ف ي المش ة وه كالت الملح ر المش ن أآث دًا م باب واح د الش ة عن كل البطال الحاضر تش

ر ب    از ال تعتب نفط والغ ات ال تثناء احتياط ورية باس رًا ألن س ة نظ ر ب   المعالج از ال تعتب نفط والغ ات ال تثناء احتياط ورية باس رًا ألن س ة نظ ادر   المعالج ث المص ن حي ًا م دًا غني ادر   ل ث المص ن حي ًا م دًا غني ل

ًا        ت فرص بالد ال زال ارج ال ل خ ى العم ادرين عل كان ق ل الس ي جع ها ف إن فرص ك ف ى ذل الوة عل ًا       وع ت فرص بالد ال زال ارج ال ل خ ى العم ادرين عل كان ق ل الس ي جع ها ف إن فرص ك ف ى ذل الوة عل وع

ة في ضعف                     دان المجاورة تواجه نفس المشكلة وهي البطال ا أن البل دة منه ة في ضعف                    محدودة وذلك ألسباب عدي دان المجاورة تواجه نفس المشكلة وهي البطال ا أن البل دة منه محدودة وذلك ألسباب عدي

  ..األجيال الشابةاألجيال الشابة

ي أن     اد الكل توى االقتص ى مس ه عل دو أن ا يب ن هن ي أن    وم اد الكل توى االقتص ى مس ه عل دو أن ا يب ن هن تخدام   وم ي اس ن ف ام يكم ى األم ق إل تخدام   الطري ي اس ن ف ام يكم ى األم ق إل الطري

تثمارات المناسبة في البنى               و االقتصادي عن طريق االس و االقتصادي عن طريق االستثمارات المناسبة في البنى              العائدات القادمة من النفط والغاز بزيادة النم العائدات القادمة من النفط والغاز بزيادة النم

  التحتية من خالل رفع مستوى التعليمالتحتية من خالل رفع مستوى التعليم

دوم     دى ق ؤ بم عب التنب ن الص ة وم ل الخدم دريب داخ دريس والت الل الت ن خ تم م ذي ي دوم    ال دى ق ؤ بم عب التنب ن الص ة وم ل الخدم دريب داخ دريس والت الل الت ن خ تم م ذي ي ال

ذه               االستثمارات األجنبية   االستثمارات األجنبية    ل ه ة لتموي دخرات المحلي ال الم ذه               المباشرة وآذلك المساعدات وقدرتها على إآم ل ه ة لتموي دخرات المحلي ال الم المباشرة وآذلك المساعدات وقدرتها على إآم

االستثمارات وترجع صعوبة التنبؤ بذلك أيضًا إلى أن الدخل اآلتي من النفط والغاز ربما ترتفع أسعاره                 االستثمارات وترجع صعوبة التنبؤ بذلك أيضًا إلى أن الدخل اآلتي من النفط والغاز ربما ترتفع أسعاره                 

تفيد من   دمات سيس ديث الصناعة وقطاع الخ دو واضحًا أن تح ه يب ابقًا أن ًا س ان متوقع ا آ ى م ى أعل ن  إل تفيد م دمات سيس ديث الصناعة وقطاع الخ دو واضحًا أن تح ه يب ابقًا أن ًا س ان متوقع ا آ ى م ى أعل إل

  ..دخال التقنية األجنبية إلى ميدان البحوث و التنميةدخال التقنية األجنبية إلى ميدان البحوث و التنميةإإ

ى               ز عل دًال من الترآي ة ب ادة حجم الكعك ى زي ز عل ى               وباختصار لن يكون أمام سورية خيار سوى الترآي ز عل دًال من الترآي ة ب ادة حجم الكعك ى زي ز عل  وباختصار لن يكون أمام سورية خيار سوى الترآي

  ..توزيعهاتوزيعها

ام               ام              ففي قطاع الزراعة نجد أمن االنخفاض المستمر في حجم الممتلكات هو نقطة جديرة باالهتم ديرة باالهتم ففي قطاع الزراعة نجد أمن االنخفاض المستمر في حجم الممتلكات هو نقطة ج

دد         وما لم يتوقف هذا التوجه فإ     وما لم يتوقف هذا التوجه فإ      ديد بالنسبة لع ر ش ى فق د إل دد         ن حالة القطر المتوسطة سوف تتحول بالتأآي ر شديد بالنسبة لع ى فق د إل ن حالة القطر المتوسطة سوف تتحول بالتأآي

آبير من العائالت السورية ألنه ال الخروج من العمل الزراعي وال التغير في ترآيب المخرجات يمكن                 آبير من العائالت السورية ألنه ال الخروج من العمل الزراعي وال التغير في ترآيب المخرجات يمكن                 

  ..في نهاية المطاف أن يعوض الخسائر في المخرج لكل مزارعفي نهاية المطاف أن يعوض الخسائر في المخرج لكل مزارع

دابير      دابير     وهذا ال يعني أن المجموعة المعقدة من الت ة يجب        وهذا ال يعني أن المجموعة المعقدة من الت اطق الريفي ًا في المن ة المستخدمة حالي ة يجب        التوزيعي اطق الريفي ًا في المن ة المستخدمة حالي التوزيعي

ك       ف التفك أنها أن يخل ن ش إن م انية ف اة اإلنس ن المعان ر ع بغض النظ ية وضحاها ف ين عش ك ب ك      أن تفك ف التفك أنها أن يخل ن ش إن م انية ف اة اإلنس ن المعان ر ع بغض النظ ية وضحاها ف ين عش ك ب أن تفك

إن    ذا ف يج هش ل و نس ورية ه ي س اعي ف يج االجتم ابه ألن النس ذي يجب أن يحسب حس اعي ال إن   االجتم ذا ف يج هش ل و نس ورية ه ي س اعي ف يج االجتم ابه ألن النس ذي يجب أن يحسب حس اعي ال االجتم

  ..التدرج يبدو الخيار المفضلالتدرج يبدو الخيار المفضل

ا                       ومع ذلك فقد    ومع ذلك فقد     دمج م ى أن ت د أدى بالسياسات إل تحكم المرآزي في االقتصاد ق ا                       لحظ هذا التقرير ال دمج م ى أن ت د أدى بالسياسات إل تحكم المرآزي في االقتصاد ق لحظ هذا التقرير ال

ة لألعالف التي                       ك هو األسعار العالي ى ذل ة لألعالف التي                      هو غير محفز بالمحفزات بنفس السوق والمثال الواضح عل ك هو األسعار العالي ى ذل هو غير محفز بالمحفزات بنفس السوق والمثال الواضح عل
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دد لمربي الماشية             دعم الحكومي المتع واع ال الترافق مع أن وب ب دعم منتجي الحب وم ب دد لمربي الماشية            تق دعم الحكومي المتع واع ال الترافق مع أن وب ب دعم منتجي الحب وم ب إن السياسات إن السياسات . . تق

ى                        التالت ي تسير عل ائعة في األقطار الت ام سياسات ش ى مصراعيه أم اب عل تح الب ى                        ي في السوق الواحد تف ائعة في األقطار التي تسير عل ام سياسات ش ى مصراعيه أم اب عل تح الب ي في السوق الواحد تف

ة االقتصادية                ى الفعالي ؤدي إل ا ت ا قلم ة االقتصادية               طريق التحرير االقتصادي لكنه ى الفعالي ؤدي إل ا ت ا قلم دورها دون تسبب         . . طريق التحرير االقتصادي لكنه وم ب دورها دون تسبب         ولكي تق وم ب ولكي تق

دخ       ى أدوات الت اج إل ع تحت ادة التوزي ات إع إن سياس ة ف ال الفاعلي ي مج ا ف رر له ائر ال مب دخ      بخس ى أدوات الت اج إل ع تحت ادة التوزي ات إع إن سياس ة ف ال الفاعلي ي مج ا ف رر له ائر ال مب ي بخس ي ل ف ل ف

دخل أو إعطاء حق                            اك سياسات تحويالت ال ك أن تكون هن ات فاألفضل من ذل د الكمي دخل أو إعطاء حق                           األسعار وتحدي اك سياسات تحويالت ال ك أن تكون هن ات فاألفضل من ذل د الكمي األسعار وتحدي

ة ةالملكي ن     . . الملكي ة م ات المتقدم ي القطاع افية ف تثمارات إض ة الس ة الملح ل الحاج ي ظ ه ف ن الواضح أن ن     وم ة م ات المتقدم ي القطاع تثمارات إضافية ف ة الس ة الملح ل الحاج ي ظ ه ف ن الواضح أن وم

اد                       د أن إستراتيجية زي دًا فقط يؤآ دابير المباشرة محدود ج ذه الت اد                      االقتصاد فإن المجال له د أن إستراتيجية زي دًا فقط يؤآ دابير المباشرة محدود ج ذه الت راد     االقتصاد فإن المجال له راد     ة عدد األف ة عدد األف

ة                  ة الضرورية لبقي ة األجنبي بوا العمل ة يمكن أن يكس ة                 والذين من خالل انخراطهم في القطاعات الحديث ة الضرورية لبقي ة األجنبي ة يمكن أن يكسبوا العمل والذين من خالل انخراطهم في القطاعات الحديث

  . . االقتصاد هي اإلستراتيجية الوحيدة القابلة لالستمراراالقتصاد هي اإلستراتيجية الوحيدة القابلة لالستمرار

  ::االستنتاجات الخاصة بالمرأة الريفية االستنتاجات الخاصة بالمرأة الريفية 
ى وجه الخصوص في الع               تواجهتواجه ة وعل ى وجه الخصوص في الع                المرأة في العوائل السورية الريفي ة وعل رة وصعوبات       المرأة في العوائل السورية الريفي ل الفقي رة وصعوبات      وائ ل الفقي وائ

ا يسجل                        ل مم دارس أق ات يسجلن في الم ا يسجل                       خاصة ومحددة فأوًال في العوائل الريفية الفقيرة هناك عدد فتي ل مم دارس أق ات يسجلن في الم خاصة ومحددة فأوًال في العوائل الريفية الفقيرة هناك عدد فتي

  ..األوالداألوالد

ي     ه الخصوص ف ى وج جيل األوالد نالحظ عل ة بتس ات مقارن جيل الفتي ي    إن النسب المنخفضة لتس ه الخصوص ف ى وج جيل األوالد نالحظ عل ة بتس ات مقارن جيل الفتي إن النسب المنخفضة لتس

ذه           المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية وهناك حاجة ماسة لرف       المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية وهناك حاجة ماسة لرف        ات في ه ذه           ع نسب التسجيل بالنسبة للفتي ات في ه ع نسب التسجيل بالنسبة للفتي

  ..المناطق من القطرالمناطق من القطر

ال                     ة األطف ل تربي ال                     يتوجب على النساء أن يقمن بأعباء عمل آبيرة تشتمل على الكثير من مهام العائلة مث ة األطف ل تربي  يتوجب على النساء أن يقمن بأعباء عمل آبيرة تشتمل على الكثير من مهام العائلة مث

ال                     ى سبيل المث ا هو في الزراعة عل ة آم ات واألنشطة اإلنتاجي ال                    وتحضير الوجب ى سبيل المث ا هو في الزراعة عل ة آم ات واألنشطة اإلنتاجي ة     ::وتحضير الوجب ق بالعناي ا يتعل ة      وفيم ق بالعناي ا يتعل  وفيم

ت ال ل ال زال ت البالطف ل ال زال ة     بالطف ن الناحي ه م ي أن ذا يعن بيًا وه ال نس ن األطف ة م داد عالي دن أع وريا يل ي س اء ف ة     نس ن الناحي ه م ي أن ذا يعن بيًا وه ال نس ن األطف ة م داد عالي دن أع وريا يل ي س اء ف نس

ى مدى     " " أن هناك حمل وتقديم الرضاعة     أن هناك حمل وتقديم الرضاعة     " " الفيزيولوجية  الفيزيولوجية   ى مدى     فإن النساء يكن في وضع معرض للخطر عل فإن النساء يكن في وضع معرض للخطر عل

ات التي تمتلكه        . . من السنوات من السنوات  ة الحيوان ات التي تمتلكه        وفيما يتعلق باألنشطة اإلنتاجية تلعب المرأة دورًا هامًا في تربي ة الحيوان ا ا وفيما يتعلق باألنشطة اإلنتاجية تلعب المرأة دورًا هامًا في تربي

ي      اء ف ن النس ث م ر يتحدث ثل ع األم ي واق ة وف ذاء العائل ي تصنيع غ ة ف ر أهمي ا األآث ة ودوره ي     العائل اء ف ن النس ث م ر يتحدث ثل ع األم ي واق ة وف ذاء العائل ي تصنيع غ ة ف ر أهمي ا األآث ة ودوره العائل

ام                    ين مه ا ب رة عن صعوبات في التوفيق م ر الفقي ائالت غي ام                   العائالت الفقيرة وحوالي ربع منهن في الع ين مه ا ب رة عن صعوبات في التوفيق م ر الفقي ائالت غي العائالت الفقيرة وحوالي ربع منهن في الع

اتقهن       ى ع اة عل ام الملق ام بالمه اتقهن      تقديم الرضاعة والعناية باألطفال من ناحية والقي ى ع اة عل ام الملق ام بالمه ة أخرى وفي     تقديم الرضاعة والعناية باألطفال من ناحية والقي ة أخرى وفي      من ناحي  من ناحي

ق األمر في              دما يتعل دو محدودًا خاصة عن ة يب ق األمر في             نفس الوقت فإن دور المرأة في صنع القرار داخل العائل دما يتعل دو محدودًا خاصة عن ة يب نفس الوقت فإن دور المرأة في صنع القرار داخل العائل

تج أو في                              ة في تسويق المن رأة الريفي ا تشارك الم ال قلم ى سبيل المث ة وعل تج أو في                             العمل أو في المسائل المالي ة في تسويق المن رأة الريفي ا تشارك الم ال قلم ى سبيل المث ة وعل العمل أو في المسائل المالي

  . . وجودات خاصة بهنوجودات خاصة بهنإدارة المزرعة وقلما يكون لهن دخل خاص بهن أو ملكية للمإدارة المزرعة وقلما يكون لهن دخل خاص بهن أو ملكية للم

  الدراسة الثالثةالدراسة الثالثة

  ) .) .  FFAADD  19961996بتكليف منبتكليف من/ / نجوى قصاب حسن نجوى قصاب حسن ( ( 
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امج            امج           دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية لعين من أسر صغار المزارعين المستهدفة من برن دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية لعين من أسر صغار المزارعين المستهدفة من برن

  ..األغذية العالمي في منطقة الحزام األخضر في سورية األغذية العالمي في منطقة الحزام األخضر في سورية 

ا  ن الب ق م اعدة فري دآتورة نجوى قصاب حسن بمس ا قامت ال ن الب ق م اعدة فري دآتورة نجوى قصاب حسن بمس ة لألوضاع قامت ال ة ميداني ة لألوضاع حثين بدراس ة ميداني حثين بدراس

المي        االقتصادية االجتماعية لعينة من األسر صغار المزارعين المس        االقتصادية االجتماعية لعينة من األسر صغار المزارعين المس         ة الع امج األغذي المي        تهدفة في برن ة الع امج األغذي . . تهدفة في برن

اني للدراسة       , , وقد آانت مناطق الحزام الـأخضر في سوريا          وقد آانت مناطق الحزام الـأخضر في سوريا           اني للدراسة       المجال المك حيث شملت ريف آل        حيث شملت ريف آل        , , المجال المك

رة       أسرة  أسرة   /  / 600600/ /  درعا وتمت على      درعا وتمت على     –– حمص    حمص   –– ادلب    ادلب   ––من محافظات حلب    من محافظات حلب     ة خالل الفت رة       ريفي ة خالل الفت  /  / 2020ريفي

   . .19961996 /  / 11 /  / 2020 حتى  حتى 19951995 /  / 1010

زارعين في               استهدفت الدراسة التعريف عل    استهدفت الدراسة التعريف عل    ة ألسر صغار الم زارعين في              ى األوضاع االقتصادية واالجتماعي ة ألسر صغار الم ى األوضاع االقتصادية واالجتماعي

ر   ف القط ر  ري ف القط ا      , , ري رة ونفقاته ل األس ين دخ ة ب ان العالق ا      وبي رة ونفقاته ل األس ين دخ ة ب ان العالق غار     , , وبي ر ص ن أس ت م ا آان غار     وألن عينته ر ص ن أس ت م ا آان وألن عينته

  ..لى واقع دخل األسرة في سورية عمومًا لى واقع دخل األسرة في سورية عمومًا المزارعين فإن نتائجها ال يمكن أن تعمم عالمزارعين فإن نتائجها ال يمكن أن تعمم ع

  ::هذا وقد وصلت الدراسة الميدانية إلى نتائج متعددة آان من أهمها مما يتصل بدراستنا مايلي هذا وقد وصلت الدراسة الميدانية إلى نتائج متعددة آان من أهمها مما يتصل بدراستنا مايلي 

  ::على مستوى بنية األسرة وسماتها على مستوى بنية األسرة وسماتها 

ا        % % 8181من األسر تضم أآثر من خمسة أشخاص وأن           من األسر تضم أآثر من خمسة أشخاص وأن           % % 88,188,1إن نسبة   إن نسبة     -- د أنجبن ا        من األمهات ق د أنجبن من األمهات ق

  ..ر الذي يؤآد ضخامة اإلعالة على آاهل أرباب األسر ر الذي يؤآد ضخامة اإلعالة على آاهل أرباب األسر األماألم, , أآثر من خمسة أوالد أآثر من خمسة أوالد 

رة        -- ة عش م دون الثامن ن ه ة مم ر المدروس ي األس داد األوالد ف بة أع ت نس رة      آان ة عش م دون الثامن ن ه ة مم ر المدروس ي األس داد األوالد ف بة أع ت نس ن % % 53,8553,85آان ن م م

  ..األمر الذي يؤآد مجددًا  ضخامة اإلعالة على آاهل أرباب األسر األمر الذي يؤآد مجددًا  ضخامة اإلعالة على آاهل أرباب األسر , , مجموع عدد األوالد مجموع عدد األوالد 

ت     -- ر آان اب األس ين أرب ة ب ين أن األمي ت   تب ر آان اب األس ين أرب ة ب ين أن األمي ل % % 38,338,3تب ل مقاب وت  % % 88,,8080مقاب ات البي دى رب وت  ل ات البي دى رب ا , , ل ا بينم بينم

  ..لدى ربات األسر لدى ربات األسر % % 6,26,2مقابل مقابل % % 30,330,3آانت نسبة الملمين من أرباب األسر تشكل آانت نسبة الملمين من أرباب األسر تشكل 

ي سلك   -- تظم ف د ان بعينات ق ذ الس دارس من ي عمر االلتحاق بالم ان ف ذي آ د وال ل الجدي ي سلك إن الجي تظم ف د ان بعينات ق ذ الس دارس من ان في عمر االلتحاق بالم ذي آ د وال ل الجدي إن الجي

ة واإلعدا     رحلتين االبتدائي ي التحصيل في الم ين الجنسين ف روق ب يم وزالت الف ة واإلعدا    التعل رحلتين االبتدائي ي الم ين الجنسين في التحصيل ف روق ب يم وزالت الف ة التعل ة دي ا , , دي ا آم آم

  ..أصبحت الفروق قليلة في المراحل التعليمية األعلى أصبحت الفروق قليلة في المراحل التعليمية األعلى 

اب األسر                           -- دى أرب ة ل ى مراآز المدن واألقطار قليل رى إل ة من الق اب األسر                         آانت حرآة الهجرة الداخلي دى أرب ة ل ى مراآز المدن واألقطار قليل ة من القرى إل آانت حرآة الهجرة الداخلي

ى األقطار        % % 92,292,2وآانت نسبة األبناء المقيمين في القرية    وآانت نسبة األبناء المقيمين في القرية     ى األقطار        وآانت أسباب هجرة من هاجر إل وآانت أسباب هجرة من هاجر إل

دخل        % % 53,353,3والمدن  والمدن   د من ال دخل        لتأمين مزي د من ال أمين فرصة العمل       % % 23,823,8ونسبة   ونسبة   لتأمين مزي أمين فرصة العمل       لت اك نسب   , , لت اك نسب   وهن وهن

  ..ضئيلة سافرت بسبب التعليم أو الزواج ضئيلة سافرت بسبب التعليم أو الزواج 

  :  :  على مستوى المسكن والخدمات المتوفرة لألسرة على مستوى المسكن والخدمات المتوفرة لألسرة 

من المساآن    من المساآن    % % 85,585,5من المساآن في إطار العينة المدروسة هي في الطين وأن              من المساآن في إطار العينة المدروسة هي في الطين وأن              % % 54,254,2إن  إن    --

م  م تض د   )  ) 33--22( ( تض ة وتعتم د  غرف ة وتعتم هاريج  % % 5858غرف اه الص ى مي ر عل ن األس هاريج  م اه الص ى مي ر عل ن األس دات   ,  , م وفر التمدي دات  وال تت وفر التمدي وال تت

  ..من األسر من األسر % % 11,511,5للمياه داخل المنزل إال إلى للمياه داخل المنزل إال إلى 

  ..من العينة من العينة % % 85,885,8أما الكهرباء فهي متوفرة في المنزل لأما الكهرباء فهي متوفرة في المنزل ل  --
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زل ونسبة                % % 58,758,7توفرت المرافق الصحية بنسبة        توفرت المرافق الصحية بنسبة          -- ق بوجود مطبخ مستقل في المن ا يتعل زل ونسبة                فيم ق بوجود مطبخ مستقل في المن ا يتعل فيم

  ..فيما يخص وجود المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض فيما يخص وجود المرافق من مطبخ وحمام ومرحاض % % 6,76,7

رادات بنسبة          توفرت لدى توفرت لدى   -- رادات بنسبة           ربات األسر آالت الغسيل والب ون     % % 21,721,7 ربات األسر آالت الغسيل والب ين وجود التلفزي ط وتب ون     فق ين وجود التلفزي فقط وتب

  ..من األسر من األسر % % 14,714,7لدى لدى 

  ..من األسر آالت خياطةمن األسر آالت خياطة% % 6,56,5ا تملك ا تملك بينمبينم, , من األسر من األسر % % 92,892,8لم تتوفر آالت إنتاجية لدى لم تتوفر آالت إنتاجية لدى   --

  

  :   :   على مستوى إنفاق ودخل األسرة السنوي على مستوى إنفاق ودخل األسرة السنوي 

   : :الدخولالدخول

ين       من األسر أشارت إلى متوسط      من األسر أشارت إلى متوسط      % % 51,951,9إن  إن    -- ين       الدخل السنوي لها هو ب , , س  س  ..ألف ل  ألف ل   )  ) 3030--1111( ( الدخل السنوي لها هو ب

  ..س س ..ألف لألف ل )  ) 5050--3030( ( من األسر آان متوسط دخلها السنوي بين من األسر آان متوسط دخلها السنوي بين % % 32,532,5

ين  % % 33,233,2س وس و..من اإلنتاج الزراعي هو أقل من عشرة آالف ل     من اإلنتاج الزراعي هو أقل من عشرة آالف ل     % % 5050إن  إن    -- ين  ب ألف  ألف   )  ) 2020--1111( ( ب

  ..س س ..لل

  ..س س ..مسة آالف لمسة آالف لمن األسر يتوفر لديها من اإلنتاج الحيواني دخًال سنويًا يقل عن خمن األسر يتوفر لديها من اإلنتاج الحيواني دخًال سنويًا يقل عن خ% % 8080إن إن   --

  ..س س ..من دخل األسر من الصناعات الغذائية أقل من خمسة آالف لمن دخل األسر من الصناعات الغذائية أقل من خمسة آالف ل% % 39,339,3إن إن   --

  ..س س ..من دخل األسر من الصناعات اليدوية أقل من خمسة آالف لمن دخل األسر من الصناعات اليدوية أقل من خمسة آالف ل% % 99,599,5إن إن   --

  ..س س ..من دخل األسر من التحويالت الخارجية أقل من خمسة آالف لمن دخل األسر من التحويالت الخارجية أقل من خمسة آالف ل% % 98,398,3إن إن   --

  ..س س ..آالف لآالف ل1010من الدخل السنوي من الرواتب يقل عن من الدخل السنوي من الرواتب يقل عن % % 81,581,5إن إن   --

  :  :  اإلنفاق اإلنفاق 

ين            راوح ب ين           إن مجموع اإلنفاق السنوي لألسر يت راوح ب ات         ..ألف ل  ألف ل   )  ) 4040--1111( ( إن مجموع اإلنفاق السنوي لألسر يت ل متوسط إنفاق ات         س وهو يمث ل متوسط إنفاق س وهو يمث

  ..من أسر العينة من أسر العينة % % 50,750,7

  ::وآان اإلنفاق على أهم السلع والخدمات موزعًا على المجاالت التالية وآان اإلنفاق على أهم السلع والخدمات موزعًا على المجاالت التالية 

  ..س س .. آالف ل آالف ل55من األسر تنفق أقل من من األسر تنفق أقل من % % 48,848,8على الصحة على الصحة   --

  ..س س .. آالف ل آالف ل55من األسر تنفق أقل من من األسر تنفق أقل من % % 87,587,5  على التعليمعلى التعليم  --

  ..س س .. آالف ل آالف ل55من األسر تنفق أقل من من األسر تنفق أقل من % % 51,851,8على الكساء على الكساء   --

  ..س س .. آالف ل آالف ل55من األسر تنفق أقل من من األسر تنفق أقل من % % 96,596,5على اللحوم على اللحوم   --

  ..س س ..لل )  ) 2020--66( ( من األسر تنفق بين من األسر تنفق بين % % 5858على الخبز على الخبز   --

  ..من األسر على وجود عجز آبير في الميزانية من األسر على وجود عجز آبير في الميزانية % % 77,877,8أآد أآد   --

ن خالل   إن المسح االجتإن المسح االجت ن م وى قصاب حس دآتورة نج ه ال ذي قامت ب اعي واالقتصادي ال ن خالل   م دآتورة نجوى قصاب حسن م ه ال ذي قامت ب اعي واالقتصادي ال م

ي سورية   زارعين ف ة من أسر صغار الم ة لعين ة األوضاع االقتصادية واالجتماعي ي سورية  دراس زارعين ف ة من أسر صغار الم ة لعين ة األوضاع االقتصادية واالجتماعي ر , , دراس ر يعتب يعتب

ة         , , بحثًا متميزًا في عمقه وشموليته      بحثًا متميزًا في عمقه وشموليته       ة         حيث استطاع أن يتناول جميع األوضاع االقتصادية واالجتماعي حيث استطاع أن يتناول جميع األوضاع االقتصادية واالجتماعي
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ى مجتمع صغار                لألسر الفالحية ويتعمق في   لألسر الفالحية ويتعمق في    ى مجتمع صغار                 غورها من خالل استمارة نموذجية إال أنه يقتصر عل  غورها من خالل استمارة نموذجية إال أنه يقتصر عل

ة          . . وفي المناطق األشد فقرًا أيضًا      وفي المناطق األشد فقرًا أيضًا      , , المزارعين فقط   المزارعين فقط    ة          وآذلك فهو يستبعد أرباب األسر ممن هم في فئ وآذلك فهو يستبعد أرباب األسر ممن هم في فئ

ر في سورية                 ) )  عامًا    عامًا   3535--1515( (  ر في سورية                 وبالتالي ال يمكن تعميم نتائجه آمؤشر على مستوى المعيشة أو الفق وبالتالي ال يمكن تعميم نتائجه آمؤشر على مستوى المعيشة أو الفق

..  

   :  : الدراسة الرابعةالدراسة الرابعة

ة السورية لشؤون األسرة     , , دراسة في مفهوم ومعوقات تمكين المرأة صحيًا      دراسة في مفهوم ومعوقات تمكين المرأة صحيًا       ة السورية لشؤون األسرة     دراسة مقدمة للهيئ من  من  , , دراسة مقدمة للهيئ

  20072007آذار آذار ..الدآتور ة هيام بشور والدآتورة آوآب الداية الدآتور ة هيام بشور والدآتورة آوآب الداية 

  ::غاية الدراسة وأهدافها غاية الدراسة وأهدافها 

ة السورية لشؤون األسرة وشرآائها في صياغة االستراتيجيات                       ة السورية لشؤون األسرة وشرآائها في صياغة االستراتيجيات                      تبغي هذه الدراسة مساعدة الهيئ تبغي هذه الدراسة مساعدة الهيئ

ذا اإلطار                  الال دخالت مناسبة في ه ات وت راح فعالي ذا اإلطار                  متعلقة بتمكين المرأة وصحتها واقت دخالت مناسبة في ه ات وت راح فعالي ًا   , , متعلقة بتمكين المرأة وصحتها واقت ًا   يمكن الحق يمكن الحق

  ..تطبيقها وتقييمها تطبيقها وتقييمها 

  ::أما أهداف هذه الدراسة النوعية فهي أما أهداف هذه الدراسة النوعية فهي 

  مراجعة األدبيات المحلية واإلقليمية والعالمية في موضوع تمكين المرأة وخاصة الصحي مراجعة األدبيات المحلية واإلقليمية والعالمية في موضوع تمكين المرأة وخاصة الصحي   --11

  مرأة صحيًا مرأة صحيًا محاولة وضع تعريف مفاهيمي لتمكين المحاولة وضع تعريف مفاهيمي لتمكين ال  --22

ة نظر       --33 ة نظر     استقصاء المعوقات التي تحول أمام تمكين المرأة وخاصة من الناحية الصحية من وجه استقصاء المعوقات التي تحول أمام تمكين المرأة وخاصة من الناحية الصحية من وجه

  ..األشخاص المفتاحيين ومن وجهة نظر السيدات األشخاص المفتاحيين ومن وجهة نظر السيدات 

ى       --44 ز عل ع الترآي رأة م ين الم ة لتمك ة وطني وير سياس ة تط راح التوصيات الخاصة بإمكاني ى     اقت ز عل ع الترآي رأة م ين الم ة لتمك ة وطني وير سياس ة تط راح التوصيات الخاصة بإمكاني اقت

  ..التمكين الصحي التمكين الصحي 

   : :النتائجالنتائج

  ::تمكين المرأة صحيًا تمكين المرأة صحيًا //كين المرأة كين المرأة  مفهوم تم مفهوم تم––أوًال أوًال 
ين                            ة في مجال تمك ة نوعي ى وجود نقل ذه الدراسة عل احيين في ه ين                            لقد أجمع جميع األشخاص المفت ة في مجال تمك ة نوعي ى وجود نقل ذه الدراسة عل احيين في ه  لقد أجمع جميع األشخاص المفت

ة     ات مختلف ه بعض جه ذي قامت ب دؤوب ال ل ال بب العم رأة بس ة    الم ات مختلف ه بعض جه ذي قامت ب دؤوب ال ل ال بب العم رأة بس ة الخطط  , , الم د وضعت الدول ة الخطط  فق د وضعت الدول فق

دة           دة          واالستراتيجيات التي تخدم تمكين المرأة آما واعتمدت مؤشرات عدي ا إحراز         واالستراتيجيات التي تخدم تمكين المرأة آما واعتمدت مؤشرات عدي ين من متابعته ا إحراز          يتب ين من متابعته  يتب

ة             . . التقدم الملموس   التقدم الملموس    ة متكامل ة             آما أجمع هؤالء على أن التمكين هو حزم ة متكامل اة دون         , , آما أجمع هؤالء على أن التمكين هو حزم اة دون         فال يمكن إنجاز قن فال يمكن إنجاز قن

ة           . . باقي القنوات وأنه بطبيعة الحال متعدد الجوانب         باقي القنوات وأنه بطبيعة الحال متعدد الجوانب          ارات القيادي ين االقتصادي والمه دا أن التمك ة           وب ارات القيادي دا أن التمكين االقتصادي والمه وب

وادر            وأشار وأشار . . هي ذات أهمية خاصة في رأي األغلبية من هؤالء           هي ذات أهمية خاصة في رأي األغلبية من هؤالء            ارة الك اءة ومه ى أن آف وادر             هؤالء إل ارة الك اءة ومه ى أن آف  هؤالء إل

  ..العاملة في تمكين المرأة أفضل العاملة في تمكين المرأة أفضل 

دم             ات للتق ة واعي دم            وتبين أن السيدات المتعلمات الالتي اشترآن في مجموعات المناقشة المرآزي ات للتق ة واعي وتبين أن السيدات المتعلمات الالتي اشترآن في مجموعات المناقشة المرآزي

دد       و متع ين ه ى أن التمك ات عل ن األخري دن ه رأة وأآ ين الم ال تمك ي مج اطات ف رز والنش دد      المح و متع ين ه ى أن التمك ات عل ن األخري دن ه رأة وأآ ين الم ال تمك ي مج اطات ف رز والنش المح

اعي والصحي إال أن             الجوانب فهناك برأيهن السيا   الجوانب فهناك برأيهن السيا    انوني واالجتم اعي والصحي إال أن             سي واالقتصادي والتشريعي والق انوني واالجتم سي واالقتصادي والتشريعي والق
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ا   ى حقوقه رأة عل ى حصول الم زن عل دًا ورآ ام ج رأيهن ه دا ب ين السياسي واالقتصادي ب ا  التمك ى حقوقه رأة عل ى حصول الم زن عل دًا ورآ ام ج رأيهن ه دا ب ين السياسي واالقتصادي ب . . التمك

دة ومختلطة                        ر واضح والمسميات عدي وم غي ر عن أن المفه دة ومختلطة                       وآان من الملفت للنظر أن البعض عب ر واضح والمسميات عدي وم غي ر عن أن المفه وآان من الملفت للنظر أن البعض عب

انهن  انهن بأذه ى أن مف, , بأذه داهن إل ى أن مفوأشارت إح داهن إل دول وأشارت إح تعار من ال ي ومس وم غرب و مفه رأة ه ين الم وم تمك دول ه تعار من ال ي ومس وم غرب و مفه رأة ه ين الم وم تمك ه

  ..األجنبية وبالتالي هو غير مناسب األجنبية وبالتالي هو غير مناسب 

  

  

  اإلطار النظري للدراسة اإلطار النظري للدراسة : : فصل الثانيفصل الثانيالال

  استراتيجيات تمكين المرأة عالميًا ومحليًا استراتيجيات تمكين المرأة عالميًا ومحليًا 

  

  أ ـ رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة العالمية أ ـ رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة العالمية 

    19921992فيينا فيينا  ـ المرأة والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ـ  ـ المرأة والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ـ 11  

    19941994 ـ المرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ـ القاهرة  ـ المرأة والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية ـ القاهرة 22  

    19951995 ـ المؤتمر الرابع للمرأة ـ بكين  ـ المؤتمر الرابع للمرأة ـ بكين 33  

    20152015--20002000 ـ المرأة في إعالن القمة األلفية  ـ المرأة في إعالن القمة األلفية 44  

    20032003 ـ منتدى االقتصاد والمرأة العربية ـ الكويت  ـ منتدى االقتصاد والمرأة العربية ـ الكويت 55  

    20052005 ـ المرأة في تقرير حالة سكان العالم  ـ المرأة في تقرير حالة سكان العالم 66  

   رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة محليًا  رؤية نقدية في أدبيات تمكين المرأة محليًا ب ـب ـ

   ـ المرأة في الدستور العربي السوري  ـ المرأة في الدستور العربي السوري 11  

  20052005 ـ اإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام  ـ اإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 22  

    اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةإستراتيجية وزارة الزراعة في تنمية المرأة الريفية بضوء إستراتيجية وزارة الزراعة في تنمية المرأة الريفية بضوء  ـ  ـ 33  

      20072007الوطنية للمرأة العربية السورية حتى عام الوطنية للمرأة العربية السورية حتى عام   

    20052005--20012001في الخطة الخمسية التاسعة في الخطة الخمسية التاسعة أة أة  ـ المر ـ المر44  

  20102010--20062006المرأة في الخطة الخمسية العاشرة المرأة في الخطة الخمسية العاشرة  ـ  ـ 55  

  ج ـ مفهوم التمكين االقتصادي واالجتماعي ج ـ مفهوم التمكين االقتصادي واالجتماعي 

    مفهوم التمكينمفهوم التمكينـ ـ 11

   ـ أي تعريف تمكين المرأة  ـ أي تعريف تمكين المرأة ماذا نمكنماذا نمكن ـ  ـ 22
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  ـ أي تتمة االستثمار في التمكين ـ أي تتمة االستثمار في التمكين لماذا نمكن لماذا نمكن  ـ  ـ 33

  ن النساءن النساء ـ آيف نمكن ـ أي طرق تمكي ـ آيف نمكن ـ أي طرق تمكي44

  

  د ـ مؤشرات تمكين المرأة في سوريا د ـ مؤشرات تمكين المرأة في سوريا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلطار النظري للدراسة اإلطار النظري للدراسة 

  استراتيجيات تمكين المرأة عالميًا ومحليًا استراتيجيات تمكين المرأة عالميًا ومحليًا 

  ::أ ـ رؤية نقدية في أدبيات التمكين العالمية أ ـ رؤية نقدية في أدبيات التمكين العالمية 

  ::19921992 ـ المرأة والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ـ فيينا  ـ المرأة والمؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ـ فيينا 11
د دلق ر  لق رن العش ر الق ي أواخ داث ف ت األح ر   آان رن العش ر الق ي أواخ داث ف ت األح رية    آان ة البش ق بمواضيع التنمي ا يتعل ة فيم رية   ين حافل ة البش ق بمواضيع التنمي ا يتعل ة فيم ين حافل

دة في التسعينات       دتها األمم المتحدة في التسعينات       لمرأة بشكل خاص ، وآانت المؤتمرات التي عق       لمرأة بشكل خاص ، وآانت المؤتمرات التي عق       ،ا،اوالحقوق اإلنسانية   والحقوق اإلنسانية    ، ، دتها األمم المتح

وق اإلنسان          المي لحق وق اإلنسان         وبخاصة المؤتمر الع المي لحق ا   ((وبخاصة المؤتمر الع ا   فيين ة         ) ) 19921992فيين دولي للسكان والتنمي ؤتمر ال ة         والم دولي للسكان والتنمي ؤتمر ال اهرة  ( ( والم اهرة  الق الق

محورية في حدوث تحول هام في تقدم       محورية في حدوث تحول هام في تقدم       ) ) 19951995بكين  بكين  ( ( بع المعني بالمرأة    بع المعني بالمرأة    والمؤتمر العالمي الرا  والمؤتمر العالمي الرا  ) ) 19941994

  .. .. المرأة المرأة 

  19941994 ـ المرأة والمؤتمر الدولي للسكان ـ القاهرة  ـ المرأة والمؤتمر الدولي للسكان ـ القاهرة 22
ز          19941994القاهرة توصلت حكومات العالم في عام       القاهرة توصلت حكومات العالم في عام       ففي  ففي   ا بتعزي ز           إلى توافق في اآلراء أآد التزامه ا بتعزي  إلى توافق في اآلراء أآد التزامه

ع        بة لجمي وق اإلنسان بالنس ع الكامل بحق ة التمت ع       وحماي وق اإلنسان بالنسبة لجمي ع الكامل بحق ة التمت ا وحماي ا النس اتهن ، واتفقت الحكومات    ءءالنس ة دورة حي اتهن ، واتفقت الحكومات     طيل ة دورة حي  طيل
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ا مع الرجل ، في                                 وة وتحقيق المساواة في عالقاته دًا من الق رأة مزي نح الم دابير لم اذ ت ى اتخ ا مع الرجل ، في                                أيضًا عل اواة في عالقاته وة وتحقيق المس دًا من الق رأة مزي دابير لمنح الم اذ ت ى اتخ أيضًا عل

  . . القوانين والنظم االقتصادية وداخل األسرة المعيشية القوانين والنظم االقتصادية وداخل األسرة المعيشية 

امًال ومف    IICCPPDDالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية     المؤتمر الدولي للسكان والتنمية      برنامج عمل     برنامج عمل    وتضمنوتضمن امًال ومف     فصًال آ الفصل  الفصل  ((صالً صالً  فصًال آ

ه أن                      ) ) الــرابع  الــرابع   د ذآر في جزء من ين الجنسين وق اواة ب رأة والمس ه أن                      بشـــأن تــمكين الم د ذآر في جزء من ين الجنسين وق اواة ب رأة والمس تحسين وضع    تحسين وضع    " " بشـــأن تــمكين الم

اة           االت الحي ع مج ي جمي تويات ف ع المس ى جمي رار وعل نع الق ى ص درتها عل ًا ق زز أيض رأة يع اة          الم االت الحي ع مج ي جمي تويات ف ع المس ى جمي رار وعل نع الق ى ص درتها عل ًا ق زز أيض رأة يع الم

ين المر            وبخاصة في مجال الجنس واإلنجاب    وبخاصة في مجال الجنس واإلنجاب     ين الجنسين وتمك ين المر             ، وقد آانت المساواة ب ين الجنسين وتمك ة        ، وقد آانت المساواة ب ا لب رؤي ة       أة هم ا لب رؤي أة هم

ة   ية واإلنجابي ة بالصحة الجنس ؤتمر المتعلق ل الم امج عم ات برن ة فغاي كان والتنمي دولي للس ؤتمر ال ة  الم ية واإلنجابي ة بالصحة الجنس ؤتمر المتعلق ل الم امج عم ات برن ة فغاي كان والتنمي دولي للس ؤتمر ال الم

ين ،        ين الجنس اواة ب رأة والمس ين الم ة بتمك ه المتعلق ًا بغايات ًا وثيق ة ارتباط ة مرتبط وق اإلنجابي ين ،       والحق ين الجنس اواة ب رأة والمس ين الم ة بتمك ه المتعلق ًا بغايات ًا وثيق ة ارتباط ة مرتبط وق اإلنجابي والحق

يًا          وتعزز آل منهما األخرى ، وقد أخذ المؤتمر الدولي للسكان         وتعزز آل منهما األخرى ، وقد أخذ المؤتمر الدولي للسكان          دًا رئيس ًا جدي ه التزام ى عاتق ة عل يًا           والتنمي دًا رئيس ًا جدي ه التزام ى عاتق ة عل  والتنمي

ي   ل ف ه المتمث ي هدف ي  ف ل ف ه المتمث ي هدف اة    " " ف ك الحي ي ذل ا ف اة بم االت الحي ع مج ي جمي ين ف ين الجنس اواة ب ق المس اة    تحقي ك الحي ي ذل ا ف اة بم االت الحي ع مج ي جمي ين ف ين الجنس اواة ب ق المس تحقي

األسرية والمجتمعية ، وتشجع الرجل على االضطالع بمسؤوليته عن السلوك الجنسي واإلنجابي وعن               األسرية والمجتمعية ، وتشجع الرجل على االضطالع بمسؤوليته عن السلوك الجنسي واإلنجابي وعن               

  ) . ) . 5252ـ ـ 44((ضطالع بتلك المسؤولية والدورضطالع بتلك المسؤولية والدوردوره في المجتمع واألسرة وتمكينه من االدوره في المجتمع واألسرة وتمكينه من اال

دان أن                ) ) 44ــ44((وجاء في الفقرة    وجاء في الفقرة     ه ينبغي للبل ة أن دان أن                من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمي ه ينبغي للبل ة أن من برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمي

ين الرجل           اوت ب ى ضروب التف ى القضاء عل ة إل ين الرجل          تعمل على تمكين المرأة ، وأن تتخذ الخطوات المؤدي اوت ب ى ضروب التف ى القضاء عل ة إل تعمل على تمكين المرأة ، وأن تتخذ الخطوات المؤدي

  : : عن طريق ما يلي عن طريق ما يلي والمرأة في أقرب وقت ممكن والمرأة في أقرب وقت ممكن 

ع       11 ى جمي ا المنصف عل رأة وتمثيله ة للم ارآة المكافئ ق المش ة لتحقي ات الالزم اء اآللي ع        ـ إنش ى جمي ا المنصف عل رأة وتمثيله ة للم ارآة المكافئ ق المش ة لتحقي ات الالزم اء اآللي  ـ إنش

رأة من           ين الم ي آل مجتمع وتمك ة في آل وسط وف اة العام ة السياسية والحي رأة من          مستويات العملي ين الم ة في آل وسط وفي آل مجتمع وتمك اة العام ية والحي ة السياس مستويات العملي

  . . التعبير عن شواغلها واحتياجاتها التعبير عن شواغلها واحتياجاتها 

الء    ـ التشجيع على تحقيق المرأة إلمكاناتها من خالل التعليم وتن   ـ التشجيع على تحقيق المرأة إلمكاناتها من خالل التعليم وتن  22 الء   مية المهارات والعمالة مع إي مية المهارات والعمالة مع إي

  . .  واعتالل الصحة في صفوف النساء  واعتالل الصحة في صفوف النساء ةةالفقر واألميالفقر واألميأهمية عليا للقضاء على أهمية عليا للقضاء على 

ا         33 ا بم رار حقوقه ى إق رأة عل رأة ومساعدة الم ا          ـ القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد الم ا بم رار حقوقه ى إق رأة عل رأة ومساعدة الم  ـ القضاء على جميع ممارسات التمييز ضد الم

  . . فيه الحقوق المتصلة بالصحة اإلنجابية والجنسية فيه الحقوق المتصلة بالصحة اإلنجابية والجنسية 

ة     44 دابير المالئم اذ الت ة      ـ اتخ دابير المالئم اذ الت ة وتحقيق           ـ اتخ ر الحرف التقليدي ى الكسب بغي رأة عل درة الم ة وتحقيق           لتحسين ق ر الحرف التقليدي ى الكسب بغي رأة عل درة الم  لتحسين ق

وق       ى س اواة إل دم المس ى ق رأة عل ة وصول الم ة إمكاني اديًا وآفال ذات اقتص ى ال اد عل وق      االعتم ى س اواة إل دم المس ى ق رأة عل ة وصول الم ة إمكاني اديًا وآفال ذات اقتص ى ال اد عل االعتم

  . . العمالة ونظم الضمان االجتماعي العمالة ونظم الضمان االجتماعي 

  .. ـ القضاء على ممارسة العنف ضد المرأة  ـ القضاء على ممارسة العنف ضد المرأة 55

 ضد المرأة آتلك المبنية على إثبات استخدام   ضد المرأة آتلك المبنية على إثبات استخدام   ـ القضاء على ممارسات أرباب العمل التمييزية  ـ القضاء على ممارسات أرباب العمل التمييزية 66

  . . وسائل منع الحمل أو على حالة المرأة من حيث الحمل وسائل منع الحمل أو على حالة المرأة من حيث الحمل 

ين            77 ة من الجمع ب دابير المالئم ا من الت ة وغيره وانين واألنظم ين             ـ تمكين المرأة عن طريق الق ة من الجمع ب دابير المالئم ا من الت ة وغيره وانين واألنظم  ـ تمكين المرأة عن طريق الق

  . . أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية وتربية األطفال مع المشارآة في القوة العاملة أدوار الحمل والرضاعة الطبيعية وتربية األطفال مع المشارآة في القوة العاملة 



 62

  ::19951995ـ المؤتمر الرابع للمرأة ـ بكين ـ المؤتمر الرابع للمرأة ـ بكين   33

المرأة               ع المعني ب المرأة              وعن إعالن بكين الصادر عن المؤتمر العالمي الراب ع المعني ب ين ((وعن إعالن بكين الصادر عن المؤتمر العالمي الراب ين بك ا    ) ) 19951995بك ا    جاء م جاء م

  : : يلي يلي 

نا دون    " "  رس أنفس المرأة نك ي ب ع المعن المي الراب ؤتمر الع ي الم ترآة ف ات المش ن الحكوم نا دون    نح رس أنفس المرأة نك ي ب ع المعن المي الراب ؤتمر الع ي الم ترآة ف ات المش ن الحكوم نح

ع              فنعزز بذلك   فنعزز بذلك   ) ) 77البندالبند( ( تحفظ لمعالجة القيود والعقبات     تحفظ لمعالجة القيود والعقبات      ا في جمي رأة وتمكينه أحوال الم ع              سبل النهوض ب ا في جمي رأة وتمكينه أحوال الم سبل النهوض ب

ق من روح               ق من روح              أنحاء العالم ، ونقر بأن هذا يقتضي عمًال عاجًال ينطل اون والتضامن        أنحاء العالم ، ونقر بأن هذا يقتضي عمًال عاجًال ينطل زم واألمل والتع اون والتضامن         الع زم واألمل والتع ، ،  الع

  : : ، آما نؤآد مجددًا التزامنا بما يلي ، آما نؤآد مجددًا التزامنا بما يلي " " يؤدي اآلن ويستمر حتى القرن القادم يؤدي اآلن ويستمر حتى القرن القادم 

ة تساويتساوي وق والكرام ي الحق ة  النساء والرجال ف وق والكرام ي الحق د( (  النساء والرجال ف دالبن ائر المقاصد ) ) 88البن انية المتأصلة وس ائر المقاصد اإلنس انية المتأصلة وس اإلنس

ك من                  ر ذل وق اإلنسان وغي المي لحق دة واإلعالن الع ك من                 والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتح ر ذل وق اإلنسان وغي المي لحق والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة واإلعالن الع

رأة         د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي اء عل ة القض يما اتفاقي ان ، والس وق اإلنس ة لحق كوك الدولي رأة        الص د الم ز ض كال التميي ع أش ى جمي اء عل ة القض يما اتفاقي ان ، والس وق اإلنس ة لحق كوك الدولي الص

ى الع          ى الع         واتفاقية حقوق الطفل ، فضًال عن القضاء عل ذا                  واتفاقية حقوق الطفل ، فضًال عن القضاء عل ة ، وآ رأة ، وإعالن الحق في التنمي ذا                  نف ضد الم ة ، وآ رأة ، وإعالن الحق في التنمي نف ضد الم

دين                   ) ) 1212البندالبند((االلتزام بتمكين المرأة والنهوض بها      االلتزام بتمكين المرأة والنهوض بها       ة الفكر والضمير وال ك الحق في حري ا في ذل دين                   ، بم ة الفكر والضمير وال ك الحق في حري ا في ذل ، بم

اء            ة للنس ة والفكري ة والروحي ة واألخالقي ات المعنوي ة االحتياج ي تلبي هم ف و يس ى نح د ، عل اء           والمعتق ة للنس ة والفكري ة والروحي ة واألخالقي ات المعنوي ة االحتياج ي تلبي هم ف و يس ى نح د ، عل والمعتق

اتهم في المجتمع           والرجال فرادى أو باالشتراك مع      والرجال فرادى أو باالشتراك مع       ة إطالق آامل طاق اتهم في المجتمع           غيرهم ، وبذلك تكفل لهم إمكاني ة إطالق آامل طاق غيرهم ، وبذلك تكفل لهم إمكاني

ع النساء       ع النساء      برسم مجرى حياتهم وفقًا لتطلعاتهم هم أنفسهم، وأآد اإلعالن أن االعتراف الصريح بحق جمي برسم مجرى حياتهم وفقًا لتطلعاتهم هم أنفسهم، وأآد اإلعالن أن االعتراف الصريح بحق جمي

ذا الحق                          د ه ك المتصلة بخصوبتهن وتأآي ة بصحتهن ، وخاصة تل ذا الحق                         في التحكم في جميع األمور المتعلق د ه ك المتصلة بخصوبتهن وتأآي ة بصحتهن ، وخاصة تل في التحكم في جميع األمور المتعلق

  ) .) .1717البندالبند((سي لتمكين المرأة سي لتمكين المرأة مجددًا هو أمر أسامجددًا هو أمر أسا

  

  

د   وقدوقد د    ألزم البن ه                 ))2121(( ألزم البن رأة فجاء في ة لتمكين الم اذ إجراءات فوري دول باتخ ه                 ال رأة فجاء في ين الم ة لتمك اذ إجراءات فوري دول باتخ ذ منهاج     :" :" ال اج     أن تنفي ذ منه أن تنفي

ك           ا في ذل ة بالعمل بم ة ودولي ك          العمل يقضي التزام الحكومات والمجتمع الدولي ، بعقدهم التزامات وطني ا في ذل ة بالعمل بم ة ودولي العمل يقضي التزام الحكومات والمجتمع الدولي ، بعقدهم التزامات وطني

  . . ""فورية لتمكين المرأة والنهوض بهافورية لتمكين المرأة والنهوض بهااتخاذ تدابير اتخاذ تدابير االلتزامات المعقودة في المؤتمر اعترافهم بضرورة االلتزامات المعقودة في المؤتمر اعترافهم بضرورة 

ه                   واحتل  واحتل   ه                   موضوع تمكين المرأة حيزًا هامًا من منهاج عل إعالن بكين فقد جاء في بعض فقرات موضوع تمكين المرأة حيزًا هامًا من منهاج عل إعالن بكين فقد جاء في بعض فقرات

  : : ما يلي ما يلي 

تراتيجيات     " "  ذ اس ل بتنفي دف التعجي و يه رأة ، وه ين الم ال لتمك دول أعم و ج ل ه اج العم تراتيجيات     منه ذ اس ل بتنفي دف التعجي و يه رأة ، وه ين الم ال لتمك دول أعم و ج ل ه اج العم منه

ة      نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وإزال نيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة وإزال  رأة مشارآة فعال ة      ة جميع العوائق التي تحول دون مشارآة الم رأة مشارآة فعال ة جميع العوائق التي تحول دون مشارآة الم

في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة من خالل حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع                  في جميع مجاالت الحياة العامة والخاصة من خالل حصولها على نصيبها الكامل والمنصف في صنع                  

لطة    م الس دأ تقاس رار مب ًا إق ي أيض ذا يعن ية ، وه ة والسياس ة والثقافي رارات االقتصادية واالجتماعي لطة   الق م الس دأ تقاس رار مب ًا إق ي أيض ذا يعن ية ، وه ة والسياس ة والثقافي رارات االقتصادية واالجتماعي الق

رأة   ين الم ؤولية ب رأة  والمس ين الم ؤولية ب ة          والمس ة والدولي ات الوطني ي المجتمع ل وف ع العم ي مواق ت وف ي البي ل ف ة           والرج ة والدولي ات الوطني ي المجتمع ل وف ع العم ي مواق ت وف ي البي ل ف  والرج

ة             . . بصورتها األعم   بصورتها األعم    ة             والمساواة بين المرأة والرجل هي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان وشرط لتحقيق العدال والمساواة بين المرأة والرجل هي مسألة تتعلق بحقوق اإلنسان وشرط لتحقيق العدال
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لم وتحقيق تحول في                    ة والس اواة والتنمي لم وتحقيق تحول في                   االجتماعية وهي أيضًا متطلب ضروري وأساسي لتحقيق المس ة والس اواة والتنمي االجتماعية وهي أيضًا متطلب ضروري وأساسي لتحقيق المس

ة مستدامة                    الشراآة بين   الشراآة بين    ا هو شرط لتحقيق تنمي اواة بينهم تدامة                    المرأة والرجل بحيث يجعلها قائمة على المس ة مس ا هو شرط لتحقيق تنمي اواة بينهم المرأة والرجل بحيث يجعلها قائمة على المس

رأة والرجل من            ين الم رأة والرجل من           يكون محورها اإلنسان ، ووجود التزام ثابت وطويل األجل أمر ضروري لتمك يكون محورها اإلنسان ، ووجود التزام ثابت وطويل األجل أمر ضروري لتمكين الم

رن الحادي والعشرين               رن الحادي والعشرين              أن يعمال معًا لصالحهما وصالح أطفالهما والمجتمع من أجل مواجهة تحديات الق أن يعمال معًا لصالحهما وصالح أطفالهما والمجتمع من أجل مواجهة تحديات الق

  ) ") "البند األولالبند األول((

د  د يؤآ ًا        يؤآ ل مع ا إال بالعم ن معالجته ترآة ال يمك واغل مش ن ش اء له ل أن النس اج العم ًا        منه ل مع ا إال بالعم ن معالجته ترآة ال يمك واغل مش ن ش اء له ل أن النس اج العم منه

ين الجنسين في                          اواة ب ل في تحقيق المس وغ الهدف المشترك المتمث ين الجنسين في                         وبالمشارآة مع الرجال من أجل بل اواة ب ل في تحقيق المس وغ الهدف المشترك المتمث وبالمشارآة مع الرجال من أجل بل

در                 در                جميع أنحاء العالم ، وهو يحترم ويقدر التنوع التام لحاالت النساء وظروفهن وي ك أن بعض النساء      ك أن بعض النساء      جميع أنحاء العالم ، وهو يحترم ويقدر التنوع التام لحاالت النساء وظروفهن وي

  ).).البند الثالثالبند الثالث. (. (يواجهن عقبات تحول دون تمكينهن يواجهن عقبات تحول دون تمكينهن 

دم                    والبد  والبد   ى ق ا عل أعلى مستويات الصحة طوال دورة حياته ع ب رأة في التمت ة حق الم دم                    من آفال ى ق ا عل أعلى مستويات الصحة طوال دورة حياته ع ب رأة في التمت ة حق الم من آفال

ا الرجال ، وإن آانت                   ا الرجال ، وإن آانت                  المساواة مع الرجل وتتأثر النساء بكثير من األوضاع الصحية ذاتها التي يتأثر به المساواة مع الرجل وتتأثر النساء بكثير من األوضاع الصحية ذاتها التي يتأثر به

ا يصادفنه من عنف ،                  المرأة تمر بها بص   المرأة تمر بها بص    ا يصادفنه من عنف ،                  ورة مختلفة ، فشيوع الفقر والتبعية االقتصادية بين النساء وم ورة مختلفة ، فشيوع الفقر والتبعية االقتصادية بين النساء وم

ا                           ة م ز ، ومحدودي ره من أشكال التميي ز العنصري وغي ات والتميي لبية من النساء والبني ا                          والمواقف الس ة م ز ، ومحدودي ره من أشكال التميي ز العنصري وغي ات والتميي لبية من النساء والبني والمواقف الس

أثير في                    ى الت ار إل أثير في                   يتمتع به آثير من النساء من سلطان على حياتهن الجنسية واإلنجابية ، واالفتق ى الت ار إل ة    يتمتع به آثير من النساء من سلطان على حياتهن الجنسية واإلنجابية ، واالفتق ة     عملي  عملي

رأة              رأة             صنع القرار هي من الحقائق االجتماعية التي تترك أثرًا معاآسُا على صحة الم وسالمة الصحة    وسالمة الصحة    ..........صنع القرار هي من الحقائق االجتماعية التي تترك أثرًا معاآسُا على صحة الم

ع      ى جمي يطرة عل ي الس اء ف ع النس ا أن حق جمي ة ومرضية ، آم اة منتج رأة بحي ع الم ر الزم لتتمت ع     أم ى جمي يطرة عل ي الس اء ف ع النس ا أن حق جمي ة ومرضية ، آم اة منتج رأة بحي ع الم ر الزم لتتمت أم

   .  . ))9292البند البند ( ( جوانب صحتهن ، وعلى األخص خصوبتهن ، هو أمر أساسي في تمكينهن جوانب صحتهن ، وعلى األخص خصوبتهن ، هو أمر أساسي في تمكينهن 

دولي                      إن  إن   ؤتمر ال امج عمل الم اره برن المرأة إذ يضع في اعتب دولي                      المؤتمر العالمي الرابع المعني ب ؤتمر ال امج عمل الم اره برن المرأة إذ يضع في اعتب المؤتمر العالمي الرابع المعني ب

د من                  د من                 للسكان والتنمية وإعالن برنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ، يؤآ للسكان والتنمية وإعالن برنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان ، يؤآ

راد م          ع األزواج واألف ا لجمي راف بم ى االعت وم عل ة تق وق اإلنجابي د أن الحق راد م         جدي ع األزواج واألف ا لجمي راف بم ى االعت وم عل ة تق وق اإلنجابي د أن الحق ن حق أساسي في أن   ن حق أساسي في أن   جدي

ي         اب ، وف د اإلنج والدات ومواعي ين ال لة ب رات الفاص الهم والفت دد أطف ؤولية ع ة ومس رروا بحري ي        يق اب ، وف د اإلنج والدات ومواعي ين ال لة ب رات الفاص الهم والفت دد أطف ؤولية ع ة ومس رروا بحري يق

ن       توى م ى مس وغ أعل ي بل ق ف ن ح ك ، وم ن ذل نهم م ي تمك ائل الت ات والوس ى المعلوم ن      الحصول عل توى م ى مس وغ أعل ي بل ن حق ف ك ، وم ن ذل نهم م ي تمك ائل الت ات والوس ى المعلوم الحصول عل

ا يت  رارات فيم اذ الق ي اتخ م ف ذا يشمل أيضًا حقه ة ، وه ية واإلنجابي ا يت الصحة الجنس رارات فيم اذ الق ي اتخ م ف ذا يشمل أيضًا حقه ة ، وه ية واإلنجابي ق باإلنجاب دون الصحة الجنس ق باإلنجاب دون عل عل

  ). ). 223223البند البند ((التعرض لتمييز وإآراه وعنف ، على نحو ما هو مبين في وثائق حقوق اإلنسان التعرض لتمييز وإآراه وعنف ، على نحو ما هو مبين في وثائق حقوق اإلنسان 

  20152015--20002000 ـ المرأة في إعالن قمة األلفية  ـ المرأة في إعالن قمة األلفية 44
ي إعالن  ي إعالن وف ام وف ن ع رة م ة للفت ة األلفي ام قم ن ع رة م ة للفت ة األلفي ى 20002000قم ى  وحت داف 20152015 وحت ن أه ث م اء الهدف الثال داف  ج ن أه ث م دف الثال اء اله  ج

ين الجنسين          : : الهدف الثالث    الهدف الثالث    :" :" كين المرأة   كين المرأة   التنمية لأللفية هدفًا نوعيًا يختص بتم     التنمية لأللفية هدفًا نوعيًا يختص بتم      اواة ب ى المس ين الجنسين          الحض عل اواة ب ى المس الحض عل

يم               " " وتمكين المرأة   وتمكين المرأة    يم               ، وتحت هذا الهدف تقع الغاية الرابعة والمعنية بإزالة الفوارق بين الجنسين في التعل ، وتحت هذا الهدف تقع الغاية الرابعة والمعنية بإزالة الفوارق بين الجنسين في التعل

رة          20052005االبتدائي والثانوي ، والمفضل حدوث ذلك بحلول عام         االبتدائي والثانوي ، والمفضل حدوث ذلك بحلول عام          يم خالل فت رة          ، وفي جميع مستويات التعل يم خالل فت ، وفي جميع مستويات التعل
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ين الجنسين         20152015 العام    العام   ال تتجاوز ال تتجاوز  اواة ب ا إن تحقيق المس ة وغاياته ة لأللفي ين الجنسين          ، آما ورد في أهداف التنمي اواة ب ا إن تحقيق المس ة وغاياته ة لأللفي  ، آما ورد في أهداف التنمي

  : : وتمكين النساء القيمين بحد ذاتها هما أيضًا مرآزيات في تحقيق آل األهداف األخرى وتمكين النساء القيمين بحد ذاتها هما أيضًا مرآزيات في تحقيق آل األهداف األخرى 

إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مجاله األوسع هو هدف رئيسي إلعالن                   إن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مجاله األوسع هو هدف رئيسي إلعالن                   " " 

التعليم يسهم في                             األلفية  األلفية   د المحدد ف دائي هو الهدف الكمي الوحي يم االبت اواة في التعل ة المس التعليم يسهم في                             مع أن إزال د المحدد ف دائي هو الهدف الكمي الوحي يم االبت ة المساواة في التعل مع أن إزال

د النمو                      ى النمو االقتصادي ويول د النمو                     تحسين الصحة وتحسن التعليم والصحة يرفع اإلنتاجية التي تفضي إل و االقتصادي ويول ى النم تحسين الصحة وتحسن التعليم والصحة يرفع اإلنتاجية التي تفضي إل

د اإل                           ا يزي يمهم مم اس وتعل ى صحة الن وارد التي تمول إدخال  التحسينات عل ك الم د اإل                          بعد ذل ا يزي يمهم مم اس وتعل ى صحة الن وارد التي تمول إدخال  التحسينات عل ك الم ة التي    بعد ذل ة التي    نتاجي نتاجي

ل محرك     اء عام آزر ألن النس ذا الت ي ه ة ف ين محوري ين الجنس اواة ب و اقتصادي والمس ى نم ؤدي إل ل محرك    ت اء عام آزر ألن النس ذا الت ي ه ة ف ين محوري ين الجنس اواة ب و اقتصادي والمس ى نم ؤدي إل ت

يمهن في صحة             ........ ........ للتنمية  للتنمية   م يسهم تعل يمهن في صحة             إنهن المقدمات األوليات للرعاية في آل المجتمعات ، ومن ث م يسهم تعل إنهن المقدمات األوليات للرعاية في آل المجتمعات ، ومن ث

اب               اب              الحيل الثاني وتعليمه أآثر مما يسهم فيهما تعليم الرجال وحتى من ب ة          الحيل الثاني وتعليمه أآثر مما يسهم فيهما تعليم الرجال وحتى من ب دما تكون للنساء آلم ى عن ة          أول دما تكون للنساء آلم ى عن أول

ا                          ددًا وأحسن صحة ، مم ل ع اًال أق ا                         قوية في قرارات األسرة ، وفيما تكبر الفتيات المتعلمات ينجبن أطف ددًا وأحسن صحة ، مم ل ع اًال أق قوية في قرارات األسرة ، وفيما تكبر الفتيات المتعلمات ينجبن أطف

يم وصحة أفضل في                تعن بتعل واتي يتم ا تسهم النساء الل يم وصحة أفضل في               يسرع االنتقال إلى تدني معدالت الخصوبة آم تعن بتعل واتي يتم ا تسهم النساء الل يسرع االنتقال إلى تدني معدالت الخصوبة آم

ا أن هؤالء النساء                رفع اإلنتاجية ، مثًال بتبني االبتكارات الزراعي      رفع اإلنتاجية ، مثًال بتبني االبتكارات الزراعي       ا أن هؤالء النساء                ة ، ومن ثم في زيادة دخل األسرة آم ة ، ومن ثم في زيادة دخل األسرة آم

ذه            ذاتي وتحظى ه ذه           غالبًا ما يعملن خارج المنازل ويكسبن دخًال مستقال ، األمر الذي يعزز استقاللهن ال ذاتي وتحظى ه غالبًا ما يعملن خارج المنازل ويكسبن دخًال مستقال ، األمر الذي يعزز استقاللهن ال

دما   ذها األسرة ، وعن ي تتخ رارات الت ي الق اء بصوت ف ع النس دما تتمت ر عن وة أآب دة بق ات المفي دما  العملي رة ، وعن ذها األس ي تتخ رارات الت ي الق اء بصوت ف ع النس دما تتمت ر عن وة أآب دة بق ات المفي العملي

اواة في                 تتمكن النساء من اتخا   تتمكن النساء من اتخا    ة والمس يم والرعاي وق في التعل د من الحق ة بمزي اواة في                 ذ إجراء جماعي للمطالب ة والمس يم والرعاي وق في التعل د من الحق ة بمزي ذ إجراء جماعي للمطالب

  " . " . التوظيف ، يزداد احتمال هذا التآزر بدرجة أآبر التوظيف ، يزداد احتمال هذا التآزر بدرجة أآبر 

حية " "  الت الص أتي المحص ر ، ال ت ل تغيي ال آعوام دور فع ام ب ن القي ات م ت المتعلم حية تمكن الت الص أتي المحص ر ، ال ت ل تغيي ال آعوام دور فع ام ب ن القي ات م ت المتعلم تمكن

ال آنتيجة للخدمات الصحية واالستهالك ا             ال آنتيجة للخدمات الصحية واالستهالك ا            والتعليمية لدى األطف ا أيضًا من             والتعليمية لدى األطف م فقط ، وإنم ذائي المالئ ا أيضًا من             لغ ط ، وإنم م فق ذائي المالئ لغ

ية       ر المعيش ي األس واقعهن ف اء وم درات النس ذ ق ال ، تتخ ذا المج ي ه ال ، وف بة لألطف ة المناس ية      الرعاي ر المعيش ي األس واقعهن ف اء وم درات النس ذ ق ال ، تتخ ذا المج ي ه ال ، وف بة لألطف ة المناس الرعاي

ة العمل خارج                  ة العمل خارج                 والمجتمع أهمية استثنائية ، فحين تكون النساء متعلمات ومتمتعات بحقوق الملكية وحري والمجتمع أهمية استثنائية ، فحين تكون النساء متعلمات ومتمتعات بحقوق الملكية وحري

اة األس          اة األس         المنزل وآسب دخل مستقل ، يتعزز رف ع النساء        المنزل وآسب دخل مستقل ، يتعزز رف ة اإلنجاز ال تتمت دان الرفيع ا ، وفي البل ع النساء        رة آله ة اإلنجاز ال تتمت دان الرفيع ا ، وفي البل رة آله

  ". ". بشبه مساواة في التعليم فحسب ، وإنما أيضُا بنسب عالية من المشارآة في العمالة الالزراعيةبشبه مساواة في التعليم فحسب ، وإنما أيضُا بنسب عالية من المشارآة في العمالة الالزراعية

  ::20032003 ـ منتدى االقتصاد والمرأة العربية ـ الكويت  ـ منتدى االقتصاد والمرأة العربية ـ الكويت 55

  : : خلص إلى خلص إلى  فقد  فقد 20032003أما منتدى االقتصاد والمرأة العربية الذي عقد في الكويتأما منتدى االقتصاد والمرأة العربية الذي عقد في الكويت

ات    11 ات     ـ الطلب من الحكومات العربية إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها ضمن أولوي  ـ الطلب من الحكومات العربية إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها ضمن أولوي

  : : خطط التنمية الوطنية وبرامج العمل الحكومية والترآيز على القضايا التالية خطط التنمية الوطنية وبرامج العمل الحكومية والترآيز على القضايا التالية 

ة          اطق الحضرية والريفي دخل المنخفض في المن ة         أ ـ محو أمية النساء وخاصة ذوات ال اطق الحضرية والريفي دخل المنخفض في المن أ ـ محو أمية النساء وخاصة ذوات ال

ى مشروعات ذات جدوى اقتصادية                  والبدوية ، وتكيي  والبدوية ، وتكيي   تنادًا إل ة اس رامج محو األمي ى مشروعات ذات جدوى اقتصادية                  ف ب تنادًا إل ة اس رامج محو األمي ف ب

  . .  المجال في عدد من الدول العربية المجال في عدد من الدول العربيةواستراشادًا  بالتجارب الناجحة في هذاواستراشادًا  بالتجارب الناجحة في هذا
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رات              ق مؤش ك بتحقي رن ذل اث وأن يقت ي لإلن التعليم األساس ام ب ف االهتم رات             ب ـ تكثي ق مؤش ك بتحقي رن ذل اث وأن يقت ي لإلن التعليم األساس ام ب ف االهتم ب ـ تكثي

  . . مرحلة التعليمية مرحلة التعليمية متزايدة لقيدهن في التعليم والحد من ظاهرة تسربهن في هذه المتزايدة لقيدهن في التعليم والحد من ظاهرة تسربهن في هذه ال

ة    22 ر التقليدي ة     ـ توظيف اإلعالم لتغيير نظرة المجتمع العربي تجاه عمل المرأة في المجاالت غي ر التقليدي  ـ توظيف اإلعالم لتغيير نظرة المجتمع العربي تجاه عمل المرأة في المجاالت غي

  . . وتثمين مساهمة المرأة في التنمية االقتصادية وتثمين مساهمة المرأة في التنمية االقتصادية 

ي والخصخصة والعمل        33 لبية لسياسات التكيف الهيكل ي والخصخصة والعمل         ـ الحد من تضرر المرأة من النتائج الس لبية لسياسات التكيف الهيكل  ـ الحد من تضرر المرأة من النتائج الس

ن   بكات األم وير ش ى تط ن  عل بكات األم وير ش ى تط وق   عل ع بحق ن التمت رأة م ن الم ا يمك ا بم اعي وتضمين آلياته وق   االجتم ع بحق ن التمت رأة م ن الم ا يمك ا بم اعي وتضمين آلياته االجتم

  . . متساوية مع الرجل في آافة البرامج التي تقوم على تنفيذها متساوية مع الرجل في آافة البرامج التي تقوم على تنفيذها 

ن      44 تفادة القصوى م ن االس ة م رأة العربي ين الم ة وتمك اهرة العولم ع ظ واعي م ل ال ن       ـ التعام تفادة القصوى م ن االس ة م رأة العربي ين الم ة وتمك اهرة العولم ع ظ واعي م ل ال  ـ التعام

  ..إيجابياتها ومواجهة تحدياتها إيجابياتها ومواجهة تحدياتها 

ذي رسخ     " " المرأة والسياسة المرأة والسياسة " " عليه في منتدى عليه في منتدى  ـ التأآيد على ما تم االتفاق   ـ التأآيد على ما تم االتفاق  55 ونس وال د بت ذي رسخ     المنعق ونس وال د بت المنعق

ات               وق والواجب ات              المفهوم المعاصر للمواطنة وأآد على ضرورة تمتع الرجال والنساء بنفس الحق وق والواجب المفهوم المعاصر للمواطنة وأآد على ضرورة تمتع الرجال والنساء بنفس الحق

  ..وتكافؤ الفرصوتكافؤ الفرص

ل          66 ا يكف ريعات بم وانين والتش ي الق ق ف نص والتطبي ين ال ا ب وة م ة الفج ة إلزال ز آلي ل           ـ تعزي ا يكف ريعات بم وانين والتش ي الق ق ف نص والتطبي ين ال ا ب وة م ة الفج ة إلزال ز آلي  ـ تعزي

ا                  المساواة بين الرجل و   المساواة بين الرجل و    اواة أو م دأ المس افى مع مب ا يتن ا                  المرأة في الفرض االقتصادية ورصد م اواة أو م دأ المس افى مع مب ا يتن المرأة في الفرض االقتصادية ورصد م

  . . يكرس المفاهيم السلبية عن المرأة يكرس المفاهيم السلبية عن المرأة 

  .. ـ السعي الجدي للوصول إلى تقدير حقيقي لما تساهم به المرأة العربية في الناتج القومي ـ السعي الجدي للوصول إلى تقدير حقيقي لما تساهم به المرأة العربية في الناتج القومي77

ى التعامل مع     ـ التوسع في إنشاء مراآز التدريب المهني والتقني للنساء وإآسابهن القدرة  ـ التوسع في إنشاء مراآز التدريب المهني والتقني للنساء وإآسابهن القدرة 88 ى التعامل مع     عل  عل

  . . التكنولوجيا الحديثة والتطوير الذاتي لقدراتها اإلبداعية التكنولوجيا الحديثة والتطوير الذاتي لقدراتها اإلبداعية 

اط      99 ي النش د ف هام المتزاي ات لإلس ال العربي يدات األعم تمر لس جيع المس لة التش اط       ـ مواص ي النش د ف هام المتزاي ات لإلس ال العربي يدات األعم تمر لس جيع المس لة التش  ـ مواص

رأة                     دة للم وفير فرص عمل جدي أنها ت رأة                    االقتصادي ودعم مبادراتهن في المشروعات التي من ش دة للم وفير فرص عمل جدي أنها ت االقتصادي ودعم مبادراتهن في المشروعات التي من ش

  . . اع الخاص الموجهة لمثل هذه المشروعات اع الخاص الموجهة لمثل هذه المشروعات العربية ودعم مبادرات القطالعربية ودعم مبادرات القط

ة           1010 رأة العربي رامج األسر المنتجة لصالح الم رامج المشروعات الصغيرة وب ة            ـ التوسع في ب رأة العربي رامج األسر المنتجة لصالح الم رامج المشروعات الصغيرة وب  ـ التوسع في ب

  : : لتشمل لتشمل 

وفير             ويلي ، وت انوني والتم ي ، اإلداري ، والق دعم الفن كال ال ف أش وفير مختل وفير            أ ـ ت ويلي ، وت انوني والتم ي ، اإلداري ، والق دعم الفن كال ال ف أش وفير مختل أ ـ ت

  . . األراضي الالزمة إلنشاء المشروعات األراضي الالزمة إلنشاء المشروعات 

وير       اء وتط وير      ب ـ إنش اء وتط ات      ب ـ إنش وير طاق ة لتط نات التكنولوجي ال والحاض نات األعم ات       حاض وير طاق ة لتط نات التكنولوجي ال والحاض نات األعم  حاض

  ..المشروعات الصغيرة ودعمها خالل مرحلة التأسيس ومرحلة االنطالقالمشروعات الصغيرة ودعمها خالل مرحلة التأسيس ومرحلة االنطالق

  .. ـ العمل على تكثيف تبادل الخبرات النسائية العربية في المجال االقتصادي  ـ العمل على تكثيف تبادل الخبرات النسائية العربية في المجال االقتصادي 1111

رأة     ـ دعم إمكانات التسويق والترويج ضمانًا لتطوير القدرات اإلنتاجية التي  ـ دعم إمكانات التسويق والترويج ضمانًا لتطوير القدرات اإلنتاجية التي 1212 ا الم نهض به رأة     ت ا الم نهض به  ت

  . . في آافة البلدان العربية في آافة البلدان العربية 
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ق األمن      1313 ة وتحقي وارد الطبيعي ة وتحقيق األمن       ـ التأآيد على أهمية دور المرأة الريفية والبدوية في إدارة الم وارد الطبيعي  ـ التأآيد على أهمية دور المرأة الريفية والبدوية في إدارة الم

وفير فرص                      ة بت وطني ودعم االستثمار في المشاريع الكفيل ي وال وفير فرص                     الغذائي على المستوى المحل ة بت وطني ودعم االستثمار في المشاريع الكفيل ي وال الغذائي على المستوى المحل

  . . ن خالل األنشطة التقليدية وغير الرسمية ن خالل األنشطة التقليدية وغير الرسمية العمل لها خارج المزارع في القطاع الريفي مالعمل لها خارج المزارع في القطاع الريفي م

دور   1414 دور    ـ التأآيد على أهمية مشارآة منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها في دعم ال  ـ التأآيد على أهمية مشارآة منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها في دعم ال

  . . االقتصادي للمرأة ومشارآتها الفعالة في التنمية االقتصادية االقتصادي للمرأة ومشارآتها الفعالة في التنمية االقتصادية 

تفادة   ـ التصدي لظاهرة التقاعد المبكر للمرأة في بعض الدول العربية حيث أنها   ـ التصدي لظاهرة التقاعد المبكر للمرأة في بعض الدول العربية حيث أنها  1515 تفادة  تحد من اس تحد من اس

  . . المجتمع من عمل وخبرات المرأة وهي في أوج عطائها المهني المجتمع من عمل وخبرات المرأة وهي في أوج عطائها المهني 

اء           1616 ار لالرتق يم االدخ يح ق وارد وترش تخدام الم يد اس ي ترش رأة ف ى دور الم د عل اء            ـ التأآي ار لالرتق يم االدخ يح ق وارد وترش تخدام الم يد اس ي ترش رأة ف ى دور الم د عل  ـ التأآي

  . . بمعدالت االستثمار والتنمية االقتصادية بمعدالت االستثمار والتنمية االقتصادية 

   .  . اإلسرائيليةاإلسرائيلية ـ تفعيل المقاطعة العربية للبضائع  ـ تفعيل المقاطعة العربية للبضائع 1717

  : : من منظمة المرأة العربية حال مباشرة أعمالها القيام بالتالي من منظمة المرأة العربية حال مباشرة أعمالها القيام بالتالي  ـ الطلب  ـ الطلب 1818

ى تحسين       ى تحسين      أ ـ تعبئة الموارد المتاحة من الدول األعضاء لدعم المشاريع التي تساعد عل ي تساعد عل أ ـ تعبئة الموارد المتاحة من الدول األعضاء لدعم المشاريع الت

  ..مستوى معيشة المرأة العربية خاصة الفلسطينية في ظل الظروف الحالية مستوى معيشة المرأة العربية خاصة الفلسطينية في ظل الظروف الحالية 

د      ة وال ة والدولي ل العربي ات التموي ع مؤسس اون م د     ب ـ التع ة وال ة والدولي ل العربي ات التموي ع مؤسس اون م دعم ب ـ التع وفير ال ة لت دعم ول المانح وفير ال ة لت ول المانح

ة            اطق الريفي ي المن دخل ف دودة ال ة مح رأة العربي ة للم اريع تنموي ذ مش الزم لتنفي ة           ال اطق الريفي ي المن دخل ف دودة ال ة مح رأة العربي ة للم اريع تنموي ذ مش الزم لتنفي ال

  . .  والحضرية  والحضرية والبدويةوالبدوية

ؤتمرات           د الم الل عق ن خ ادية م ة االقتص ي التنمي رأة ف ز دور الم ل وتعزي ؤتمرات          ج ـ تفعي د الم الل عق ن خ ادية م ة االقتص ي التنمي رأة ف ز دور الم ل وتعزي ج ـ تفعي

  . . دفة من النساءدفة من النساءوالندوات وورش العمل استنادًا إلى احتياجات ومتطلبات الفئات المستهوالندوات وورش العمل استنادًا إلى احتياجات ومتطلبات الفئات المسته

ة              ي التنمي ا ف ة وتطويره رأة العربي ارآة الم ق بمش ات تتعل دة معلوم اء قاع ة             د ـ إنش ي التنمي ا ف ة وتطويره رأة العربي ارآة الم ق بمش ات تتعل دة معلوم اء قاع د ـ إنش

  ..الشاملةالشاملة

إطارًا  إطارًا    20032003وقد وفر االستقصاء الدولي الذي أجراه صندوق األمم المتحدة للسكان في عام              وقد وفر االستقصاء الدولي الذي أجراه صندوق األمم المتحدة للسكان في عام              

اول خ                      د تن رأة فق ين الم ين الجنسين وتمك اواة ب اول خ                     مفيدًا لتقييم ما تحقق في مجال المس د تن رأة فق ين الجنسين وتمكين الم اواة ب مس مجموعات من      مس مجموعات من      مفيدًا لتقييم ما تحقق في مجال المس

  : : اإلجراءات وهي اإلجراءات وهي 

  . . ـ حماية حقوق الفتيات والنساء وتعزيز التمكين ـ حماية حقوق الفتيات والنساء وتعزيز التمكين 

  . . ـ التصدي للعنف القائم على أساس نوع الجنس وبخاصة ضد الفتيات والنساء ـ التصدي للعنف القائم على أساس نوع الجنس وبخاصة ضد الفتيات والنساء 

ين الجنسين في                ات ب انوي ومعالجة التفاوت دائي والث يم االبت ى التعل ين الجنسين في               ـ تحسين سبل الحصول عل ات ب انوي ومعالجة التفاوت دائي والث يم االبت ى التعل ـ تحسين سبل الحصول عل

  ..مجال التعليم مجال التعليم 

رأة            ـ حض الفتي  ـ حض الفتي   وق الم ين الجنسين ودعم حق اواة ب دة للمس ى تبني مواقف مؤي رأة            ان والرجال عل وق الم ين الجنسين ودعم حق دة للمساواة ب ى تبني مواقف مؤي ان والرجال عل

  . . وتمكينها وتمكينها 

  . . ـ تشجيع الذآور على تولي المسؤولية عن صحتهم اإلنجابية وصحة شريكاتهم اإلنجابية ـ تشجيع الذآور على تولي المسؤولية عن صحتهم اإلنجابية وصحة شريكاتهم اإلنجابية 
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د دوق رأة   وق ن أجل الم تراتيجيات م ًا واس دان وضع خطط ة االستقصاء أن نصف البل ين بنتيج رأة    تب ن أجل الم تراتيجيات م ًا واس دان وضع خطط ة االستقصاء أن نصف البل ين بنتيج  تب

ان          / / 2828//قتصادية لها إال أن     قتصادية لها إال أن     إلتاحة الفرض اال  إلتاحة الفرض اال   رأة وآ ادة المشارآة السياسية للم ان          بلدًا فقط نجحت في زي رأة وآ ادة المشارآة السياسية للم بلدًا فقط نجحت في زي

  . . بلدًا فقط برامج لتوعية المسؤولين الحكوميين بلدًا فقط برامج لتوعية المسؤولين الحكوميين / / 1616//لدى لدى 

ة                ة               إن الهدف الثالث من أهداف التنمية لأللفية هو انعكاس ألهدف المؤتمر الدولي للسكان والتنمي إن الهدف الثالث من أهداف التنمية لأللفية هو انعكاس ألهدف المؤتمر الدولي للسكان والتنمي

ق بقي    ا يتعل ي فيم دفها الرئيس ق بقي   إال أن ه ا يتعل ي فيم دفها الرئيس ى       إال أن ه اء عل و القض ا وه ًا م دود نوع دف مح رز ه دم المح ى       اس التق اء عل و القض ا وه ًا م دود نوع دف مح رز ه دم المح اس التق

و سنة                انوي بحل دائي والث يم االبت و سنة               التفاوتات بين الجنسين في التعل انوي بحل دائي والث يم االبت يم في           20052005التفاوتات بين الجنسين في التعل ع مراحل التعل يم في            وفي جمي ع مراحل التعل  وفي جمي

   .  . 20152015موعد ال يتجاوز موعد ال يتجاوز 

اواة             وقدوقد اواة              اعترضت فرقة العمل الثانية التابعة لألمم المتحدة والمعنية بمشاريع األلفية بشأن المس    اعترضت فرقة العمل الثانية التابعة لألمم المتحدة والمعنية بمشاريع األلفية بشأن المس

ين الجنسين وت        اواة ب يم المس ًا يق ين الجنسين وت       بين الجنسين واقترحت إطارًا تنفيذيًا أوسع نطاق اواة ب يم المس ًا يق رأة من خالل     ممبين الجنسين واقترحت إطارًا تنفيذيًا أوسع نطاق ين الم رأة من خالل     ك ين الم ك

  : : ثالثة أبعاد هي ثالثة أبعاد هي 

  . .  ـ القدرات البشرية مقيسة من خالل التعليم والصحة والتغذية  ـ القدرات البشرية مقيسة من خالل التعليم والصحة والتغذية 11

ى أألصول االقتصادية والمشارآة            22 ا يشير إل وارد والفرص مم ى الم ى أألصول االقتصادية والمشارآة             ـ إمكانية الحصول عل ا يشير إل وارد والفرص مم ى الم  ـ إمكانية الحصول عل

  . . لسياسية لسياسية اا

  . .  ـ األمن من حيث التعرض للعنف  ـ األمن من حيث التعرض للعنف 33

د  د وق ة      وق دابير الوطني ات اإلستراتيجية للت ة مستفيضة األولوي ى أدل تنادًا إل ة العمل اس ة       حددت فرق دابير الوطني تراتيجية للت ات اإلس ة مستفيضة األولوي ى أدل تنادًا إل ة العمل اس  حددت فرق

انوي         : : والدولية ، ومن األمور الحيوية لتعزيز قدرات المرأة         والدولية ، ومن األمور الحيوية لتعزيز قدرات المرأة          يم الث انوي         إزالة التفاوتات بين الجنسين في التعل يم الث إزالة التفاوتات بين الجنسين في التعل

ات    وزيادة سبل حصول المراهقات و وزيادة سبل حصول المراهقات و  ة وأولوي ات    النساء على معلومات وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابي ة وأولوي النساء على معلومات وخدمات الصحة الجنسية واإلنجابي

    ::هي ما يلي هي ما يلي تحسين الفرصة االقتصادية والسياسية بالنسبة للمرأة تحسين الفرصة االقتصادية والسياسية بالنسبة للمرأة 

ي تقضيه      ت الت نخفض الوق ث ي رأة بحي ة للم ق مراعي ية بطرائ ة األساس ي البني تثمار ف ي تقضيه     ـ االس ت الت نخفض الوق ث ي رأة بحي ة للم ق مراعي ية بطرائ ة األساس ي البني تثمار ف ـ االس

  . . المرأة في العمل وتنخفض مستويات الكدح المرأة في العمل وتنخفض مستويات الكدح 

  . . ييز ضد المرأة في العمل والدخلييز ضد المرأة في العمل والدخلـ الحد من التمـ الحد من التم

  . . ـ الحد من التفاوتات بين الجنسين في الملكية والميراث ـ الحد من التفاوتات بين الجنسين في الملكية والميراث 

  . . ـ زيادة حصة المرأة من المقاعد في أجهزة الحكم المحلية والوطنية ـ زيادة حصة المرأة من المقاعد في أجهزة الحكم المحلية والوطنية 

ر من حاالت العنف                            ى حد آبي ل إل دابير تقل اذ ت رأة اتخ ر من حاالت العنف                           ـ ومن السبل األساسية لتحسين أمن الم ى حد آبي ل إل دابير تقل اذ ت رأة اتخ ـ ومن السبل األساسية لتحسين أمن الم

    ..ضد الفتيات والنساء ضد الفتيات والنساء 

وغ         ) ) 20052005(( تبين من تحليل أجري مؤخرًا        تبين من تحليل أجري مؤخرًا       لقدلقد وغ         للتقارير الوطنية المتعلقة بالتقدم المحرز نحو بل للتقارير الوطنية المتعلقة بالتقدم المحرز نحو بل

ارير في                      :" :" الغايات اإلنمائية لأللفية أنه     الغايات اإلنمائية لأللفية أنه      وق في معظم التق ى أساس الحق ائم عل ارير في                      رغم انعكاس منظور ق وق في معظم التق ى أساس الحق ائم عل رغم انعكاس منظور ق

رأة         ((المناقشات بشأن الغاية الثالثة     المناقشات بشأن الغاية الثالثة      ين الم رأة         المساواة بين الجنسين وتمك ا زال ا   ) ) المساواة بين الجنسين وتمكين الم ا زال ا   م ق        م ا يتعل ع فيم نهج المتب ق        ل ا يتعل ع فيم نهج المتب ل

وق          بالمرأة في المناقشات في إطار الغايات األخرى يمثل أداة بدًال من          بالمرأة في المناقشات في إطار الغايات األخرى يمثل أداة بدًال من           ى أساس الحق ًا عل وق           أن يكون قائم ى أساس الحق ًا عل ، ،  أن يكون قائم

د أن             د أن            ومن أمثلة ذلك المناقشة بشأن وفيات األطفال الواردة في تقارير عديدة ، حيث أنه من الشائع تحدي ومن أمثلة ذلك المناقشة بشأن وفيات األطفال الواردة في تقارير عديدة ، حيث أنه من الشائع تحدي
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ة            افتقار المرأة إلى اإللمام بالممارسات المتعل     افتقار المرأة إلى اإللمام بالممارسات المتعل      وغ الغاي ة            قة بالرعاية واإلطعام هو العقبة التي تحول دون بل وغ الغاي قة بالرعاية واإلطعام هو العقبة التي تحول دون بل

ا                    ا                   ، وهذه الصيغة تتجاهل التفاوتات بين الجنسين التي تحدد فرص بقاء الطفل على قيد الحياة ، مع قبوله ، وهذه الصيغة تتجاهل التفاوتات بين الجنسين التي تحدد فرص بقاء الطفل على قيد الحياة ، مع قبوله

د انقضاء عشر سنوات                          ى بع ايتهم دون تعليق وحت ة األوالد ورع د انقضاء عشر سنوات                         عدم قيام اآلباء بدور واضح في تربي ايتهم دون تعليق وحتى بع ة األوالد ورع عدم قيام اآلباء بدور واضح في تربي

ا من حيث أوجه ضعفها        ما ز ما ز " " ة وجد التقرير أن المرأة      ة وجد التقرير أن المرأة      على مؤتمر القاهر  على مؤتمر القاهر   ا من حيث أوجه ضعفها        ال ينظر إليه وأن األغلب  وأن األغلب  " " ال ينظر إليه

ين        ن ب ة ، وم ة اإلنمائي ي العملي ل ف أم أو آضحية ال آعصر فاع دي آ ا التقلي ي دوره و حصرها ف ين       ه ن ب ة ، وم ة اإلنمائي ي العملي ل ف أم أو آضحية ال آعصر فاع دي آ ا التقلي ي دوره و حصرها ف ه

دة مفصلة بحسب الجنس                     ات جدي دة مفصلة بحسب الجنس                    العوائق األخرى التي تقف في طريق التقدم استمرار االفتقار إلى بيان ات جدي العوائق األخرى التي تقف في طريق التقدم استمرار االفتقار إلى بيان

و ووشح الم وطني وشح الم دولي والصعيد ال ى آل من الصعيد ال رأة عل رامج الم ة لب ة الالزم ة والتقني وطني ارد المالي دولي والصعيد ال ى آل من الصعيد ال رأة عل رامج الم ة لب ة الالزم ة والتقني ارد المالي

  . . والبلبلة بشأن المزايا النسبية  لتعميم منظور نوع الجنس مقابل البرامج المنصبة على المرأة والبلبلة بشأن المزايا النسبية  لتعميم منظور نوع الجنس مقابل البرامج المنصبة على المرأة 

  

  

  

  

  

  

  : : 20052005 ـ المرأة في تقرير حالة سكان العالم  ـ المرأة في تقرير حالة سكان العالم 66
  : : در عن صندوق األمم المتحدة للسكان ما يليدر عن صندوق األمم المتحدة للسكان ما يلي الصا الصا20052005في حالة سكان العالم في حالة سكان العالم وجاء وجاء 

حة   " "  ين والص ين الجنس اواة ب ل المس ة إال بجع ة لأللفي ات اإلنمائي ق الغاي ن أن تتحق حة   ال يمك ين والص ين الجنس اواة ب ل المس ة إال بجع ة لأللفي ات اإلنمائي ق الغاي ن أن تتحق ال يمك

وة      ي الق وازن ف دام الت ه انع ة فوج ة بالميزاني ية والمتعلق ال السياس داول األعم ي صدارة ج ة ف وة     اإلنجابي ي الق وازن ف دام الت ه انع ة فوج ة بالميزاني ية والمتعلق ال السياس داول األعم ي صدارة ج ة ف اإلنجابي

ام            وأوجه انعدام العدل لبن األغنياء والفقراء     وأوجه انعدام العدل لبن األغنياء والفقراء      ام             ، والرجال والنساء ، وصغار السن والكبار ، والمجتمع الع  ، والرجال والنساء ، وصغار السن والكبار ، والمجتمع الع

اء         ل النس ر ، وتمث ى الفق ب عل رص التغل ن ف د م ري وتح ال البش در رأس الم ة ، ته ات المهمش اء        والفئ ل النس ر ، وتمث ى الفق ب عل رص التغل ن ف د م ري وتح ال البش در رأس الم ة ، ته ات المهمش والفئ

ر                          ى التعبي رون إل وة ويفتق ى الق رون إل نهم يفتق ات البشرية ولك ر                         وصغار السن رصيدًا هائًال من اإلمكاني ى التعبي رون إل وة ويفتق ى الق رون إل نهم يفتق ات البشرية ولك وصغار السن رصيدًا هائًال من اإلمكاني

ن أصواتهم  ن أصواتهم ع ر.... .... ع روتحري وء الصحة    وتحري ين وس ين الجنس اواة ب دام المس ن انع رة م دان الفقي ر والبل وء الصحة     األس ين وس ين الجنس اواة ب دام المس ن انع رة م دان الفقي ر والبل  األس

  . . اإلنجابية ليس غاية في حد ذاته فحسب بل هو أيضًا ضرورة أخالقية اإلنجابية ليس غاية في حد ذاته فحسب بل هو أيضًا ضرورة أخالقية 

  : : آما ذآر التقرير في منحى الفقر آما ذآر التقرير في منحى الفقر 

ين                " "  ين                توحيد أدلة وافرة على التأثيرات المضاعفة لالستثمار في المساواة بين الجنسين وفي تمك توحيد أدلة وافرة على التأثيرات المضاعفة لالستثمار في المساواة بين الجنسين وفي تمك

راوح                   1.71.7، فأآثر من    ، فأآثر من    المرأة  المرأة   ة إذ تت الم هن في سنواتهن المنتجة واإلنجابي ى نطاق الع رأة عل راوح                    بليون ام ة إذ تت الم هن في سنواتهن المنتجة واإلنجابي ى نطاق الع رأة عل  بليون ام

دانهن ، وفي                      4949--1515أعمارهن بين   أعمارهن بين    اتهن وبل ائًال في أسرهن ومجتمع ًال إسهامًا ه دانهن ، وفي                       سنة وهن يسهمن فع اتهن وبل ائًال في أسرهن ومجتمع ًال إسهامًا ه  سنة وهن يسهمن فع

ى                              ة وهي الحارسة عل ل الرئيسي أو مساهمة في اإلعال ا هي العائ رأة إم ى                             معظم األسر تكون الم ة وهي الحارسة عل ل الرئيسي أو مساهمة في اإلعال ا هي العائ رأة إم رأس رأس معظم األسر تكون الم

يم والصحة       ي التعل ة ف تثمارات الموجه تطاعة االس ا ، وباس و أطفاله دها وه ين لبل ري الثم ال البش يم والصحة      الم ي التعل ة ف تثمارات الموجه تطاعة االس ا ، وباس و أطفاله دها وه ين لبل ري الثم ال البش الم
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ر                         دم في مجال الحد من الفق ى إحراز تق ر                        اإلنجابية والحقوق االقتصادية والسياسية للمرأة ، أن تحفز عل دم في مجال الحد من الفق ى إحراز تق اإلنجابية والحقوق االقتصادية والسياسية للمرأة ، أن تحفز عل

  . . والتنمية المستدامة وإحالل السالم الدائم والتنمية المستدامة وإحالل السالم الدائم 

  

  

  

  : :  تمكين المرأة محليًا  تمكين المرأة محليًا رؤية نقدية في أدبياترؤية نقدية في أدبياتب ـ ب ـ 

  ::المرأة في الدستور العربي السوري المرأة في الدستور العربي السوري  ـ  ـ 11
ا             : " : " من الدستور السوري    من الدستور السوري    / / 4545// في الفقر     في الفقر    جاءجاء يح له ع الفرص التي تت رأة جمي ة للم ا             تكفل الدول يح له ع الفرص التي تت رأة جمي ة للم تكفل الدول

ة                    ى إزال ة واالقتصادية ، وتعمل عل ة والثقافي ة                   المساهمة الفعالية والكاملة في الحياة السياسية واالجتماعي ى إزال ة واالقتصادية ، وتعمل عل ة والثقافي المساهمة الفعالية والكاملة في الحياة السياسية واالجتماعي

  ". ". تمنع تطورها ومشارآتها تمنع تطورها ومشارآتها القيود التي القيود التي 

رأة                     وتهدفوتهدف ة وإعطاء قضايا الم اواة الفعلي رأة                      السياسة العامة للدولة إلى التسريع في تحقيق المس ة وإعطاء قضايا الم اواة الفعلي  السياسة العامة للدولة إلى التسريع في تحقيق المس

ى         دت عل ة إذ أآ ات الحكوم ي بيان ًا ف زًا هام رأة حي ين الم ية تمك ت قض د احتل ام وق ن االهتم دًا م ى        مزي دت عل ة إذ أآ ات الحكوم ي بيان ًا ف زًا هام رأة حي ين الم ية تمك ت قض د احتل ام وق ن االهتم دًا م مزي

رأة ال   "" ق دور الم ة لتعمي وات المطلوب م الخط ي دع تمرار ف رأة ال   االس ق دور الم ة لتعمي وات المطلوب م الخط ي دع تمرار ف اء   االس ي بن هامها ف وير إس ورية ، وتط اء   س ي بن هامها ف وير إس ورية ، وتط س

  ". ". المجتمع وتعزيز تطورها الفكري واالجتماعي المجتمع وتعزيز تطورها الفكري واالجتماعي 

د دوق المرأة          وق ة ب ة الخاص ؤتمرات الدولي ع الم ي جمي ورية ف ة الس ة العربي ارآت الجمهوري المرأة           ش ة ب ة الخاص ؤتمرات الدولي ع الم ي جمي ورية ف ة الس ة العربي ارآت الجمهوري  ش

ا ، وقامت                           نهج عمله ًا بم ؤتمرات والتزام ك الم د من توصيات تل ة لعدي ة ترجم ا ، وقامت                          وجاءت الخطط الوطني نهج عمله ًا بم ؤتمرات والتزام ك الم د من توصيات تل ة لعدي ة ترجم وجاءت الخطط الوطني

ام               اللجنة الوطنية لشؤ  اللجنة الوطنية لشؤ   رأة حتى ع ام               ون المرأة لما بعد بيجين بصياغة اإلستراتيجية الوطنية للم رأة حتى ع  في    في   20052005ون المرأة لما بعد بيجين بصياغة اإلستراتيجية الوطنية للم

  . . الجمهورية العربية السورية الجمهورية العربية السورية 

  ::20052005 ـ اإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام  ـ اإلستراتيجية الوطنية للمرأة حتى عام 22

رأة                 استندتاستندت   ة للم دادها لإلستراتيجية الوطني ين في إع رأة                  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لما بعد بك ة للم دادها لإلستراتيجية الوطني ين في إع  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لما بعد بك

ام     ام    حتى ع ى د   20052005حتى ع ى د    إل ام       إل ة السورية لع ة العربي ام      ستور الجمهوري ة السورية لع ة العربي  ودستور حزب البعث العربي      ودستور حزب البعث العربي     19731973ستور الجمهوري

يس                     ي االشتراآي رئ ام لحزب البعث العرب يس                    االشتراآي ، وأقوال الرئيس الراحل حافظ األسد األمين الع ام لحزب البعث العربي االشتراآي رئ االشتراآي ، وأقوال الرئيس الراحل حافظ األسد األمين الع

وانين           ى الق تندت إل ذلك اس ه ، وآ ع وتقدم اء المجتم ي بن ا ف رأة ودوره ية الم ول قض ة  ح وانين          الجمهوري ى الق تندت إل ذلك اس ه ، وآ ع وتقدم اء المجتم ي بن ا ف رأة ودوره ية الم ول قض ة  ح الجمهوري

ام النسائي                 والتشريعات الناف والتشريعات الناف  ام النسائي                 ذة في مختلف المجاالت ، والمبادئ التي قام عليها قانون إحداث االتحاد الع اد الع ذة في مختلف المجاالت ، والمبادئ التي قام عليها قانون إحداث االتح

امن من آذار                         ورة الث ة السورية في ظل ث رأة العربي امن من آذار                        ، وإلى استقراء المنجزات المتقدمة التي حققتها الم ورة الث ة السورية في ظل ث رأة العربي ، وإلى استقراء المنجزات المتقدمة التي حققتها الم

   .  . ةةوالحرآة التصحيحيوالحرآة التصحيحي

ام        استندت إلى منهاج عمل مؤتمر بكين ، والخطة العربية للنهوض             استندت إلى منهاج عمل مؤتمر بكين ، والخطة العربية للنهوض            آماآما المرأة حتى ع ام       ب المرأة حتى ع   20002000ب

  . . ونتائج مناقشات وتوصيات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لما بعد مؤتمر بكينونتائج مناقشات وتوصيات ورشات العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية لما بعد مؤتمر بكين
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ى دراسات أعدت                 ين ، عل اج عمل بك ى دراسات أعدت                اعتمدت ورشات العمل التي نظمت لمناقشة محاور منه ين ، عل اعتمدت ورشات العمل التي نظمت لمناقشة محاور منهاج عمل بك

ا      ع المح ا     خصيصًا لهذا الغرض ووضعت هذه الورشات تصوراتها ومقترحاتها فيما يخص جمي ع المح ور التي  ور التي  خصيصًا لهذا الغرض ووضعت هذه الورشات تصوراتها ومقترحاتها فيما يخص جمي

  . . حددها منهاج العمل حددها منهاج العمل 

ة                قامتقامت ة                 اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لما بعد بكين بدراسة هذه التصورات والمقترحات المنبثق  اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لما بعد بكين بدراسة هذه التصورات والمقترحات المنبثق

  . . عن ورشات العمل ومن خالل مناقشات  مستفيضة وضعت بنودًا لكل محور من هذه المحاورعن ورشات العمل ومن خالل مناقشات  مستفيضة وضعت بنودًا لكل محور من هذه المحاور

ع الجهات ا                  دعتدعت ين عن جمي ؤتمر وطني ، ضم ممثل ى م ع الجهات ا                   اللجنة الوطنية إل ين عن جمي ي ، ضم ممثل ؤتمر وطن ى م ة من رسمية     اللجنة الوطنية إل ة من رسمية    لمعني لمعني

راء واألخصائيين في                ددًا من الخب ذلك ضم ع ة ، وآ ات أهلي ة ، وهيئ ات مهني راء واألخصائيين في               ومنظمات شعبية ، ونقاب ددًا من الخب ذلك ضم ع ة ، وآ ات أهلي ة ، وهيئ ات مهني ومنظمات شعبية ، ونقاب

ة        حية والبيئي ية ، والص ة والسياس ادية واالجتماعي ة واالقتص ة والتربوي االت القانوني ف المج ة       مختل حية والبيئي ية ، والص ة والسياس ادية واالجتماعي ة واالقتص ة والتربوي االت القانوني ف المج مختل

ى     رأة حت ة للم تراتيجية الوطني روع اإلس ؤتمر مش اقش الم ة ، ن ى    واإلعالمي رأة حت ة للم تراتيجية الوطني روع اإلس ؤتمر مش اقش الم ة ، ن ام واإلعالمي ام ع ؤتمر 20052005ع الل الم ؤتمر  خ الل الم  خ

م                  م                 بشكل مستفيض وأسفر المؤتمر عن إقرار اإلستراتيجية التي رفعت إلى رئاسة مجلي الوزراء حيث ت بشكل مستفيض وأسفر المؤتمر عن إقرار اإلستراتيجية التي رفعت إلى رئاسة مجلي الوزراء حيث ت

عة       ية التاس ة الخمس ي الخط ا ف رى دمجه ق ، وج ع التطبي عها موض ا لوض ا وتعميمه عة      إقراره ية التاس ة الخمس ي الخط ا ف رى دمجه ق ، وج ع التطبي عها موض ا لوض ا وتعميمه --20012001((إقراره

رأة  السورية وترجم                ) ) 20052005 ين الم رأة  السورية وترجم                التي تضمنت ألول مرة فصًال خاصًا لتمك ين الم ى خطط عمل         التي تضمنت ألول مرة فصًال خاصًا لتمك ك إل ى خطط عمل         ة ذل ك إل ة ذل

  . . وطنية وقطاعية ، حددت آليات الرصد ومؤشرات قياس التقدم الحاصل وطنية وقطاعية ، حددت آليات الرصد ومؤشرات قياس التقدم الحاصل 

  

  

ام      اشتملتاشتملت رأة حتى ع ة للم ام       اإلستراتيجية الوطني ى ع رأة حت ة للم ى      20052005 اإلستراتيجية الوطني ة السورية عل ة العربي ى       في الجمهوري ة السورية عل ة العربي  في الجمهوري

  : : تسعة محاور تسعة محاور 

ى   ور األول عل ز المح ى  رآ ور األول عل ز المح انون  " " رآ رأة والق انون  الم رأة والق ذا   " " الم ة به تراتيجيات المتعلق نفت االس ث ص ذا   حي ة به تراتيجيات المتعلق نفت االس ث ص حي

  : : المحور وفق ما يلي المحور وفق ما يلي 

ة         -- ى أسس المواطن رأة عل ع الم ل م ي تتعام ة الت ريعات واألنظم وانين والتش ة الق ة       مجموع ى أسس المواطن رأة عل ع الم ل م ي تتعام ة الت ريعات واألنظم وانين والتش ة الق مجموع

  . . الكاملة القائمة على المساواة ، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة الكاملة القائمة على المساواة ، وعدم التمييز بين الرجل والمرأة 

رأة                       -- وق اإلنسان الم ام ، وحق وق اإلنسان بشكل ع ة بحق ة المتعلق رأة                     مجموعة االتفاقيات الدولي وق اإلنسان الم ام ، وحق وق اإلنسان بشكل ع ة بحق ة المتعلق مجموعة االتفاقيات الدولي

  . . تي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية تي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية بشكل خاص ، والبشكل خاص ، وال

  . . المرأة وإزالة آافة إشكال العنف المرأة وإزالة آافة إشكال العنف   --

و  اني وه ا المحور الث و أم اني وه ا المحور الث رأة " " أم اعي والم رأة المحور االجتم اعي والم ر " " المحور االجتم ة أسباب الفق ى إزال د رآز عل ر فق ة أسباب الفق ى إزال ز عل د رآ فق

ي    رأة ف توى الم ع مس ة ورف ة الريفي اريع التنمي ى مش ز عل ادة الترآي رأة ، وزي ى الم اره عل ي   وتخفيف آث رأة ف توى الم ع مس ة ورف ة الريفي اريع التنمي ى مش ز عل ادة الترآي رأة ، وزي ى الم اره عل وتخفيف آث

رات      الريف وت الريف وت  ين النساء الفقي رات      وسيع مشاريع المجتمع المحلي ، وتوليد فرص عمل للمرأة الريفية ، وتمك وسيع مشاريع المجتمع المحلي ، وتوليد فرص عمل للمرأة الريفية ، وتمكين النساء الفقي

ي   املين ف ام صحي يشمل الع ة لنظ اد أسس متكامل ى إيج ي  من ذوات االحتياجات الخاصة ، والعمل عل املين ف ام صحي يشمل الع ة لنظ اد أسس متكامل ى إيج من ذوات االحتياجات الخاصة ، والعمل عل

  . . جميع القطاعات مع أفراد أسرهم جميع القطاعات مع أفراد أسرهم 
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داد      " " محور المرأة والبيئة    محور المرأة والبيئة    " " وفيما يخص   وفيما يخص    ذ التشريعات       فقد رآز على رصد وإعداد      فقد رآز على رصد وإع ة تنفي ذ التشريعات        ومتابع ة تنفي  ومتابع

ة في وضع               ة في وضع              واألنظمة الخاصة بحماية البيئة ، والحد من التلوث البيئي ، والمساهمة مع الجهات المعني ي ، والمساهمة مع الجهات المعني واألنظمة الخاصة بحماية البيئة ، والحد من التلوث البيئ

ة                ة               وتنفيذ الخطط والبرامج لتكوين الوعي البيئي ، وتعزيز إجراء البحوث والدراسات حول العالقة القائم وتنفيذ الخطط والبرامج لتكوين الوعي البيئي ، وتعزيز إجراء البحوث والدراسات حول العالقة القائم

دريب ا         دريب ا        بين السكان والبيئة والتنمية ، وتأهيل وت ا              بين السكان والبيئة والتنمية ، وتأهيل وت ة للتعامل مع التكنولوجي ارات المتقدم ى المه رأة عل ا              لم ة للتعامل مع التكنولوجي ارات المتقدم ى المه رأة عل لم

وازن     لملوثة ودعم مفاهيم تنظيم األسرة      لملوثة ودعم مفاهيم تنظيم األسرة      الحديثة ، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة غير ا       الحديثة ، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة غير ا        وازن     ، وتحقيق الت ، وتحقيق الت

  . . بين التنمية السكانية والموارد الطبيعية بين التنمية السكانية والموارد الطبيعية 

ات   فقد رآز تصعيد دور اإلعالم بحيث يكون في م     فقد رآز تصعيد دور اإلعالم بحيث يكون في م     " " محور المرأة واإلعالم  محور المرأة واإلعالم  " " أما  أما   ة اآللي ات   قدم ة اآللي قدم

ز               ة الخاصة بكل محور من محاور االستراتيجية وتعزي رامج التنفيذي ز              الفعالة لنشر وشرح وتطبيق الب ة الخاصة بكل محور من محاور االستراتيجية وتعزي رامج التنفيذي الفعالة لنشر وشرح وتطبيق الب

ز            اواة وتعزي اهيم المس افى مع مف ة رصد أي نشاط يتن ز           وجود آلية مشترآة ضمن الجهات المعنية لمتابع اهيم المساواة وتعزي افى مع مف ة رصد أي نشاط يتن وجود آلية مشترآة ضمن الجهات المعنية لمتابع

ع سوية               اواة ، ورف ع سوية              موقع المرأة العاملة في مجاالت اإلعالم على أسس المس اواة ، ورف رأة في         موقع المرأة العاملة في مجاالت اإلعالم على أسس المس رأة في          وحجم مشارآة الم  وحجم مشارآة الم

  . . تكوين الرأي العام حول مختلف القضايا العامة أو الخاصة بالمرأة تكوين الرأي العام حول مختلف القضايا العامة أو الخاصة بالمرأة 

ا يخص  ا يخص وفيم رار " " وفيم اذ الق ع اتخ رأة ومواق رار محور الم اذ الق ع اتخ رأة ومواق ق " " محور الم ة تطبي ى رصد ومتابع ز عل د رآ ق فق ة تطبي ى رصد ومتابع ز عل د رآ فق

ز    ين ، وتعزي ين الجنس افؤ الفرص ب ة ، وتك اواة الكامل د المس ا يؤآ ل م ي آ وطني ف تور ال ادئ الدس ز   مب ين ، وتعزي ين الجنس افؤ الفرص ب ة ، وتك اواة الكامل د المس ا يؤآ ل م ي آ وطني ف تور ال ادئ الدس مب

ارآ ارآمش من    مش ا ض رأة واحتياجاته ج الم ة دم ز عملي ذلك تعزي رار ، وآ اذ الق ع اتخ ي مواق رأة ف من    ة الم ا ض رأة واحتياجاته ج الم ة دم ز عملي ذلك تعزي رار ، وآ اذ الق ع اتخ ي مواق رأة ف ة الم

ع                ع               االستراتيجيات والخطط الوطنية والتنموية ، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في اإلسهام في رف االستراتيجيات والخطط الوطنية والتنموية ، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية في اإلسهام في رف

ة التي تكر                       ات المتخلف ار والموروث ة ، ورصد األفك اة العام ة التي تكر                      سورية وحجم ومشارآة المرأة في الحي ات المتخلف ار والموروث ة ، ورصد األفك اة العام س س سورية وحجم ومشارآة المرأة في الحي

ز       داث مرآ ى إح رة ، إضافة إل ع واألس ي المجتم ل ف رأة والرج ن شخصية الم ل م دور النمطي لك ز      ال داث مرآ ى إح افة إل رة ، إض ع واألس ي المجتم ل ف رأة والرج ن شخصية الم ل م ي لك دور النمط ال

  . . لدراسات المرأة في إطار االتحاد العام النسائي لدراسات المرأة في إطار االتحاد العام النسائي 

من   د تض من  وق د تض اد   " " وق رأة واالقتص ور الم اد   مح رأة واالقتص ور الم ى     " " مح رأة إل ول الم روط لوص ز األدوات والش ى     تعزي رأة إل ول الم روط لوص ز األدوات والش تعزي

ل      ادية ، والعم طة االقتص ع األنش ة جمي ي ممارس ا ف ل     حقوقه ادية ، والعم طة االقتص ع األنش ة جمي ي ممارس ا ف ي    حقوقه ي والمهن توى األداء الفن ع مس ى رف ي    عل ي والمهن توى األداء الفن ع مس ى رف عل

ة                       اطق الريفي ة الصغيرة والمتوسطة في المن ة                      والتقني للمرأة العاملة ، ودعم وتشجيع المشاريع اإلنتاجي اطق الريفي ة الصغيرة والمتوسطة في المن والتقني للمرأة العاملة ، ودعم وتشجيع المشاريع اإلنتاجي

ارآة   ق لمش م الحقي دير الحج ى تق ل عل رأة المنتجة ، والعم ارآة  والحضرية ، وتحسين شروط التسويق للم ق لمش م الحقي دير الحج ى تق ل عل رأة المنتجة ، والعم والحضرية ، وتحسين شروط التسويق للم

اهمة ال  ز مس وطني ، وتعزي اتج ال ي الن رأة ف اهمة ال الم ز مس وطني ، وتعزي اتج ال ي الن رأة ف روط  الم ق الش ة ، وتحقي اريع التنموي ة المش ي إقام رأة ف روط  م ق الش ة ، وتحقي اريع التنموي ة المش ي إقام رأة ف م

المالئمة لوصول الخدمات الزراعية الحديثة إلى المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل ، ومعالجة                المالئمة لوصول الخدمات الزراعية الحديثة إلى المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل ، ومعالجة                

ديالت             ديالت            النتائج السلبية لما يسمى بالنظام العالمي الجديد وخاصة فيما يتعلق بسياسات الخصخصة ، والتع النتائج السلبية لما يسمى بالنظام العالمي الجديد وخاصة فيما يتعلق بسياسات الخصخصة ، والتع

  ..لسكان ، وخاصة النساء واألطفاللسكان ، وخاصة النساء واألطفالعلى الشرائح الفقيرة والعريضة من اعلى الشرائح الفقيرة والعريضة من االهيكلية التي تؤثر الهيكلية التي تؤثر 

ور  ا مح ور أم ا مح يم " " أم رأة والتعل يم الم رأة والتعل اهج   " " الم ي المن در ف اهيم الجن ال مف ى موضوع إدخ ز عل د رآ اهج   فق ي المن در ف اهيم الجن ال مف ى موضوع إدخ ز عل د رآ فق

ال في سن            ع األطف ال ، وفي استيعاب جمي اح رياض األطف ال في سن           المختلفة لمراحل التعليم ، والتوسع في افتت ع األطف ال ، وفي استيعاب جمي اح رياض األطف المختلفة لمراحل التعليم ، والتوسع في افتت

ذلك             التعليم اإللزامي للمرحلة  التعليم اإللزامي للمرحلة   اث ، وآ ة ، وخاصة بالنسبة لإلن ابع األمي ى سد من ذلك              االبتدائية ، والعمل عل اث ، وآ ة ، وخاصة بالنسبة لإلن ابع األمي ى سد من  االبتدائية ، والعمل عل

ى           ة إل ة االبتدائي ى          رفع نسبة إتمام المرحل ة إل ة االبتدائي ى                 % % 9090رفع نسبة إتمام المرحل ز عل ل ، وتخفيض نسبة التسرب مع الترآي ى األق ى                 عل ز عل ل ، وتخفيض نسبة التسرب مع الترآي ى األق عل
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ة والبي            ة والبي           تعليم اإلناث ، إضافة إلى تعميق الترابط بين المدارس الريفي ة          تعليم اإلناث ، إضافة إلى تعميق الترابط بين المدارس الريفي ذه التجرب ز ه ة ، وتعزي ة المحلي ة          ئ ذه التجرب ز ه ة ، وتعزي ة المحلي   ،،ئ

ة               ى البيئ ا عل ها ، وانفتاحه ة نفس ي البيئ ة ف ة القائم ة الريفي ز التنمي ع مراآ ا م ورية تفاعله ع س ة              ورف ى البيئ ا عل ها ، وانفتاحه ة نفس ي البيئ ة ف ة القائم ة الريفي ز التنمي ع مراآ ا م ورية تفاعله ع س ورف

ى   رأة عل دريب الم ة ت ة بأهمي و التوعي ريع نح ه الس س للتوج ز األس ة ، وتعزي ة المحيط ى  االجتماعي رأة عل دريب الم ة ت ة بأهمي و التوعي ريع نح ه الس س للتوج ز األس ة ، وتعزي ة المحيط االجتماعي

  . . المهارات غير التقليدية آالمعلوماتية والتقنيات الحديثة المهارات غير التقليدية آالمعلوماتية والتقنيات الحديثة 

ة ،            آما يتضمن محور المرأة و    آما يتضمن محور المرأة و     ة ،            التعليم التوسع في محو أمية المواطنين باتجاه القضاء على األمي التعليم التوسع في محو أمية المواطنين باتجاه القضاء على األمي

ة مجتمعهم ،                          اتهم وتنمي ة حي يم ولتحسين نوعي ؤهلهم لمواصلة التعل ذي ي ة مجتمعهم ،                         ووصوًال بهم إلى المستوى ال اتهم وتنمي ة حي يم ولتحسين نوعي ؤهلهم لمواصلة التعل ذي ي ووصوًال بهم إلى المستوى ال

ة للبحث                     ة ، ووضع خطة متكامل ة للبحث                    وآذلك وضع خطة وطنية لتعليم الكبار في ضوء اإلستراتيجية العربي ة ، ووضع خطة متكامل وآذلك وضع خطة وطنية لتعليم الكبار في ضوء اإلستراتيجية العربي

ي الجام ي ف ي الجامالعلم ي ف ة ل   العلم ة الكافي الء العناي تلزماته ، وإي وفير مس ع ت ات ، م ة ل   ع ة الكافي الء العناي تلزماته ، وإي وفير مس ع ت ات ، م اث الخاصة  ع ات واألبح اث الخاصة  لدراس ات واألبح لدراس

المرأة المرأةب ا والمتوسطة ، وإحداث الدراسات ب د العلي ات والمعاه ي الجامع ي االختصاصات ف ا والمتوسطة ، وإحداث الدراسات ، والتوسع ف د العلي ات والمعاه ي الجامع ي االختصاصات ف ، والتوسع ف

ة االقتصادية                       ا في التنمي رأة ودوره ق بقضايا الم ا يتعل ة االقتصادية                      العليا في االختصاصات المختلفة ، وخاصة فيم ا في التنمي رأة ودوره ق بقضايا الم ا يتعل العليا في االختصاصات المختلفة ، وخاصة فيم

  . . الجتماعية الجتماعية واوا

رامج              " " محور المرأة وحقوق اإلنسان     محور المرأة وحقوق اإلنسان      "  " وفيما يخص   وفيما يخص    ة لب ى وضع خطة متكامل د رآز عل رامج              فق ة لب ى وضع خطة متكامل د رآز عل فق

وطني         تور ال ق نصوص الدس رأة ، وف ان للم وق اإلنس رح حق ر وش ى نش دف إل ة ته ة وتثقيفي وطني        إعالمي تور ال ق نصوص الدس رأة ، وف ان للم وق اإلنس رح حق ر وش ى نش دف إل ة ته ة وتثقيفي إعالمي

ى إد     ل عل ورية ، والعم ة الس ة العربي ا الجمهوري ادقت عليه ي ص ة الت ة المعني ات الدولي ى إد    واالتفاقي ل عل ورية ، والعم ة الس ة العربي ا الجمهوري ادقت عليه ي ص ة الت ة المعني ات الدولي ال واالتفاقي ال خ خ

ة ، والعمل                ة ، والعمل               مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان ضمن المناهج الوطنية والبرامج الثقافية واإلعالمية والتربوي مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان ضمن المناهج الوطنية والبرامج الثقافية واإلعالمية والتربوي

ة من أجل وضع سياسات                            ة والنقابي ين المنظمات الشعبية والمهني ا ب ة من أجل وضع سياسات                           على إيجاد آليات عمل مشترك م ة والنقابي ين المنظمات الشعبية والمهني ا ب على إيجاد آليات عمل مشترك م

ا ي                   ة آل م ة لرصد ومتابع ة والتثقيفي ا النقابي ا ي                  وتدابير تطبيقية ضمن مهامه ة آل م ة لرصد ومتابع ة والتثقيفي ا النقابي وق اإلنسان       تعل تعل وتدابير تطبيقية ضمن مهامه وق اإلنسان       ق بتطبيق حق ق بتطبيق حق

عبية      للمرأةللمرأة ات الش ين المنظم ائي وب ام النس اد الع ين االتح ترآة ب ة مش ى وضع خط ل عل ذلك العم عبية      ،وآ ات الش ين المنظم ائي وب ام النس اد الع ين االتح ترآة ب ة مش ى وضع خط ل عل ذلك العم ،وآ

اهيم  رأة ، وبمف وق اإلنسان للم ة بحق ى رصد المشكالت المتعلق ية تهدف إل ة والسياس ة والنقابي اهيم والمهني رأة ، وبمف وق اإلنسان للم ة بحق ى رصد المشكالت المتعلق ية تهدف إل ة والسياس ة والنقابي والمهني

رأ           رأ          الجندر عمومًا ، آما تضمن المحور رصد ومتابعة معاناة الم ة في الجوالن العرب السوري ، حيث            ة في الجوالن العرب السوري ، حيث            الجندر عمومًا ، آما تضمن المحور رصد ومتابعة معاناة الم

ات   اد آلي ى إيج م عل ع الع وق اإلنسان ، م ات لحق واع االنتهاآ ل أن ل آ رائيلي المحت دو اإلس ارس الع ات  يم اد آلي ى إيج م عل ع الع ان ، م وق اإلنس ات لحق واع االنتهاآ ل أن ل آ رائيلي المحت دو اإلس ارس الع يم

وق اإلنسان     وق اإلنسان    لتقديم المساعدة والدعم والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية ، ومع شبكات الدفاع عن حق لتقديم المساعدة والدعم والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية ، ومع شبكات الدفاع عن حق

  . . في جميع أنحاء العالم في جميع أنحاء العالم 

ا  ا أم ر " " أم ور الم ر مح ور الم حة مح حة أة والص ين      " " أة والص حية ، وتحس دمات الص م الخ ادة حج ى زي ز عل د رآ ين      فق حية ، وتحس دمات الص م الخ ادة حج ى زي ز عل د رآ فق

ر تعرضًا                         ات األآث ى الفئ ز عل ة ، والترآي ين الريف والمدين وارق ب ة الف ى إزال ر تعرضًا                        نوعيتها ، مع العمل عل ات األآث ى الفئ ز عل ة ، والترآي ين الريف والمدين وارق ب ة الف ى إزال نوعيتها ، مع العمل عل

دمات الصحية ،     ديم الخ ة لتق ر الالزم دريب األط ل وت ال ، وتأهي ال والعم ات واألطف دمات الصحية ،    لإلصابة آاألمه ديم الخ ة لتق ر الالزم دريب األط ل وت ال ، وتأهي ال والعم ات واألطف لإلصابة آاألمه

رأة ، وفي مكافحة األمراض السارية والمستوطنة                  وزيادة االهتمام في  وزيادة االهتمام في   رأة ، وفي مكافحة األمراض السارية والمستوطنة                   التوعية والتثقيف الصحيين للم  التوعية والتثقيف الصحيين للم

ى     اظ عل ي الحف يح ، وف ل واألم وحمالت التلق ة صحة الطف ي رعاي ق الجنس ، وف ة عن طري ى    والمنتقل اظ عل ي الحف يح ، وف ل واألم وحمالت التلق ة صحة الطف ي رعاي ق الجنس ، وف ة عن طري والمنتقل

اتها             اتها            الصحة والسالمة المهنية ، وآذلك التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية وتطوير مؤسس الصحة والسالمة المهنية ، وآذلك التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية وتطوير مؤسس

ل ل،والعم دل      ،والعم يض مع ى تخف ة إل رامج الهادف ي الب ارآة ف اطق الصحية ، والمش ام المن يخ نظ ى ترس دل       عل يض مع ى تخف ة إل رامج الهادف ي الب ارآة ف اطق الصحية ، والمش ام المن يخ نظ ى ترس  عل
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ام    ى ع بة السدس حت نوات بنس نة ودون الخمس س ال دون الس ات األطف ام   وفي ى ع بة السدس حت نوات بنس نة ودون الخمس س ال دون الس ات األطف ة 20002000وفي ع خط جامًا م ة  انس ع خط جامًا م  انس

  . . الدولةالدولة

ة ،  رأة الريفي ة الم ة لتنمي تراتيجية الوطني ة آاإلس تراتيجيات نوعي ًا اس يغت محلي ا ص ة ، آم رأة الريفي ة الم ة لتنمي تراتيجية الوطني ة آاإلس تراتيجيات نوعي ًا اس يغت محلي ا ص آم

   ) .  ) . 20252025--20002000( ( جية الصحة اإلنجابية ، ومسودة إلستراتيجية  وطنية للسكان جية الصحة اإلنجابية ، ومسودة إلستراتيجية  وطنية للسكان وإستراتيوإستراتي

  

  

  

  

ام     ـ        ـ       33 ة لع رأة الريفي ة الم ة لتنمي تراتيجية وزارة الزراع ام    إس ة لع رأة الريفي ة الم ة لتنمي تراتيجية وزارة الزراع وء 20032003إس وء  بض  بض

   :  : 20072007اإلستراتيجية الوطنية للمرأة العربية السورية حتى عام اإلستراتيجية الوطنية للمرأة العربية السورية حتى عام 

  : : تؤدي المرأة في الريف ثالثة أدوار أساسية هي تؤدي المرأة في الريف ثالثة أدوار أساسية هي 

اتي                الدور اإل الدور اإل  قيه النب ل بنشاطها الزراعي بش اتي                نجابي و الدور االجتماعي والدور اإلنتاجي المتمث قيه النب ل بنشاطها الزراعي بش نجابي و الدور االجتماعي والدور اإلنتاجي المتمث

ا                  ا                 والحيواني ، وبالطبع أثناء أداءها لهذه األدوار تواجه جملة من المشكالت والمعوقات والتي من خالله والحيواني ، وبالطبع أثناء أداءها لهذه األدوار تواجه جملة من المشكالت والمعوقات والتي من خالله

ك           ى ش ياغته عل م ص ا ت ذا م ة وه رأة الريفي ع الم وض بواق ة للنه ات الالزم د االحتياج ن تحدي ك          ممك ى ش ياغته عل م ص ا ت ذا م ة وه رأة الريفي ع الم وض بواق ة للنه ات الالزم د االحتياج ن تحدي ل ل ممك

تراتيجية تراتيجيةإس ة  إس ا وزارة الزراع ة    تبنته ا وزارة الزراع ي    واإلصالحواإلصالح  تبنته ات والت ذه االحتياج وء ه اغة بض ي والمص ي     الزراع ات والت ذه االحتياج وء ه اغة بض ي والمص  الزراع

  : : ممكن إيجازها بالنقاط التالية ممكن إيجازها بالنقاط التالية 

   سيادة بعض القيم التقليدية في المجتمع الريفي  سيادة بعض القيم التقليدية في المجتمع الريفي --11

   سيادة بعض العادات والتقاليد التي تزيد فقر وتخلف المرأة  سيادة بعض العادات والتقاليد التي تزيد فقر وتخلف المرأة --22

  كل واسعكل واسع انتشار األمية بين النساء بش انتشار األمية بين النساء بش--33

   عدم توريث النساء في الريف  عدم توريث النساء في الريف --44

  اتخاذ القرار بين الرجل بما يخص األسرة اتخاذ القرار بين الرجل بما يخص األسرة ) ) اقتسام السلطة اقتسام السلطة ( (  عدم المساواة في عدم المساواة في--55

   معاناة المرأة من مشكلة الفقر  معاناة المرأة من مشكلة الفقر --66

   عدم ملكية المرأة لألراضي الزراعية  عدم ملكية المرأة لألراضي الزراعية --77

   صعوبة الحصول على مصادر تمويل وقروض مصرفية  صعوبة الحصول على مصادر تمويل وقروض مصرفية --88

   المشاريع المدرة للدخل  المشاريع المدرة للدخل ةةبإداربإدار نقص الخبرة الفنية  نقص الخبرة الفنية --99

   عمل النساء بدون أجر  عمل النساء بدون أجر --1010

   عمل النساء لساعات عمل  طويلة يوميًا  عمل النساء لساعات عمل  طويلة يوميًا --1111

   تعدد األدوار التي تمارسها المرأة في الريف  تعدد األدوار التي تمارسها المرأة في الريف --1212

ة واختصاصها     --1313 ة واختصاصها      عدم استفادة المرأة من المكننة الزراعي ال  عدم استفادة المرأة من المكننة الزراعي ال باألعم اج   باألعم ة التي تحت اج    اليدوي ة التي تحت ى     اليدوي ى  إل إل

  صبر ومشقة في العمل صبر ومشقة في العمل 
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  فؤ بين المرأة والرجل في االستفادة من  المنافع والموارد المتاحة في القرية فؤ بين المرأة والرجل في االستفادة من  المنافع والموارد المتاحة في القرية  عدم التكا عدم التكا--1414

   والتدريب الزراعي على قدم المساواة مع الرجل  والتدريب الزراعي على قدم المساواة مع الرجل اإلرشاداإلرشاد عدم استفادة المرأة من خدمات  عدم استفادة المرأة من خدمات --1515

   عدم تجنيس قضايا التنمية  عدم تجنيس قضايا التنمية --1616

وم  --1717 ذي تق ل ال ات والعم اء الريفي ة الخاصة بالنس دة المعلوماتي وم   ضعف القاع ذي تق ل ال ات والعم اء الريفي ة الخاصة بالنس دة المعلوماتي ي  ضعف القاع اء ف ه النس ي ب اء ف ه النس ب

  األعمال الزراعية األعمال الزراعية 

   الريفية  الريفية المرأةالمرأة النظري والميداني عن قضايا  النظري والميداني عن قضايا األآاديمياألآاديمي غياب البحث العلمي  غياب البحث العلمي --1818

   المرأة الريفية  المرأة الريفية بإرشادبإرشاد عدم وجود تخصص جامعي  عدم وجود تخصص جامعي --1919

   قصور بعض القوانين المساندة لعمل المرأة في الزراعة  قصور بعض القوانين المساندة لعمل المرأة في الزراعة --2020

   عدم تمكين المرأة من حقوقها القانونية  عدم تمكين المرأة من حقوقها القانونية --2121

ة في سوريا         من هذه   من هذه    ة في سوريا         المعوقات والسلبيات نستطيع تحديد احتياجات المرأة الريفي المعوقات والسلبيات نستطيع تحديد احتياجات المرأة الريفي

  : : بالنقاط التالية بالنقاط التالية 
ا وهي من                       -- ا يواجهه ة أخطر م ا فاألمي ا وهي من                        تحتاج المرأة الريفية إلى مزيد من الجهود لمحو أميته ا يواجهه ة أخطر م ا فاألمي  تحتاج المرأة الريفية إلى مزيد من الجهود لمحو أميته

  أسرتهاأسرتهاأهم أسباب الفقر وعدم معرفة المرأة بحقوقها وآبر حجم أهم أسباب الفقر وعدم معرفة المرأة بحقوقها وآبر حجم 

ر  -- ى ب ة إل رأة الريفي اج الم ر   تحت ى ب ة إل رأة الريفي اج الم روض دون     تحت ى الق مانات للحصول عل ات وض نح ائتمان روض دون    امج م ى الق مانات للحصول عل ات وض نح ائتمان امج م

  ضمانة األرض بل بكفاالت شخصية ضمانة األرض بل بكفاالت شخصية 

   حاجة المرأة إلى االستفادة من الموارد المتاحة والمنافع  حاجة المرأة إلى االستفادة من الموارد المتاحة والمنافع --

دخل                     -- درة لل ار المشاريع الصغيرة الم دخل                      تحتاج المرأة الريفية إلى برامج تدريبية في مجال اختي درة لل ار المشاريع الصغيرة الم  تحتاج المرأة الريفية إلى برامج تدريبية في مجال اختي

  ف ف  ودراسة السوق والتكالي ودراسة السوق والتكاليإدارتهاإدارتهاوآيفية وآيفية 

ة               أبحاثأبحاث هناك حاجة ملحة لوجود       هناك حاجة ملحة لوجود      -- رأة الريفي ة                علمية جامعية متخصصة في البحث بقضايا الم رأة الريفي  علمية جامعية متخصصة في البحث بقضايا الم

  سواء ميدانية أو نظرية للتعرف على واقعها ومشكالتهاسواء ميدانية أو نظرية للتعرف على واقعها ومشكالتها

اد  هناك حاجة ملحة لوجود تخصص جامعي    هناك حاجة ملحة لوجود تخصص جامعي   -- ة سواء    بإرشاد بإرش رأة الريفي ة سواء     الم رأة الريفي اد  الم اد اإلرش اعي  اإلرش اعي   االجتم  االجتم

  أو الزراعي أو الزراعي 

ة ولفت نظر          تحتاج قضية المرأة الريفية إلى        تحتاج قضية المرأة الريفية إلى       -- امج توعي ة ولفت نظر         برن امج توعي يس       ألصحاب ألصحاب برن ة تجن رار ألهمي يس        الق ة تجن رار ألهمي  الق

  قضايا التنمية الريفية قضايا التنمية الريفية 

ذا ذاه كل  ه ى ش ذه االحتياجات عل د انعكست ه ى شكل   وق ذه االحتياجات عل د انعكست ه تراتيجية وق تراتيجيةإس ة إس ا وزارة الزراع ة  تبنته ا وزارة الزراع   واإلصالحواإلصالح تبنته

ة  ة الزراعي لتنمي رأةالزراعي لتنمي رأةالم ة م  الم ة مالريفي ذه ععالريفي م أن ه ذه  العل م أن ه تراتيجية العل تراتيجيةاإلس ن  اإلس زء م ة هي ج ن   المقترح زء م ي ج ة ه تراتيجية المقترح تراتيجيةاإلس   اإلس

 لتكون منهاج عمل للحكومة السورية        لتكون منهاج عمل للحكومة السورية       19951995 بعد مؤتمر بكين عام       بعد مؤتمر بكين عام      أعدتأعدت في سوريا التي      في سوريا التي     الوطنية للمرأة الوطنية للمرأة 

..    
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ة      واإلصالحواإلصالحهذا وتعالج إستراتيجية وزارة الزراعة      هذا وتعالج إستراتيجية وزارة الزراعة       ة       الزراعي لتنمية المرأة الريفي  الزراعي لتنمية المرأة الريفي

  : :  المحاور التالية  المحاور التالية 20032003لعام لعام 

  

  

  

  

  

  

  : : أوًال ـ  المرأة واالقتصاد أوًال ـ  المرأة واالقتصاد 
ي ال     ..11 رأة ف توى أداء الم ع مس ى رف ل عل ي ال العم رأة ف توى أداء الم ع مس ى رف ل عل ة  العم ات الفني دها بالمعلوم راء تزوي ل الزراعي ج ة  عم ات الفني دها بالمعلوم راء تزوي ل الزراعي ج عم

ة               ة              الالزمة لهذا العمل من خالل إقامة الدورات التدريبية المتخصصة وتشجيعها على استخدام المكنن الالزمة لهذا العمل من خالل إقامة الدورات التدريبية المتخصصة وتشجيعها على استخدام المكنن

  . . والتقنيات الحديثة في العمل الزراعي والتقنيات الحديثة في العمل الزراعي 

ة    ..22 ات الفني دها بالمعلوم راء تزوي واني ج اج الحي ي اإلنت رأة ف توى أداء الم ع مس ى رف ل عل ة   العم ات الفني دها بالمعلوم راء تزوي واني ج اج الحي ي اإلنت رأة ف توى أداء الم ع مس ى رف ل عل  العم

تخدام         الال ى اس جيعها عل ة وتش ة المتخصص دورات التدريبي ة ال الل إقام ن خ ل م ذا العم ة له تخدام         الزم ى اس جيعها عل ة وتش ة المتخصص دورات التدريبي ة ال الل إقام ن خ ل م ذا العم ة له الزم

  . . التقانات الحديثة بهذا المجال التقانات الحديثة بهذا المجال 

دخل   ..33 درة لل ة الصغيرة والمتوسطة الم اريع اإلنتاجي ى تأسيس المش رأة عل دريب الم دخل  تشجيع وت درة لل ة الصغيرة والمتوسطة الم اريع اإلنتاجي ى تأسيس المش رأة عل دريب الم  تشجيع وت

ة الحصول عل   ى عملي دريبها عل ذلك ت ا وآ تفادة منه ا واالس ة إدارته ة الحصول عل  وآيفي ى عملي دريبها عل ذلك ت ا وآ تفادة منه ا واالس ة إدارته روض المصرفية وآيفي روض المصرفية ى الق ى الق

  . . لتمويل هذه المشاريع لتمويل هذه المشاريع 

اء   ..44 ق االآتف ا بتحقي تفادة منه ة واالس دائق المنزلي اء الح ى إنش ة عل رأة الريفي دريب الم اد وت اء  إرش ق االآتف ا بتحقي تفادة منه ة واالس دائق المنزلي اء الح ى إنش ة عل رأة الريفي دريب الم اد وت  إرش

  . . الذاتي لغذاء األسرة الذاتي لغذاء األسرة 

  . .  السعي إليجاد الشروط المالئمة لوصول الخدمات الزراعية الحديثة للنساء  السعي إليجاد الشروط المالئمة لوصول الخدمات الزراعية الحديثة للنساء   ..55

  . . ماآن التي يكثر فيها عمل المرأة ماآن التي يكثر فيها عمل المرأة زيادة أعداد المرشدات  وخاصة في األزيادة أعداد المرشدات  وخاصة في األ  ..66

 زيادة االستفادة من وسائل التكنولوجيا البسيطة خاصة في ميادين التعشيب ـ جمع المحاصيل ـ       زيادة االستفادة من وسائل التكنولوجيا البسيطة خاصة في ميادين التعشيب ـ جمع المحاصيل ـ        ..77

ع                     ى رف ة، والعمل عل ات الزراعي رأة في العملي ا الم وم به ع                    تعبئة المحاصيل والمهام األخرى التي تق ى رف ة، والعمل عل ات الزراعي رأة في العملي ا الم وم به تعبئة المحاصيل والمهام األخرى التي تق

واني من            واني من           مستوى أداء المرأة في العمل الزراعي والحي ة           مستوى أداء المرأة في العمل الزراعي والحي ة الالزم دها بالمعلومات الفني ة            جراء تزوي ة الالزم دها بالمعلومات الفني  جراء تزوي

  . . لهذا العمل من خالل األنشطة اإلرشادية المختلفة لهذا العمل من خالل األنشطة اإلرشادية المختلفة 

رأة               ..88 راض المتاحة للم رأة              تحديد نسبة مئوية من آل مشاريع اإلق راض المتاحة للم ل   % % 3030( (  تحديد نسبة مئوية من آل مشاريع اإلق ى األق ل   عل ى األق ة   ) ) عل ة   في البداي في البداي

  . . من القروض مستقبًال من القروض مستقبًال % % 5050حتى تستطيع المرأة الحصول على حتى تستطيع المرأة الحصول على 
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جي  ..99 ة لتش اريع ادخاري ام بمش جي القي ة لتش اريع ادخاري ام بمش ة  القي ة الزراعي افع العملي ن من زء م تخدام ج ى اس اء عل ة ع النس ة الزراعي افع العملي ن من زء م تخدام ج ى اس اء عل ع النس

  . . لالستثمار طويل المدى أو لتأمينها لالستثمار طويل المدى أو لتأمينها 

  . .  القيام بمشاريع مولدة للدخل للنساء الفقيرات خاصة اللواتي يعلن أسر  القيام بمشاريع مولدة للدخل للنساء الفقيرات خاصة اللواتي يعلن أسر   ..1010

ربح      ..1111  دعم وتدريب المرأة على تسويق ناتجها الزراعي ـ الحيواني ـ الصناعي الزراعي بشكل مربح     دعم وتدريب المرأة على تسويق ناتجها الزراعي ـ الحيواني ـ الصناعي الزراعي بشكل م

 . .  

ع مستوى                   تحقيق االآتفا  تحقيق االآتفا   ..1212 ى رف ة باإلضافة إل ع مستوى                  ء الذاتي لألسرة عن طريق زراعة الحدائق المنزلي ى رف ة باإلضافة إل ء الذاتي لألسرة عن طريق زراعة الحدائق المنزلي

  . . معيشة األسرة اقتصاديًا واجتماعيًا معيشة األسرة اقتصاديًا واجتماعيًا 

وارد                    ..1313 تفادة من الم ى االس ة عل اطق الحراجي ذلك نساء المن وارد                   مساعدة وتدريب النساء البدويات وآ ى االستفادة من الم ة عل اطق الحراجي ذلك نساء المن  مساعدة وتدريب النساء البدويات وآ

  . . المحلية بإنشاء مشاريع صغيرة إنتاجية مدرة للدخل المحلية بإنشاء مشاريع صغيرة إنتاجية مدرة للدخل 

رأة ا   ..1414 اب الم رأة ا  إآس اب الم رة          إآس ة األس توى معيش ع مس د يرف كل جي زل بش ة إلدارة المن ارات الالزم رة         لمه ة األس توى معيش ع مس د يرف كل جي زل بش ة إلدارة المن ارات الالزم لمه

  . . اقتصاديًا واجتماعيًا اقتصاديًا واجتماعيًا 

ة          ..1515 ارات الالزم رأة المه ة         إآساب الم ارات الالزم رأة المه ان  إآساب الم ان إلتق ا والحديث آمصادر            إلتق دي منه ة التقلي ا والحديث آمصادر             الصناعات الريفي دي منه ة التقلي  الصناعات الريفي

  . . مدرة للدخل مدرة للدخل 

ك من أجل االس                ..1616 ك من أجل االس               تشجيع النساء لالنضمام إلى الجمعيات التعاونية الزراعية وذل ة      تشجيع النساء لالنضمام إلى الجمعيات التعاونية الزراعية وذل ة     تفادة من عملي تفادة من عملي

  . . اإلقراض وتشجيع العمل الجماعي المنظم اإلقراض وتشجيع العمل الجماعي المنظم 

ررة      ..1717 ر المح ن األراضي غي م م ررة     تخصيص قس ر المح ن األراضي غي م م لحة ( (  تخصيص قس لحة المستص ة   ) ) المستص اء وخاص ى النس ا إل ة   لتمليكه اء وخاص ى النس ا إل لتمليكه

  . . العائالت ألسر العائالت ألسر 

  

  

  

  ::ثانيًا ـ المرأة والصحة ثانيًا ـ المرأة والصحة 

  أ ـ المرأة والصحة اإلنجابية وتنظيم  األسرة  أ ـ المرأة والصحة اإلنجابية وتنظيم  األسرة  
ى            تنفيذ حمالت توعية اجتماعية حول الصحة          تنفيذ حمالت توعية اجتماعية حول الصحة           ..11 ة وتنظيم األسرة وتستهدف القضاء عل ى           اإلنجابي ة وتنظيم األسرة وتستهدف القضاء عل اإلنجابي

دين في تنظيم األسرة                            ة نظر ال م الخاطئ لوجه ل الفه ال مث رة األطف ر آث ة لتبري دين في تنظيم األسرة                           المفاهيم الخاطئ ة نظر ال م الخاطئ لوجه ل الفه ال مث رة األطف ر آث ة لتبري / / المفاهيم الخاطئ

ذآر           أتي ال د حتى ي أخرى ـ إنجاب الموالي زواج ب ذآر          سيادة مفهوم أن آثرة األوالد تمنع الزوج من ال أتي ال د حتى ي أخرى ـ إنجاب الموالي زواج ب / / سيادة مفهوم أن آثرة األوالد تمنع الزوج من ال

  . . إقناع الرجال ببرامج تنظيم األسرة إقناع الرجال ببرامج تنظيم األسرة 

يدة          ..22 ال لكل س ال لكل سيدة         المشارآة في البرامج الهادفة إلى تخفيض معدالت الخصوبة إلى دون خمسة أطف  المشارآة في البرامج الهادفة إلى تخفيض معدالت الخصوبة إلى دون خمسة أطف

 . .  



 77

رأة حول                          ..33 دى الم وعي الصحي ل ع مستوى ال ى رف ة إل رامج والحمالت الهادف رأة حول                         المشارآة في الب دى الم وعي الصحي ل ع مستوى ال ى رف ة إل رامج والحمالت الهادف  المشارآة في الب

 الطرق الصحيحة للمباعدة بين الحمول        الطرق الصحيحة للمباعدة بين الحمول       إتباعإتباعقضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وإرشادها إلى        قضايا الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة وإرشادها إلى        

  . . رفة سن اإلنجاب وما هي الوسائل المتعددة لمنع الحمل وفوائدها وسلبياتها رفة سن اإلنجاب وما هي الوسائل المتعددة لمنع الحمل وفوائدها وسلبياتها ومعومع

  : : ب ـ الطفولة واألمومة السليمة ب ـ الطفولة واألمومة السليمة 
الترآيز من خالل البرامج اإلرشادية الصحية على الفئات األآثر تعرضًا لإلصابات آاألمهات             الترآيز من خالل البرامج اإلرشادية الصحية على الفئات األآثر تعرضًا لإلصابات آاألمهات                 ..11

  .. .. الحوامل واألطفال الحوامل واألطفال 

عدل وفيات األطفال دون السنة ودون الخمس        عدل وفيات األطفال دون السنة ودون الخمس         المشارآة في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تخفيض م        المشارآة في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تخفيض م         ..22

  . . سنوات انسجامًا مع خطط الدولة بهذا الهدف سنوات انسجامًا مع خطط الدولة بهذا الهدف 

ي       ..33 ة الت وادث المنزلي ب الح ك بتجن ة وذل ة المنزلي ى البيئ اظ عل ة الحف ول آيفي رأة ح اد الم ي      إرش ة الت وادث المنزلي ب الح ك بتجن ة وذل ة المنزلي ى البيئ اظ عل ة الحف ول آيفي رأة ح اد الم  إرش

  . . تحدث بسبب التعرض للتيار الكهربائي والمواد السامة والعقاقير واألدوات الحادةتحدث بسبب التعرض للتيار الكهربائي والمواد السامة والعقاقير واألدوات الحادة

  . . األب بحقوق الطفل وضرورة مراعاتها األب بحقوق الطفل وضرورة مراعاتها  تعريف األم و تعريف األم و  ..44

اء       ..55 ذلك إعط ل وآ ى األق نتين عل دة س ال لم ة لألطف ة الرضاعة الطبيعي اء لممارس جيع النس اء      تش ذلك إعط ل وآ ى األق نتين عل دة س ال لم ة لألطف ة الرضاعة الطبيعي اء لممارس جيع النس  تش

ا               ا              الطفل لقاحاته التامة ومراقبة نموه بمراحله العمرية وإرشادها لزيارة المراآز الصحية هي وطفله الطفل لقاحاته التامة ومراقبة نموه بمراحله العمرية وإرشادها لزيارة المراآز الصحية هي وطفله

  , , باستمرار باستمرار 

  . . العنف واالستغالل على الطفل العنف واالستغالل على الطفل  التنبيه لعدم ممارسة أي شكل من أشكال  التنبيه لعدم ممارسة أي شكل من أشكال   ..66

ل             ..77 ة آي ينمو الطف راد العائل ين أف ل            إرشاد المرأة ألهمية تحقيق االنسجام العائلي والجو اللطيف ب ة آي ينمو الطف راد العائل ين أف  إرشاد المرأة ألهمية تحقيق االنسجام العائلي والجو اللطيف ب

  . . بدون أية ضغوط أو إعاقات نفسية بدون أية ضغوط أو إعاقات نفسية 

  : : وأما األمومة السليمة فتتحقق بـ وأما األمومة السليمة فتتحقق بـ 
رة    11 اء فت رة     ـ إرشاد المرأة الحامل إلى أهمية الخضوع إلى الرعاية الصحية أثن اء فت ة     ـ إرشاد المرأة الحامل إلى أهمية الخضوع إلى الرعاية الصحية أثن ا األنظم ة     الحمل واتباعه ا األنظم  الحمل واتباعه

والدة بإشراف                       ة ال تم عملي ى أن ت د عل والدة بإشراف                      الغذائية المتوازنة واالبتعاد عن التدخين أثناء فترة الحمل والتأآي ة ال تم عملي ى أن ت د عل الغذائية المتوازنة واالبتعاد عن التدخين أثناء فترة الحمل والتأآي

  . . الطبيب أو القابلة الطبيب أو القابلة 

ذلك األمراض التي تصيب         22 ا وآ ة منه ذلك األمراض التي تصيب          ـ تثقيف النساء باألمراض الخاصة بالنساء وأعراضها والوقاي ا وآ ة منه  ـ تثقيف النساء باألمراض الخاصة بالنساء وأعراضها والوقاي

  . .  التي قد تصيب األطفال وأعراضها والوقاية منها  التي قد تصيب األطفال وأعراضها والوقاية منها األم بعد الوالدة واألمراضاألم بعد الوالدة واألمراض

  . .  ـ تدريب ربات البيوت على التمريض في المنزل للعناية بأفراد األسرة  ـ تدريب ربات البيوت على التمريض في المنزل للعناية بأفراد األسرة 33

  : : ج ـ السكن الريفي الصحي ج ـ السكن الريفي الصحي 
ة      ..11 اه نظيف وفير مي ة وت وافر الشروط الصحية للسكن من إضاءة وتهوي ة ت رأة ألهمي اد الم ة  إرش اه نظيف وفير مي ة وت وافر الشروط الصحية للسكن من إضاءة وتهوي ة ت رأة ألهمي اد الم إرش

  . .  الخ  الخ …………وشبكة صرف صحي وشبكة صرف صحي 

  . . لمرأة ألهمية الفصل بين سكن األسرة واألماآن المخصصة للحيوانات لمرأة ألهمية الفصل بين سكن األسرة واألماآن المخصصة للحيوانات  إرشاد ا إرشاد ا  ..22

  . .  تعريف المرأة باألمراض المشترآة بين اإلنسان والحيوان وأعراضها وطرق الوقاية منها  تعريف المرأة باألمراض المشترآة بين اإلنسان والحيوان وأعراضها وطرق الوقاية منها   ..33

  .. إرشاد المرأة ألهمية تخصيص أماآن للطبخ والحمام بشكل صحي ونظيف ومستقل إرشاد المرأة ألهمية تخصيص أماآن للطبخ والحمام بشكل صحي ونظيف ومستقل  ..44
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  . . ب والتخلص من الفضالت والحشرات والقوارض ب والتخلص من الفضالت والحشرات والقوارض  إرشاد المرأة إلى أهمية تعقيم مياه الشر إرشاد المرأة إلى أهمية تعقيم مياه الشر  ..55

  . .  المشارآة الفعالة في تنمية وتنفيذ برامج القرى الصحية لما من أهمية  المشارآة الفعالة في تنمية وتنفيذ برامج القرى الصحية لما من أهمية   ..66

  : : د ـ الصحة والغذاء د ـ الصحة والغذاء 
ة                         ..11 د الغذائي ى حفظ الفوائ ام والتي تساعد عل ة                        إرشاد المرأة إلى الطرق الصحيحة في طهي الطع د الغذائي ى حفظ الفوائ ام والتي تساعد عل  إرشاد المرأة إلى الطرق الصحيحة في طهي الطع

  . . وعناصرها الهامة في هذا الطعام وعناصرها الهامة في هذا الطعام 

ة      تعريف ا  تعريف ا   ..22 وفير العناصر الغذائي ة والمتنوعة لت ة المتوازن ات الغذائي اول الوجب ة تن رأة بأهمي ة     لم وفير العناصر الغذائي ة والمتنوعة لت ة المتوازن ات الغذائي اول الوجب ة تن رأة بأهمي لم

الالزمة لكافة أفراد العائلة من خالل تعريفها بمحتوى آل مادة غذائية من العناصر وتأثير نقصانها                الالزمة لكافة أفراد العائلة من خالل تعريفها بمحتوى آل مادة غذائية من العناصر وتأثير نقصانها                

  . . على صحة اإلنسان على صحة اإلنسان 

  . . آل نيئة آل نيئة  إرشاد المرأة إلى أهمية مراعاة أصول النظافة وبخاصة للمواد التي تؤ إرشاد المرأة إلى أهمية مراعاة أصول النظافة وبخاصة للمواد التي تؤ  ..33

ا في معالجة مواضيع األمن                      ..44 ادة آفاءته ا في معالجة مواضيع األمن                     تشجيع مساهمة المرأة في إنتاج الغذاء والعمل على زي ادة آفاءته  تشجيع مساهمة المرأة في إنتاج الغذاء والعمل على زي

  . . الغذائي الغذائي 

  : : ثالثًا ـ المرأة والتعليم ثالثًا ـ المرأة والتعليم 
التنسيق مع الجهات المعنية بمسائل محو األمية لوضع خطة لتعليم الكبار من النساء في ضوء               التنسيق مع الجهات المعنية بمسائل محو األمية لوضع خطة لتعليم الكبار من النساء في ضوء                   ..11

  . .  الدولة بهذا المجال  الدولة بهذا المجال إستراتيجيةإستراتيجية

مساهمة في تنفيذ برامج محو األمية في الريف بغية التخلص من هذه المشكلة نهائيًا وبخاصة                 مساهمة في تنفيذ برامج محو األمية في الريف بغية التخلص من هذه المشكلة نهائيًا وبخاصة                  ال ال  ..22

  . . لدى النساء لدى النساء 

  . .  تضمين البرامج اإلرشادية ضرورة تعليم الفتيات على األقل إلى مستوى التعليم اإللزامي  تضمين البرامج اإلرشادية ضرورة تعليم الفتيات على األقل إلى مستوى التعليم اإللزامي   ..33

د اإللزامي وإيالئه                    ..44 ا بع يم م ة التعل ات في متابع د اإللزامي وإيالئه                   تشجيع اإلناث الريفيات الراغب ا بع يم م ة التعل ات في متابع ة      تشجيع اإلناث الريفيات الراغب ة الكافي ة     م العناي ة الكافي م العناي

  . . لالرتقاء بواقعهم لالرتقاء بواقعهم 

ل     ..55 رأة والرج ة للم اف الصور النمطي ة الستكش دارس الزراعي ات والم اهج الكلي تعراض من ل    اس رأة والرج ة للم اف الصور النمطي ة الستكش دارس الزراعي ات والم اهج الكلي تعراض من  اس

  . . وإعادة صياغة هذه المناهج بحيث يتم إدراج النوع فيها وإعادة صياغة هذه المناهج بحيث يتم إدراج النوع فيها 

ي بعض         ..66 ها ف دم تخصيص ي وع يم الزراع االت التعل ع مج ي جمي راط ف اء لالنخ جيع النس ي بعض        تش ها ف دم تخصيص ي وع يم الزراع االت التعل ع مج ي جمي راط ف اء لالنخ جيع النس  تش

  . . قليدية قليدية التخصصات التالتخصصات الت

  . .  التخطيط والتنفيذ لبرامج التعليم الوظيفي للنساء  التخطيط والتنفيذ لبرامج التعليم الوظيفي للنساء   ..77

  : : رابعًا ـ المرأة والبيئة رابعًا ـ المرأة والبيئة 
ل       إدماجإدماج رفع مستوى الوعي البيئي للمرأة من خالل         رفع مستوى الوعي البيئي للمرأة من خالل          ..11 البرامج اإلرشادية مث وعي ب ذا ال اهيم ه ل        مف ادية مث البرامج اإلرش وعي ب ذا ال اهيم ه  مف

  . . مفاهيم الحفاظ على الموارد الطبيعية والمرافق الحيوية األساسية مفاهيم الحفاظ على الموارد الطبيعية والمرافق الحيوية األساسية 

ى مكافحة التصحر              ال  ال إدماجإدماج العمل على    العمل على     ..22 ى مكافحة التصحر             مرأة الريفية في المساهمة بالمشاريع التنموية الهادفة إل مرأة الريفية في المساهمة بالمشاريع التنموية الهادفة إل

  . . وإنشاء الحزام األخضر والحفاظ على الغابة وعدم فالحة البادية وإنشاء الحزام األخضر والحفاظ على الغابة وعدم فالحة البادية 
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ًا حول                   ..33 ًا ودولي ًا وعربي ة وطني ًا حول                  تعزيز إجراء البحوث والدراسات بالتعاون مع المؤسسات المعني ًا ودولي ًا وعربي ة وطني  تعزيز إجراء البحوث والدراسات بالتعاون مع المؤسسات المعني

ا ي  ة فيم ى البيئ اظ عل ي الحف رأة ف ا ي دور الم ة فيم ى البيئ اظ عل ي الحف رأة ف اظ  دور الم ي الحف رأة ف راز دور الم ة وإب الموارد الطبيعي ق ب اظ  تعل ي الحف رأة ف راز دور الم ة وإب الموارد الطبيعي ق ب تعل

  . . عليها عليها 

  . .  إرشاد المرأة ألهمية آيفية إقامة الحدائق المنزلية آأحد صمامات األمان للبيئة  إرشاد المرأة ألهمية آيفية إقامة الحدائق المنزلية آأحد صمامات األمان للبيئة   ..44

  : : خامسًا ـ   المرأة واإلعالم خامسًا ـ   المرأة واإلعالم 
ادة            ..11 ادة        استخدام وسائل االتصال الجماهيري بما فيها استخدام المرشدين والمرشدات الزراعيين لزي استخدام وسائل االتصال الجماهيري بما فيها استخدام المرشدين والمرشدات الزراعيين لزي

ا   إإ اد خاصة فيم ي اإلرش ة ف رأة القانوني وق الم زام بحق ة االلت اء بأهمي ال والنس ن الرج ل م ا   دراك آ اد خاصة فيم ي اإلرش ة ف رأة القانوني وق الم زام بحق ة االلت اء بأهمي ال والنس ن الرج ل م دراك آ

  . . يتعلق باألرض والموارد االقتصادية األخرى يتعلق باألرض والموارد االقتصادية األخرى 

اج    ..22 ي اإلنت ه ف وم ب ي تق دور الت زز ال رأة وتع ارات الم ر مه ي تظه ة الت واد اإلعالمي اج   تطوير الم ي اإلنت ه ف وم ب ي تق دور الت زز ال رأة وتع ارات الم ر مه ي تظه ة الت واد اإلعالمي  تطوير الم

ة مشارآة       الزراعي والحيواني والصناعات الريفية والمشار    الزراعي والحيواني والصناعات الريفية والمشار     ة التنمي ة مشارآة       يع اإلنتاجية ومشارآتها في عملي ة التنمي يع اإلنتاجية ومشارآتها في عملي

  . . فعالة فعالة 

ة       ..33 رامج إعالمي ذ ب داد وتنفي ة      إع رامج إعالمي ذ ب داد وتنفي ة      ( (  إع روءة ـ مرئي ة      مسموعة ـ مق روءة ـ مرئي وعي      ) ) مسموعة ـ مق ع مستوى ال ى رف ة إل وعي      هادف ع مستوى ال ى رف ة إل هادف

  . . االجتماعي ـ االقتصادي ـ الثقافي للمرأة االجتماعي ـ االقتصادي ـ الثقافي للمرأة 

ارات وت                   ..44 ابها مه ى إآس ة إل ة الهادف المرأة الريفي ارات وت                 إعداد البرامج اإلعالمية الخاصة ب ابها مه ى إآس ة إل ة الهادف المرأة الريفي ات خاصة    إعداد البرامج اإلعالمية الخاصة ب ات خاصة    قني قني

  ..مثل الصناعات الريفية والمهارات الزراعية مثل الصناعات الريفية والمهارات الزراعية 

ي             ..55 اج الزراع ي اإلنت رأة ف ه الم وم ب ي تق دور الت ز ال ة بتعزي رامج اإلعالمي ن الب تفادة م ي            االس اج الزراع ي اإلنت رأة ف ه الم وم ب ي تق دور الت ز ال ة بتعزي رامج اإلعالمي ن الب تفادة م  االس

ة  واني والصناعات الريفي ة والحي واني والصناعات الريفي رة وتحسن  .. .. والحي يم األس ى بتنظ ي تعن ذلك الت ة وآ اريع اإلنتاجي رة وتحسن  والمش يم األس ى بتنظ ي تعن ذلك الت ة وآ اريع اإلنتاجي والمش

  . .  األسرية وشؤون الحياة المنزلية  األسرية وشؤون الحياة المنزلية النظرة إلى المرأة وتقوية الروابطالنظرة إلى المرأة وتقوية الروابط

  : : سادسًا ـ المرأة والقانون سادسًا ـ المرأة والقانون 

ة                ..11 ة األراضي الزراعي ا بملكي ل حقه ة            توعية المرأة الريفية بحقوقها االقتصادية واالجتماعية مث ة األراضي الزراعي ا بملكي ل حقه / / توعية المرأة الريفية بحقوقها االقتصادية واالجتماعية مث

ا في            ا بحقوقه ذلك توعيته ين الرجل وآ ا في           حق اإلرث ـ الحضانة ـ التعليم ـ الصحة ـ المساواة بينها وب ا بحقوقه ذلك توعيته ين الرجل وآ حق اإلرث ـ الحضانة ـ التعليم ـ الصحة ـ المساواة بينها وب

زوج     قضايا الزواج والقضايا الزواج وال زوج     طالق مثل الرضا بالزواج ـ األهلية وسن الزواج ـ حقوق الزوجة ـ حقوق ال طالق مثل الرضا بالزواج ـ األهلية وسن الزواج ـ حقوق الزوجة ـ حقوق ال

  . . الخ الخ .... .... ……ـ حق االراءة ـ حق المهر ـ حق االراءة ـ حق المهر 

  : : سابعًا ـ   المرأة والمحور االجتماعي سابعًا ـ   المرأة والمحور االجتماعي 
  . . إنشاء وحدات لرعاية األطفال في آل قرية إنشاء وحدات لرعاية األطفال في آل قرية     ..11

  . .  إنشاء حضانات لرعاية األطفال في المناطق الزراعية  إنشاء حضانات لرعاية األطفال في المناطق الزراعية   ..22

ع الج  ..33 ع الج التنسيق م رأة  التنسيق م دمات للم أمين الخ ات األخرى لت رأة ه دمات للم أمين الخ ات األخرى لت ازل ـ الصرف     ( ( ه ى المن ة إل اه النقي ازل ـ الصرف     المي ى المن ة إل اه النقي المي

  ) . ) . الصحي ـ استخدام المواقد الغازية الصحي ـ استخدام المواقد الغازية 

  . .  العمل على إزالة الفقر وأسبابه من خالل إدماج المرأة في المشاريع التنموية واالستفادة منها العمل على إزالة الفقر وأسبابه من خالل إدماج المرأة في المشاريع التنموية واالستفادة منها  ..44
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تشجيع مشاريع المجتمعات      تشجيع مشاريع المجتمعات       إعطاء المرأة فرص االستفادة وإدارة المشاريع الخاصة من خالل           إعطاء المرأة فرص االستفادة وإدارة المشاريع الخاصة من خالل            ..55

  . . المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة 

يم                    ..66 ة المرتبطة بق ا حول بعض المسائل االجتماعي رأة وتثقيفه يم                     إعداد وتنفيذ برامج لرفع وعي الم ة المرتبطة بق ا حول بعض المسائل االجتماعي رأة وتثقيفه    إعداد وتنفيذ برامج لرفع وعي الم

دد الزوجات ـ                زواج المبكر ـ تع دائل ـ ال ارب ـ زواج الب ل غالء المهور ـ زواج األق دد الزوجات ـ               تقليدية قديمة مث زواج المبكر ـ تع دائل ـ ال ارب ـ زواج الب ل غالء المهور ـ زواج األق تقليدية قديمة مث

  ) .) .س وعادات الزواج ـ النزعات العشائرية س وعادات الزواج ـ النزعات العشائرية الطالق ـ طقوالطالق ـ طقو

  : : ثامنًا ـ محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار ثامنًا ـ محور المرأة ومواقع اتخاذ القرار 

ة                 ..11 ة                تحسين المواد التدريبية لتدريب النساء على مهارات القيادة وتعزيز دور المجموعات الفالحي  تحسين المواد التدريبية لتدريب النساء على مهارات القيادة وتعزيز دور المجموعات الفالحي

  . . النسائية في القرى النسائية في القرى 

ادة مشارآ                  ..22 ة وزي ة الزراعي ات التعاوني ادة مشارآ                 زيادة مشارآة النساء في الجمعي ة وزي ة الزراعي ات التعاوني ر في     زيادة مشارآة النساء في الجمعي ر في    تهن بصورة أآب تهن بصورة أآب

  . . المجالس اإلدارية لهذه الجمعيات المجالس اإلدارية لهذه الجمعيات 

تهدف وتخصيص    ..33 ور المس ن الجمه ة م اريع المختلف يم للمش ة والتقي ة للمتابع ان إداري اء لج تهدف وتخصيص   إنش ور المس ن الجمه ة م اريع المختلف يم للمش ة والتقي ة للمتابع ان إداري اء لج  إنش

ذه النسبة بحال من األحوال عن                         ل ه ذه النسبة بحال من األحوال عن                        نسبة من مقاعد مجلس اإلدارة للنساء وال تق ل ه وتشجيع  وتشجيع  % % 3030نسبة من مقاعد مجلس اإلدارة للنساء وال تق

% % 7575، آما يجب أال يقل التصويت لهذه المجالس عن           ، آما يجب أال يقل التصويت لهذه المجالس عن           % % 5050زيادة هذه النسبة بالتدريج لتصل إلى       زيادة هذه النسبة بالتدريج لتصل إلى       

 . .  

  

  

  

  

  

  

  20052005--20012001 ـ المرأة في الخطة الخمسية التاسعة  ـ المرأة في الخطة الخمسية التاسعة 44

عة     اا ة التاس ة الخمس ي الخط ا ورد ف ف بم عة     لتعري ة التاس ة الخمس ي الخط ا ورد ف ف بم ادية  ) ) 20052005--20012001((لتعري ة االقتص ادية  للتنمي ة االقتص للتنمي

  : : واالجتماعية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة واالجتماعية فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة 

، ، ل دور المرأة في األسرة والمجتمع        ل دور المرأة في األسرة والمجتمع        مة على تفعي  مة على تفعي  الخطة الخمسية التاسعة في أهدافها العا     الخطة الخمسية التاسعة في أهدافها العا     أآدت  أآدت  

ا                 ا                وتضمن الفصل العاشر في الخطة أهدافًا إستراتيجية في مجال إيجاد فرص عمل للمرأة وتحسين دخله وتضمن الفصل العاشر في الخطة أهدافًا إستراتيجية في مجال إيجاد فرص عمل للمرأة وتحسين دخله

رأة ،             ف الم يم وتثقي ال تعل ي مج ذلك ف رأة ، وآ ز دور الم دريب ، وتعزي ل والت ال التأهي ي مج رأة ،            ، وف ف الم يم وتثقي ال تعل ي مج ذلك ف رأة ، وآ ز دور الم دريب ، وتعزي ل والت ال التأهي ي مج ، وف

  : : ية وفقًا لما يلي ية وفقًا لما يلي واإلعالم واالستفادة من الطاقات النسائواإلعالم واالستفادة من الطاقات النسائ

  : : األهداف اإلستراتيجية في مجال إيجاد فرص عمل للمرأة وتحسين دخلها األهداف اإلستراتيجية في مجال إيجاد فرص عمل للمرأة وتحسين دخلها 
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 توفير فرص عمل للمرأة وبشكل خاص الريفية والعمل على رفع آفاءتها وتأهيلها في معالجة       توفير فرص عمل للمرأة وبشكل خاص الريفية والعمل على رفع آفاءتها وتأهيلها في معالجة        

  . . مواضيع األمن الغذائي وإنتاج الغذاء مواضيع األمن الغذائي وإنتاج الغذاء 

ادة النظر     ن خالل إع ة م ات النقدي امج المعون وير برن ادة النظر   تط ن خالل إع ة م ات النقدي امج المعون وير برن يع   تط تحقين وتوس ة المس ايير أهلي يع   بمع تحقين وتوس ة المس ايير أهلي  بمع

ة أشمل           ر وتغطي ة أآب ا يضمن عدال رة بم ة أشمل          قاعدة المستفيدين من األسر الفقي ر وتغطي ة أآب ا يضمن عدال رة بم عن طريق شراء    عن طريق شراء    ( ( قاعدة المستفيدين من األسر الفقي

ذه     ام به ى القي اء عل دريب النس غير لت غل ص ل مش و أو عم ة وآالت التريك ات الخياط ذه    ماآين ام به ى القي اء عل دريب النس غير لت غل ص ل مش و أو عم ة وآالت التريك ات الخياط ماآين

  ) . ) . األعمالاألعمال

  . . المناطق المناطق  التوسع في إنشاء وحدات لرعاية وحضانة األطفال في مختلف  التوسع في إنشاء وحدات لرعاية وحضانة األطفال في مختلف   

 العمل على إعطاء المرأة فرصًا إلنشاء وإدارة المشاريع الخاصة من خالل تشجيع مشاريع                     العمل على إعطاء المرأة فرصًا إلنشاء وإدارة المشاريع الخاصة من خالل تشجيع مشاريع                      

  . . المجتمعات المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة المجتمعات المحلية والصندوق الدوار لقروض المرأة 

ة خاصة             ا حول المسائل االجتماعي رأة وتثقيفه ع مستوى وعي الم ة خاصة           رف ا حول المسائل االجتماعي رأة وتثقيفه ع مستوى وعي الم غالء المهور ـ زواج    غالء المهور ـ زواج    (( رف

  ........) . ........) . دات التقليدية األخرى دات التقليدية األخرى األقارب ـ الزواج المبكر ـ وبعض العااألقارب ـ الزواج المبكر ـ وبعض العا

وزارات المختصة         راء من خالل ال وزارات المختصة       الدعم المباشر للفق راء من خالل ال ة والعمل ـ     ( (  الدعم المباشر للفق ة والعمل ـ     وزارة الشؤون االجتماعي وزارة الشؤون االجتماعي

ة         ة ـ المنظمات الدولي ات األهلي ة        هيئة تخطيط الدولة ـ وزارة الزراعة ـ الجمعي ة ـ المنظمات الدولي ات األهلي نح   ) ) هيئة تخطيط الدولة ـ وزارة الزراعة ـ الجمعي نح   والخاصة لم والخاصة لم

ال              المساعدات المالية والعينية لألسر الفقيرة التي تعليها      المساعدات المالية والعينية لألسر الفقيرة التي تعليها       ا مسنون أو أطف رأة والتي يوجد فيه ال               الم ا مسنون أو أطف ي يوجد فيه رأة والت  الم

  . . معاقون معاقون 

  : :  في مجال التأهيل والتدريب وتعزيز دور المرأة  في مجال التأهيل والتدريب وتعزيز دور المرأة اإلستراتيجيةاإلستراتيجيةاألهداف األهداف 
ذ            داد وتنفي ائي ، وإع ام النس اد الع ا االتح وم به ي يق رأة الت ي للم دريب المهن ود الت ادة جه ذ       زي داد وتنفي ائي ، وإع ام النس اد الع ا االتح وم به ي يق رأة الت ي للم دريب المهن ود الت ادة جه زي

  . . البرامج لتبادل الخبرات بين صاحبات األعمال البرامج لتبادل الخبرات بين صاحبات األعمال 

ة ال   ة ال إقام ان     إقام ا مك يح له ي تت رأة والت دريب للم ديم النصيحة والت ة بتق ان    حاضنات الصناعية الكفيل ا مك يح له ي تت رأة والت دريب للم ديم النصيحة والت ة بتق حاضنات الصناعية الكفيل

وفير االتصال مع                    ى ت وفير االتصال مع                   العمل والخدمات المشترآة في خدمة  واحدة وتكلفة مناسبة ، باإلضافة إل ى ت العمل والخدمات المشترآة في خدمة  واحدة وتكلفة مناسبة ، باإلضافة إل

  . . مصادر التمويل والتكنولوجيا والخدمات المهنية مصادر التمويل والتكنولوجيا والخدمات المهنية 

رأ   ة لوصول الم ز األدوات والشروط الالزم رأ السعي لتعزي ة لوصول الم ز األدوات والشروط الالزم ة  السعي لتعزي ي ممارس ة ف ا الكامل ى حقوقه ة ة إل ي ممارس ة ف ا الكامل ى حقوقه ة إل

ك األرض  ل ، وتمل رص العم ي ف اواتها ف ى مس د عل ادية ، والتأآي طة االقتص ف األنش ك األرض مختل ل ، وتمل رص العم ي ف اواتها ف ى مس د عل ادية ، والتأآي طة االقتص ف األنش مختل

  . . والموارد ومصادر التمويل ، ورفع مستوى األداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة والموارد ومصادر التمويل ، ورفع مستوى األداء الفني والمهني والتقني للمرأة العاملة 

ر      ا الم وم به ي تق طة الت اريع الصغيرة والمتوس الزم للمش دعم ال ديم ال ر    تق ا الم وم به ي تق طة الت اريع الصغيرة والمتوس الزم للمش دعم ال ديم ال هيل  تق الل تس ن خ هيل أة م الل تس ن خ أة م

ويق   روع ، وتس اليف المش دوى تك ة ج ة ، ودراس د مخفض روض وبفوائ ى الق ول عل ويق  الحص روع ، وتس اليف المش دوى تك ة ج ة ، ودراس د مخفض روض وبفوائ ى الق ول عل الحص

ة   ناعية والزراعي ا الص ة  منتجاته ناعية والزراعي ا الص تيك ـ                ( ( منتجاته ناعة البالس آت ص و ـ منش جاد ـ التريك ناعة الس تيك ـ                ص ناعة البالس آت ص و ـ منش جاد ـ التريك ناعة الس ص

  .........) . .........) . المنتجات الغذائية المنتجات الغذائية 

  : : األهداف اإلستراتيجية في مجال تعليم وتثقيف المرأة األهداف اإلستراتيجية في مجال تعليم وتثقيف المرأة 
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ادة     ادةزي ام       زي اد الع ا االتح وم به ي يق ات الت اء األمي ة النس و أمي ى مح ادف إل اط اله ف النش ام        وتكثي اد الع ا االتح وم به ي يق ات الت اء األمي ة النس و أمي ى مح ادف إل اط اله ف النش  وتكثي

  . . النسائي النسائي 

اعي                    وع االجتم اهيم الن يم ، وإدخال مف اعي                  تغيير الصورة النمطية للمرأة في مناهج التعل وع االجتم اهيم الن يم ، وإدخال مف در (( تغيير الصورة النمطية للمرأة في مناهج التعل در الجن ) ) الجن

  . . في مناهج التعليم آافة في مناهج التعليم آافة 

  . . إلى مستوى التعليم اإللزامي إلى مستوى التعليم اإللزامي  تضمين البرامج اإلرشادية ضرورة تعليم الفتيات على األقل  تضمين البرامج اإلرشادية ضرورة تعليم الفتيات على األقل   

ة                ة              تشجيع اإلناث وخاصة الريفيات الراغبات في متابعة التعليم ما بعد اإللزامي وإيالئهن العناي  تشجيع اإلناث وخاصة الريفيات الراغبات في متابعة التعليم ما بعد اإللزامي وإيالئهن العناي

  . . الكافية لالرتقاء بواقعهن الكافية لالرتقاء بواقعهن 

  . .  تشجيع المرأة على اتباع الدورات التعليمية والتثقيفية الكفيلة ببناء األسرة بشكل سليم  تشجيع المرأة على اتباع الدورات التعليمية والتثقيفية الكفيلة ببناء األسرة بشكل سليم   

ات الجد    ال االختصاص ات الجد  إدخ ال االختصاص ايا       إدخ ة بقض طة المتعلق ا والمتوس د العلي ات والمعاه ى الجامع دة إل ايا      ي ة بقض طة المتعلق ا والمتوس د العلي ات والمعاه ى الجامع دة إل ي

  . . المرأة ودورها  في الحياة االقتصادية واالجتماعية المرأة ودورها  في الحياة االقتصادية واالجتماعية 

ى                 ى               زيادة حمالت التوعية االجتماعية حول الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ، بهدف القضاء عل  زيادة حمالت التوعية االجتماعية حول الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ، بهدف القضاء عل

  . . ر الدين في تنظيم األسرة ر الدين في تنظيم األسرة المفاهيم الخاطئة لتبرير آثرة األطفال مثل الفهم الخاطئ لوجهة نظالمفاهيم الخاطئة لتبرير آثرة األطفال مثل الفهم الخاطئ لوجهة نظ

ذلك األمراض التي                          ا ، وآ ة منه األمراض الخاصة بهن ، وأعراضها والوقاي ذلك األمراض التي                        تثقيف النساء ب ا ، وآ ة منه األمراض الخاصة بهن ، وأعراضها والوقاي  تثقيف النساء ب

  . . تصيب األم بعد الوالدة ، واألمراض التي قد تصيب األطفال وأعراضها وطرق الوقاية منهاتصيب األم بعد الوالدة ، واألمراض التي قد تصيب األطفال وأعراضها وطرق الوقاية منها

  : : ة ة األهداف اإلستراتيجية في مجال اإلعالم واالستفادة من الطاقات النسائياألهداف اإلستراتيجية في مجال اإلعالم واالستفادة من الطاقات النسائي

  . . تعزيز مشارآة المرأة في مواقع اتخاذ القرار تعزيز مشارآة المرأة في مواقع اتخاذ القرار     

ق        ي تتل ات الت ة للبحوث والدراس ث يضع خط رأة ، بحي ؤون الم ات ش ز لدراس داث مرآ ق      إح ي تتل ات الت وث والدراس ة للبح ث يضع خط رأة ، بحي ؤون الم ات ش ز لدراس داث مرآ  إح

  . . بالواقع الحقيقي للمرأة وعلى جميع األصعدةبالواقع الحقيقي للمرأة وعلى جميع األصعدة

ز      ة ، وتعزي رامج التنمي ي ب رأة ف ارآة الم ة مش ام بأهمي وعي الع ز دور اإلعالم لنشر ال ز    تعزي ة ، وتعزي رامج التنمي ي ب رأة ف ارآة الم ة مش ام بأهمي وعي الع ز دور اإلعالم لنشر ال  تعزي

  . . لتدريب والتأهيل لتطوير مستوى أداء المرأة العاملة لتدريب والتأهيل لتطوير مستوى أداء المرأة العاملة فرص افرص ا

ة وذات          ائية المؤهل ات النس ن الطاق ادة م ل اإلف ن أج ة م روط المختلف وفير الش ى ت ل عل ة وذات        العم ائية المؤهل ات النس ن الطاق ادة م ل اإلف ن أج ة م روط المختلف وفير الش ى ت ل عل  العم

ة       ط الوطني تراتيجيات الخط ق اس ك وف ة ، وذل ب الهام غال المناص زة إلش اءات المتمي ة      الكف ط الوطني تراتيجيات الخط ق اس ك وف ة ، وذل ب الهام غال المناص زة إلش اءات المتمي الكف

  . . والتنموية وإيجاد اآلليات الناظمة لذلك والتنموية وإيجاد اآلليات الناظمة لذلك 

رأة في                    تفعي تفعي   ع سورية وحجم مشارآة الم رأة في                   ل دور المنظمات غي الحكومية في المساهمة في رف ع سورية وحجم مشارآة الم ل دور المنظمات غي الحكومية في المساهمة في رف

  ..الحياة العامة الحياة العامة 

ى     مام إل ى االنض ورية عل ة الس ة العربي ادقت الجمهوري د ص ى    وق مام إل ى االنض ورية عل ة الس ة العربي ادقت الجمهوري د ص ع  وق ى جمي اء عل ة القض ع  اتفاقي ى جمي اء عل ة القض اتفاقي

اريخ   / / 330330//بموجب المرسوم التشريعي       بموجب المرسوم التشريعي       ) ) سيداوسيداو((أشكال التمييز ضد المرأة     أشكال التمييز ضد المرأة      اريخ   ت ك مع     20022002//99//2525ت ك مع      وذل  وذل

اون                       بعض  بعض   ة السورية لشؤون األسرة بالتع ة ، وتعمل الهيئ ذه االتفاقي واد ه اون                       التحفظات على بعض من م ة السورية لشؤون األسرة بالتع ة ، وتعمل الهيئ ذه االتفاقي واد ه التحفظات على بعض من م

ة                        ا نسقت الهيئ ا ، آم تحفظ عليه واد الم د ورش عمل حول الم ة                       مع االتحاد العام النسائي بشكل فاعل لعق ا نسقت الهيئ ا ، آم تحفظ عليه واد الم د ورش عمل حول الم مع االتحاد العام النسائي بشكل فاعل لعق

ي      ورية ف ة الس ة العربي ي للجمهوري ر األول داد التقري ي     إلع ورية ف ة الس ة العربي ي للجمهوري ر األول داد التقري ا ه   20052005إلع اهمة وآم ات مس دة جه ع ع ا ه    م اهمة وآم ات مس دة جه ع ع و و  م
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رأة المساواة في              19791979 آانون األول     آانون األول    1818معروف ففي   معروف ففي    اواة في               اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح الم رأة المس  اتخذت خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف منح الم

رأة ، وتضع                         ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل رأة ، وتضع                        الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقي ز ضد الم ع أشكال التميي ى جمي ة القضاء عل الحقوق عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقي

ى      مادة ، في قالب قانوني ملزم المبادئ والتدابير المقبو      مادة ، في قالب قانوني ملزم المبادئ والتدابير المقبو     3030هذه االتفاقية المؤلفة من     هذه االتفاقية المؤلفة من      دعوتها إل ًا ب ة دولي ى     ل دعوتها إل ًا ب ة دولي ل

ية      ن سياس ادين م ع المب ي جمي ة ف ا الزوجي ن حالته ر ع رأة بصرف النظ اوية للم وق المتس ة الحق ية     آفال ن سياس ادين م ع المب ي جمي ة ف ا الزوجي ن حالته ر ع رأة بصرف النظ اوية للم وق المتس ة الحق آفال

ى           دعو إل رأة ، وهي ت ى الم ود المفروضة عل ة والقي ى          واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية ـ عمق العزل دعو إل رأة ، وهي ت ى الم ود المفروضة عل ة والقي واقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية ـ عمق العزل

دابير خاصة مؤ    اذ ت ز وتوصي باتخ رم التميي ة تح ريعات وطني ن تش دابير خاصة مؤ   س اذ ت ز وتوصي باتخ رم التميي ة تح ريعات وطني ن تش اواة  س ق المس ل بتحقي ة للتعجي اواة  قت ق المس ل بتحقي ة للتعجي قت

  . . الحقيقة بين الرجل والمرأة الحقيقة بين الرجل والمرأة 

  

  

  

  

  

  

  20102010--20062006 ـ المرأة في الخطة الخمسية العاشرة  ـ المرأة في الخطة الخمسية العاشرة 55

امين ال امين ال مض وام     ــة الة الــخط خط ــ مض ة لألع ادية واالجتماعي ة االقتص رة للتنمي وام     خمسية العاش ة لألع ادية واالجتماعي ة االقتص رة للتنمي --20062006//خمسية العاش

طنية للمرأة وبخاصة  طنية للمرأة وبخاصة  فيما يخص النهوض بالمرأة آنتيجة أساسية من نتائج اإلستراتيجية الو     فيما يخص النهوض بالمرأة آنتيجة أساسية من نتائج اإلستراتيجية الو     / / 20102010

  : : في مجال تلمس االحتياجات وتحديد األولويات في مجال تلمس االحتياجات وتحديد األولويات 

م تشكلتشكل انون رق ي صدرت بموجب الق م   الخطة الخمسية العاشرة الت انون رق ي صدرت بموجب الق ية العاشرة الت اريخ / / 2525//  الخطة الخمس اريخ ت   20062006//55//77ت

ذا                        اعي ويتطلب ه وطني والتحول نحو اقتصاد السوق االجتم ذا                       نقطة انطالق باتجاه تحديث االقتصاد ال اعي ويتطلب ه وطني والتحول نحو اقتصاد السوق االجتم نقطة انطالق باتجاه تحديث االقتصاد ال

ل يتوجب           االقتصاد أن ال تحدد مسؤولية ال      االقتصاد أن ال تحدد مسؤولية ال       ذ الخطة ، ب ام تنفي ا مه ة ، وتحميله ة المرآزي ة بالحكوم ل يتوجب           تنمي ذ الخطة ، ب ام تنفي ا مه ة ، وتحميله ة المرآزي ة بالحكوم تنمي

ة ،        ر الحكومي ات غي ات ، والمنظم اص ، والمحافظ اع الخ مل القط ؤوليات لتش دد المس رورة تع ة ،       ض ر الحكومي ات غي ات ، والمنظم اص ، والمحافظ اع الخ مل القط ؤوليات لتش دد المس رورة تع ض

  . . والمجتمع المدني ، وعليه فإن الخطة توضح دور آل فاعل رئيسي فيها والمجتمع المدني ، وعليه فإن الخطة توضح دور آل فاعل رئيسي فيها 

ة والتكي       ولقدولقد ادة الهيكل ابها إلع ة والتكي        وضعت الخطة في حس ادة الهيكل ابها إلع رات في      وضعت الخطة في حس رات في     ف االقتصادي ، وإحداث التغي ف االقتصادي ، وإحداث التغي

ر وفق       و المرسومة هدف التخفيف من حدة الفق ق معجالت النم ة ، وتحقي ر وفق      السياسات االقتصادية الكلي دة الفق و المرسومة هدف التخفيف من ح ق معجالت النم ة ، وتحقي السياسات االقتصادية الكلي

ر                     ع تحت خط الفق ر                    بيانات حديثة وتصور واضح لما يمكن عمله لتخفيض حجم األسر المعيشية التي تق ع تحت خط الفق بيانات حديثة وتصور واضح لما يمكن عمله لتخفيض حجم األسر المعيشية التي تق

  . . وتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي وتحقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي 

ذي                 الخ  الخ تضمنتتضمنت المرأة فالهدف األساسي والجوهري ال ألة النهوض ب ذي                طة جوانب تصب في مس المرأة فالهدف األساسي والجوهري ال ألة النهوض ب طة جوانب تصب في مس

ى أساس                         ائم عل ة لتحقيق مجتمع عادل ق ة التنمي ى أساس                        تسعى إليه هو إدماج قضايا النوع االجتماعي في عملي ائم عل ة لتحقيق مجتمع عادل ق ة التنمي تسعى إليه هو إدماج قضايا النوع االجتماعي في عملي

ين   ة والتمك اس التنمي ي مقي ُا ف ورية عالمي ة الس ين المكان رأة ، وتحس وق الم ن حق د م از المزي ين  إنج ة والتمك اس التنمي ي مقي ُا ف ورية عالمي ة الس ين المكان رأة ، وتحس وق الم ن حق د م از المزي إنج
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وارد وإنجاز معدالت                       المرتبطين بنو المرتبطين بنو  اءة توظيف الم ادة مساهمتها في تحقيق أهداف آف وارد وإنجاز معدالت                       ع الجنس وزي اءة توظيف الم ق أهداف آف ادة مساهمتها في تحقي ع الجنس وزي

  . . النمو المستدامة وتحقيق أهداف العدل االجتماعي والحد من الفقر النمو المستدامة وتحقيق أهداف العدل االجتماعي والحد من الفقر 

ة من                       إستراتيجية إستراتيجية   وتنطلقوتنطلق ة التنمي ا في عملي رأة وإدماجه ين الم ة من                        الخطة العاشرة في مجال تمك ة التنمي ا في عملي رأة وإدماجه  الخطة العاشرة في مجال تمكين الم

اواتها مع الرجل في الوصول                 إدماج احتياجات المرأة في األهداف والغا      إدماج احتياجات المرأة في األهداف والغا       رامج ، وضمان مس ات والب رامج ، وضمان مساواتها مع الرجل في الوصول                 ي ات والب ي

ة                  ة                 إلى الموارد واالنتفاع بالعوائد وتقليص الفجوة القائمة على النوع ، وقد رآزت الخطة في مجال التنمي إلى الموارد واالنتفاع بالعوائد وتقليص الفجوة القائمة على النوع ، وقد رآزت الخطة في مجال التنمي

  . . االجتماعية على تنمية الموارد البشرية االجتماعية على تنمية الموارد البشرية 

ة   أجل التمكين من صياغة السياسات والبرامج لتحسين األوضاع االقتصادية وا              أجل التمكين من صياغة السياسات والبرامج لتحسين األوضاع االقتصادية وا             ومنومن ة  الجتماعي الجتماعي

للمرأة وتنفيذها بشكل فاعل ، فإن السياسات القطاعية المبنية على المساواة والعدل االجتماعي وتأسيس               للمرأة وتنفيذها بشكل فاعل ، فإن السياسات القطاعية المبنية على المساواة والعدل االجتماعي وتأسيس               

رأة ومعالجة    إستراتيجيةإستراتيجيةشبكات األمان االجتماعي ينبغي أن يجري تنسيقها في إطار     شبكات األمان االجتماعي ينبغي أن يجري تنسيقها في إطار      اج الم رأة ومعالجة     وطنية إلدم اج الم  وطنية إلدم

  . . قضايا النوع االجتماعي وخطة آلفاق تنمية المرأة السورية قضايا النوع االجتماعي وخطة آلفاق تنمية المرأة السورية 

ة                نطلقنطلقوتوت ة                 الخطة الخمسية العاشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية من أن تحقيق أهداف التنمي  الخطة الخمسية العاشرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية من أن تحقيق أهداف التنمي

  : : البشرية وضعت في الخطة مجموعة أهداف منها البشرية وضعت في الخطة مجموعة أهداف منها 

ى       ادين عل تى المي ي ش ارآتها ف ز مش ع وتعزي رة والمجتم ي األس رأة ف ل دور الم ى    تفعي ادين عل تى المي ي ش ارآتها ف ز مش ع وتعزي رة والمجتم ي األس رأة ف ل دور الم تفعي

  . . أساس الكفاءةأساس الكفاءة

  . . املة والمشتغليناملة والمشتغلينتحسين الترآيبة التعليمية للسكان والقوى العتحسين الترآيبة التعليمية للسكان والقوى الع  

  . . االرتقاء بالعملية التعليمية آمًا ونوعًا االرتقاء بالعملية التعليمية آمًا ونوعًا   

  تحقيق التوازن في عملية التنمية بين المحافظات وبين الحضر والريفتحقيق التوازن في عملية التنمية بين المحافظات وبين الحضر والريف  

  رفع حصة مساهمة المشارآة المجتمعية من الناتج المحلي اإلجمالي رفع حصة مساهمة المشارآة المجتمعية من الناتج المحلي اإلجمالي   

  : : ي ي أما المرامي الكلية األساسية على المستوى القطاعي والكلي فإنها تشمل ما يلأما المرامي الكلية األساسية على المستوى القطاعي والكلي فإنها تشمل ما يل

ات األمهات من            ات األمهات من         تخفيض معدالت وفي اة لكل      5858تخفيض معدالت وفي اة لكل       وف ام    100000100000 وف ة ع ام     والدة حي ة ع   20042004 والدة حي

   .  . 20152015 وفاة عام  وفاة عام 26.7526.75إلى إلى 

ن        ع م ال الرض ات األطف دالت وفي يض مع ن     تخف ع م ال الرض ات األطف دالت وفي يض مع ام   17.117.1تخف األلف ع اة ب ام    وف األلف ع اة ب ى 20042004 وف ى  إل  إل

   . .20152015 وفاة عام  وفاة عام 11.5311.53حوالي حوالي 

ام   100000100000 وفاة لكل     وفاة لكل    5858تخفيض معدل وفيات األمهات من      تخفيض معدل وفيات األمهات من         ة ع ام    والدة حي ة ع ى  22004004 والدة حي ى   إل  إل

  ..20152015 وفاة عام  وفاة عام 26،7526،75

ام      17،117،1 تخفيض معدل وفيات األطفال الرضع من        تخفيض معدل وفيات األطفال الرضع من          ام       وفاة باأللف ع ى حوالي    20042004 وفاة باأللف ع ى حوالي     إل  إل

  . . 20152015 وفاة عام  وفاة عام 11،5311،53

اة لكل   19،319،3تخفيض معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات من            تخفيض معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات من               اة لكل    وف  والدة  والدة 10001000 وف

  ..20152015 وفاة عام  وفاة عام 13،913،9 إلى  إلى 20042004حية عام حية عام 
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ائل تنظيم األ    ادة انتشار وس ادة انتشار وسائل تنظيم األ زي ين النساء المتزوجات من زي ين النساء المتزوجات من سرة ب ام % % 49،549،5سرة ب ام ع   20042004ع

  ..20152015عام عام % % 6060إلى إلى 

والدات تحت إشراف عنصر طبي أخصائي ومدرب من                      ي أخصائي ومدرب من                   رفع نسبة ال والدات تحت إشراف عنصر طب ام  % % 89،789،7رفع نسبة ال ام  ع ع

  ..20152015عام عام % % 100100 إلى  إلى 20042004

وة العمل من    اث من ق ع نسبة اإلن وة العمل من رف اث من ق بة اإلن ع نس ام % % 17،317،3رف ام ع ى 20042004ع ى  إل ام % % 21،321،3 إل ام ع   20102010ع

  ..20252025عام عام % % 3030، وإلى ، وإلى 20202020عام عام % % 2525وإلى وإلى 

ام   % % 9،29،2معدل مساهمة المرأة الخام في النشاط االقتصادي من حوالي           معدل مساهمة المرأة الخام في النشاط االقتصادي من حوالي           رفع  رفع     ام   ع   20042004ع

  20252025عام عام % % 3030، وإلى ، وإلى 20202020عام عام % % 2525إلى إلى 

يم األساسي    ة التعل ي مرحل ذآور ف اث لل بة اإلن ادة نس يم األساسي زي ة التعل ي مرحل ذآور ف اث لل بة اإلن ادة نس نة من / / 1111--66//زي نة من س ام % % 9292س ام ع ع

  ..20152015عام عام % % 100100 إلى  إلى 20042004

يم األساسي                ة التعل يم األساسي             زيادة نسبة اإلناث للذآور في مرحل ة التعل ام  % % 8888سنة من     سنة من     / / 1414--1212//زيادة نسبة اإلناث للذآور في مرحل ام  ع ع

  ..20152015عام عام % % 100100 إلى  إلى 20042004

ار        ي األعم ذآور ف اث لل ات اإلن بة المتعلم ادة نس ار      زي ي األعم ذآور ف اث لل ات اإلن بة المتعلم ادة نس ن  / / 2424--1515// زي نة م ن  س نة م ام % % 9292س ام ع ع

  ..20152015عام عام % % 100100 إلى  إلى 20042004

  

  

  

ام              وضمنوضمن ة في شهر نيسان ع ة البشرية أقرت الحكوم ة للتنمي ة الوزاري ام               إطار عمل اللجن ة في شهر نيسان ع ة البشرية أقرت الحكوم ة للتنمي ة الوزاري  إطار عمل اللجن

د    " "20062006 رأة والح ين الم وطني لتمك امج ال د   البرن رأة والح ين الم وطني لتمك امج ال ر البرن ن الفق ر م ن الفق ن    ""م دد م ع ع اون م يق والتع ك بالتنس ن    ، وذل دد م ع ع اون م يق والتع ك بالتنس ، وذل

ي،          اعي والمؤسس ادي واالجتم ين االقتص ق التمك دف تحقي ة به ة والدولي ات األهلي وزارات والهيئ ي،         ال اعي والمؤسس ادي واالجتم ين االقتص ق التمك دف تحقي ة به ة والدولي ات األهلي وزارات والهيئ ال

دريب                دريب               وتعزيز المشارآة الشعبية في خطط التنمية االجتماعية من خالل تشكيل لجان للتنمية المحلية، وت وتعزيز المشارآة الشعبية في خطط التنمية االجتماعية من خالل تشكيل لجان للتنمية المحلية، وت

الي            وتأهيل المرأة، وتحديد احتياجاتها ع    وتأهيل المرأة، وتحديد احتياجاتها ع     رة، وبالت الي            بر إعداد وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن المناطق الفقي رة، وبالت بر إعداد وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن المناطق الفقي

درتها                      ة، وتتعزز ق رأة بفعالي ه الم درتها                     القدرة على تأمين أطر مؤهلة إداريًا وفنيًا في مجتمع محلي تشارك في ة، وتتعزز ق رأة بفعالي ه الم القدرة على تأمين أطر مؤهلة إداريًا وفنيًا في مجتمع محلي تشارك في

  ..على اتخاذ القرارعلى اتخاذ القرار

المرأة        20102010--20062006وحديثًا أقرت الخطة الخمسية العاشرة لألعوام          وحديثًا أقرت الخطة الخمسية العاشرة لألعوام           المرأة         فصًال خاصًا ب صل  صل  الفالف(( فصًال خاصًا ب

  ::وجاء فيه وجاء فيه ) ) الثالث والعشرون الثالث والعشرون 

ه هو            إن الهدف إن الهدف  ذي تسعى الخطة الخمسية العاشرة لإلسهام في تحقيق ه هو             األساسي والجوهري ال ذي تسعى الخطة الخمسية العاشرة لإلسهام في تحقيق  األساسي والجوهري ال

د من             د من            إدماج قضايا النوع االجتماعي في عملية التنمية لتحقيق مجتمع عادل قائم على أساس إنجاز المزي إدماج قضايا النوع االجتماعي في عملية التنمية لتحقيق مجتمع عادل قائم على أساس إنجاز المزي

ًا في مقياسي       ة السورية عالمي رأة وتحسين المكان وق الم ًا في مقياسي      حق ة السورية عالمي رأة وتحسين المكان وق الم وع الجنس    حق رتبطين بن ين الم ة والتمك وع الجنس     التنمي رتبطين بن ين الم ة والتمك  التنمي
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وارد وإنجاز معدالت النمو المستدامة وتحقيق                     اءة توظيف الم تدامة وتحقيق                    وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف آف وارد وإنجاز معدالت النمو المس اءة توظيف الم وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف آف

  ..أهداف العدل االجتماعي والحد من الفقرأهداف العدل االجتماعي والحد من الفقر

  ::وقد حدد الفصل جملة من المشكالت والتحديات شملت ما يلي وقد حدد الفصل جملة من المشكالت والتحديات شملت ما يلي 

  ..زمةزمةلم يتم إجراء اإلصالحات التشريعية الاللم يتم إجراء اإلصالحات التشريعية الال  

ة       ة التنمي ي عملي رأة ف دمج الم ل ل امج عم ة وبرن تراتيجية متكامل ود إس دم وج يق وع دام التنس ة    انع ة التنمي ي عملي رأة ف دمج الم ل ل امج عم ة وبرن تراتيجية متكامل ود إس دم وج يق وع دام التنس انع

  ..االقتصادية واالجتماعيةاالقتصادية واالجتماعية

  ..لم يتم ترجمة مفاهيم النوع االجتماعي إلى سياسات ونشاطات فاعلةلم يتم ترجمة مفاهيم النوع االجتماعي إلى سياسات ونشاطات فاعلة  

  ..لم يجر االنتفاع من المواد المتاحة لتنفيذ برامج النهوض بالمرأة بالشكل المطلوبلم يجر االنتفاع من المواد المتاحة لتنفيذ برامج النهوض بالمرأة بالشكل المطلوب  

روق      بإتاحةبإتاحةقيت الفجوة بين المرأة الريفية والحضرية قائمة فيما يتعلق          قيت الفجوة بين المرأة الريفية والحضرية قائمة فيما يتعلق          بب   روق       الوصول إلى الموارد والف  الوصول إلى الموارد والف

  ..في مستويات الرفاه االجتماعي ولم يتحقق التوازن اإلقليمي في التنميةفي مستويات الرفاه االجتماعي ولم يتحقق التوازن اإلقليمي في التنمية

زال     االت ال ت إن بعض المج اعي ف وع االجتم ي اإلحصاءات حسب الن م التحسن الملحوظ ف زال  رغ إن بعض المجاالت ال ت اعي ف وع االجتم ي اإلحصاءات حسب الن م التحسن الملحوظ ف رغ

  .. البيانات البياناتتعاني نقص هذا النوع فيتعاني نقص هذا النوع في

وانين             ال الق تم إعم م ي رأة ول ة للم ورة النمطي ريس الص ب دورًا لتك د تلع ادات والتقالي ت الع وانين          بقي ال الق تم إعم م ي رأة ول ة للم ورة النمطي ريس الص ب دورًا لتك د تلع ادات والتقالي ت الع بقي

  ..والتشريعات واألخذ باإلصالحات للحد منها بالشكل المطلوبوالتشريعات واألخذ باإلصالحات للحد منها بالشكل المطلوب

دم أخذ                             ا أدى لع ا، مم ة بحقوقه ل، وعدم المعرف رأة من العنف واالضطهاد نتيجة الجه دم أخذ                          تعاني الم ا أدى لع ا، مم ة بحقوقه ل، وعدم المعرف رأة من العنف واالضطهاد نتيجة الجه تعاني الم

  ..اةاةدورها الصحيح في الحيدورها الصحيح في الحي
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  : : ج ـ  مفهوم التمكين االقتصادي واالجتماعي ج ـ  مفهوم التمكين االقتصادي واالجتماعي 

   :  :  ـ مفهوم التمكين ـ مفهوم التمكين11

راد السياسية          " " الموسوعة الحرة    الموسوعة الحرة    " "  حسب    حسب   EEmmppoowweerrmmeenntt التمكين    التمكين   يعزىيعزى   وة األف ادة ق ى زي راد السياسية          إل وة األف ادة ق ى زي إل

ه                      , , واالجتماعية واالقتصادية   واالجتماعية واالقتصادية    ة في قدرات تمكن يطور الثق ا يعني أن الشخص الم ًا م ه                      وهو غالب ة في قدرات تمكن يطور الثق ا يعني أن الشخص الم ًا م وضع  وضع  . . وهو غالب

ف  ف التعري اعي    التعري اك االجتم ين فهن ات للتمك دة مكون اعي    ع اك االجتم ين فهن ات للتمك دة مكون ادي , , واإلداري واإلداري , , ع ادي واالقتص ذات  , , واالقتص وير ال ذات  وتط وير ال , , وتط

ويق    وم التس ي عل ين ف ويق   والتمك وم التس ي عل ين ف ز      . . والتمك ى التميي اء عل ي القض اعي يعن التمكين االجتم وعة ف ب الموس ز      وحس ى التميي اء عل ي القض اعي يعن التمكين االجتم وعة ف ب الموس وحس

ل                 , , االجتماعي في عمليات اتخاذ القرار      االجتماعي في عمليات اتخاذ القرار       ى تفعي ين ترتكز عل ة التمك إن مقارب ة االقتصادية ف ل                 وفي التنمي ى تفعي ين ترتكز عل ة التمك إن مقارب ة االقتصادية ف وفي التنمي

ذاتي       , , د االعتماد على الذات أآثر مما تعتمد على تأمين الرعاية االجتماعية            د االعتماد على الذات أآثر مما تعتمد على تأمين الرعاية االجتماعية            جهوجهو ذاتي       وفي مجال التطوير ال وفي مجال التطوير ال

  ..الذات الذات ) ) تكوين تكوين ( ( فالكلمة تعني نظام من إعادة تشكيل فالكلمة تعني نظام من إعادة تشكيل 

ذا ذاوهك يم    وهك ة والتعل ة المجتمعي ا التنمي دة منه االت عدي احي ومج ي من تخدم ف ر يس التمكين تعبي يم     ف ة والتعل ة المجتمعي ا التنمي دة منه االت عدي احي ومج ي من تخدم ف ر يس التمكين تعبي  ف

نفس ودراسات عل        نفس ودراسات عل       واالقتصاد وعلم ال خ          واالقتصاد وعلم ال رأة ال اع ودراسات الم خ          م االجتم رأة ال اع ودراسات الم ين يختلف        , , م االجتم وم التمك ين يختلف        إال أن مفه وم التمك إال أن مفه

يس             . . بمعناه بين هذه المجاالت     بمعناه بين هذه المجاالت      إن المعنى هو معنى مفترض ول ين ف ة حول التمك ات الحديث يس             وفي األدبي إن المعنى هو معنى مفترض ول ين ف ة حول التمك ات الحديث وفي األدبي

روحًا   ًا أو مش روحًا  معرف ًا أو مش احثين   . . معرف د الب ار أح ا أش احثين   وآم د الب ار أح ا أش ورت ( ( وآم ورت رابوب ف     )  ) 19841984, , رابوب هل تعري ن الس ه م ى أن ف    إل هل تعري ن الس ه م ى أن إل

      ..بًا إال أنه من العسير تعريفه عندما يكون موجودًا بًا إال أنه من العسير تعريفه عندما يكون موجودًا التمكين عندما يكون غائالتمكين عندما يكون غائ

رة                         وذهبوذهب ذا األخي ين ليصبح ه د للتمك ة لوضع تعريف وحي دم المحاول ى النصح بع بعض إل رة                          ال ذا األخي د للتمكين ليصبح ه ة لوضع تعريف وحي دم المحاول ى النصح بع بعض إل  ال

آالوصفة الطبية وهذا بحد ذاته يتناقض أصًال مع مفهوم التمكين ، إال أنه يبقى من المفيد محاولة وضع                   آالوصفة الطبية وهذا بحد ذاته يتناقض أصًال مع مفهوم التمكين ، إال أنه يبقى من المفيد محاولة وضع                   

  . .  وفي تقييم البرامج ذات الصلة  وفي تقييم البرامج ذات الصلة المتمكنينالمتمكنينعدة في معرفة األفراد عدة في معرفة األفراد فهم متفق عليه للتمكين وذلك للمسافهم متفق عليه للتمكين وذلك للمسا

  

  

راد                  وآتعريفوآتعريف ددة الجوانب تساعد األف راد                   مفاهيمي عام نقترح أن التمكين هو عملية اجتماعية متع ددة الجوانب تساعد األف  مفاهيمي عام نقترح أن التمكين هو عملية اجتماعية متع

ذ    ( ( في التحكم بحياتهم وضبطها وهي عملية تعزز القوة         في التحكم بحياتهم وضبطها وهي عملية تعزز القوة          ذ    أي القدرة على التنفي راد الستخدامها      ) ) أي القدرة على التنفي دى األف راد الستخدامها      ل دى األف ل

ين                  في حياتهم ومجت  في حياتهم ومجت   ى أن لتعريف التمك د النظر إل ذا اإلطار من المفي ة ، وفي ه اتهم والمجتمع عام ين                  مع ى أن لتعريف التمك د النظر إل ذا اإلطار من المفي ة ، وفي ه اتهم والمجتمع عام مع

  : : ثالث مكونات رئيسية هي ثالث مكونات رئيسية هي 

  التمكين هو عملية اجتماعية حيث أنه يتحدد بالعالقة مع اآلخر التمكين هو عملية اجتماعية حيث أنه يتحدد بالعالقة مع اآلخر   

ي     و يحدث ف يًا وه ًا واقتصاديًا ونفس و ممكن اجتماعي دد الجوانب فه و متع ين ه ي  التمك و يحدث ف يًا وه ًا واقتصاديًا ونفس ن اجتماعي و ممك ب فه دد الجوان و متع ين ه التمك

   الفرد والمجموعة والمجتمع  الفرد والمجموعة والمجتمع مستويات مختلفة آمستوىمستويات مختلفة آمستوى

  . . التمكين هم عملية مشابهة لرحلة أو معبر نتطور بقدر ما نعمل من خاللها التمكين هم عملية مشابهة لرحلة أو معبر نتطور بقدر ما نعمل من خاللها   

  : : والتعريف األآثر استخدامًا لتمكين المرأة هو التعريف التالي والتعريف األآثر استخدامًا لتمكين المرأة هو التعريف التالي 
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ا              : : تمكين المرأة   تمكين المرأة    د أن تمنح له ا بع ا              إحساس المرأة بقيمتها وحقها بتحديد خياراته د أن تمنح له ا بع إحساس المرأة بقيمتها وحقها بتحديد خياراته

 إلى الفرص والموارد ، وحقها في الوصول إلى ضبط سير    إلى الفرص والموارد ، وحقها في الوصول إلى ضبط سير   الخيارات وحقها في الوصول   الخيارات وحقها في الوصول   

ق    ة لخل رات االجتماعي ى التغيي أثير عل ى الت درتها عل ه وق زل وخارج ل المن ا داخ ق   حياته ة لخل رات االجتماعي ى التغيي أثير عل ى الت درتها عل ه وق زل وخارج ل المن ا داخ حياته

  . . وضع اجتماعي واقتصادي أآثر سورية وطنيًا وعالميًا وضع اجتماعي واقتصادي أآثر سورية وطنيًا وعالميًا 

WWoommeenn  sseennssee  ooff  sseellff--wwoorrtthh  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  hhaavvee  aanndd  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  cchhooiicceess  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  

rreessoouurrcceess  tthheeiirr  rriigghhtt  ttoo  hhaavvee  ppoowweerr  ttoo  ccoonnttrrooll  tthheeiirr  oowwnn  lliivveess  bbootthh  

wwiitthhiinn  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  hhoommee  aanndd  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  iinnfflluueennccee  tthhee  

ddiirreeccttiioonn  ooff  ssoocciiaall  cchhaannggee  ttoo  ccrreeaattee  aa  mmoorree  jjuusstt  ssoocciiaall  aanndd  

eeccoonnoommiicc  oorrddeerr  nnaattiioonnaallllyy  aanndd  iinntteemmaattiioonnaallllyy..  

  

  

  

ي يوف رأة   وف ين الم ال تمك رأة    مج ين الم ال تمك ى    EEmmppoowweerrmmeenntt  WWoommeenn مج ات عل ب األدبي زت أغل د رآ ى      فق ات عل ب األدبي زت أغل د رآ   فق

ًا في الدراسة وفي وضع              ل حظ ان أق ًا في الدراسة وفي وضع             التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة إال أن التمكين االجتماعي آ ل حظ ان أق التمكين االقتصادي والسياسي للمرأة إال أن التمكين االجتماعي آ

ي   ة ف ر غاي ذا أم رأة وه يم الم ى موضوع تعل ه عل ي أغلب ز ف ان الترآي ذا المنحى آ ي ه ي  السياسيات وف ة ف ر غاي ذا أم رأة وه يم الم ى موضوع تعل ه عل ي أغلب ز ف ان الترآي ذا المنحى آ ي ه يات وف السياس

ه من              األهمية ، أ  األهمية ، أ   افي وفي درس بالشكل الك م ي رأة صحيًا ل ين الم إن موضوع تمك ه من              ما في مجال الصحة ف افي وفي درس بالشكل الك م ي رأة صحيًا ل ين الم إن موضوع تمك ما في مجال الصحة ف

ودة      ين ج ة وتحس ين نقص اإلنجابي ة ب ون متبادل د تك ة ق رأة ، فالعالق ين الم ار تمك د مش ودة     الصعب تحدي ين ج ة وتحس ين نقص اإلنجابي ة ب ون متبادل د تك ة ق رأة ، فالعالق ين الم ار تمك د مش الصعب تحدي

ى العكس             ه عل ة األخرى ، أو أن ى العكس            الخدمات الصحية ومعرفة المرأة من جهة وبين تمكين المرأة من الجه ه عل ة األخرى ، أو أن الخدمات الصحية ومعرفة المرأة من جهة وبين تمكين المرأة من الجه

إن  إن ف رار بشأن صحتها  ف اذ الق ا من اتخ رأة وتمكينه ارآة الم ادة مش يم وزي ادة التعل د من العنف وزي رار بشأن صحتها  الح اذ الق ا من اتخ رأة وتمكينه ارآة الم ادة مش يم وزي ادة التعل د من العنف وزي الح

  . . وتحسين ممارسات الزواج تؤدي هي األخرى إلى تحسين الصحة والنواتج السكانيةوتحسين ممارسات الزواج تؤدي هي األخرى إلى تحسين الصحة والنواتج السكانية

د                     وقدوقد وع وتمكين النساء ليؤآ ة الخاص بمساواة الن د                      جاء الهدف الثالث من أهداف التنمية األلفي ين النساء ليؤآ وع وتمك اواة الن ة الخاص بمس  جاء الهدف الثالث من أهداف التنمية األلفي

ى أن األج ى أن األجعل ن         عل ادر ع داف الص ة األه اص بمراجع ر الخ ب التقري ة ، وحس ر منتهي ت غي ا زال دة م ن         ن ادر ع داف الص ة األه اص بمراجع ر الخ ب التقري ة ، وحس ر منتهي ت غي ا زال دة م ن

  : : مشروع األلفية فإن أهم األسباب لعدم التقدم هيمشروع األلفية فإن أهم األسباب لعدم التقدم هي

  " " التمكين التمكين " " نقص وضوح معنى آلمة نقص وضوح معنى آلمة   

ق بالحد من                        ا يتعل وع وخاصة بم اواة الن ق بالحد من                     نقص االلتزام نحو تحقيق تمكين النساء ومس ا يتعل وع وخاصة بم نقص االلتزام نحو تحقيق تمكين النساء ومساواة الن

  االقتصادية االقتصادية الفقر وتحقيق التنمية االجتماعية الفقر وتحقيق التنمية االجتماعية 

  الخلط بما يتعلق بالطرق الفعالة في ترجمة التمكين إلى سياسات وبرامج عملياتية الخلط بما يتعلق بالطرق الفعالة في ترجمة التمكين إلى سياسات وبرامج عملياتية   
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د          " " آيف ؟    آيف ؟    " " و  و  " " ولماذا؟ولماذا؟" " ماذا  ماذا  " "  فإن آلمات     فإن آلمات    وبمعنى آخر وبمعنى آخر  ى مزي اج إل التمكين تحت د          والخاصة ب ى مزي اج إل التمكين تحت والخاصة ب

رأة        وث الم دولي لبح ز ال ة المرآ ها ورق ى رأس دة أوراق وعل ت ع د حاول اح وق ن اإليض رأة       م وث الم دولي لبح ز ال ة المرآ ها ورق ى رأس دة أوراق وعل ت ع د حاول اح وق ن اإليض ) ) 20062006((م

وتفصل الدليل على أهمية االستثمار في       وتفصل الدليل على أهمية االستثمار في       " " التمكين  التمكين  " " ابة على تلك التساؤالت ، فهي توضح تعريف         ابة على تلك التساؤالت ، فهي توضح تعريف         اإلجاإلج

ر        رة وغي ق المباش تعرض الطرائ م تس ن ث ادية وم ة االقتص واتج االجتماعي ين الن اء لتحس اة النس ر       معاف رة وغي ق المباش تعرض الطرائ م تس ن ث ادية وم ة االقتص واتج االجتماعي ين الن اء لتحس اة النس معاف

  . . المباشرة المستخدمة في تمكين المرأة المباشرة المستخدمة في تمكين المرأة 

  

   : : ـ أي تعريف تمكين المرأة ـ أي تعريف تمكين المرأة ـ ماذا نمكن ـ ماذا نمكن22

  : : ماذا ؟ أي تعريف تمكين المرأة ماذا ؟ أي تعريف تمكين المرأة : : لسؤال األول لسؤال األول ـ اـ ا
ي،                 من الطريف من الطريف  اه الفعل م معن ًا مع درجة فه ا يتناسب عكس ي،                  أن نلحظ أن شيوع استخدام تعبير م اه الفعل م معن ًا مع درجة فه ا يتناسب عكس  أن نلحظ أن شيوع استخدام تعبير م

ر        ر       والحال هو ذلك بالنسبة لتعبي ين   " " والحال هو ذلك بالنسبة لتعبي ين   التمك ج االستخدام وخاصة في إطار النساء          " " التمك ر رائ ين تعبي ج االستخدام وخاصة في إطار النساء          والتمك ر رائ ين تعبي والتمك

ين         الفقيرات إال أنه غير مفهوم بشكل واضح  الفقيرات إال أنه غير مفهوم بشكل واضح   ابير تمك ر الواضح أيضًا االستخدام الشائع لتع ين          ، ومن غي ابير تمك ر الواضح أيضًا االستخدام الشائع لتع  ، ومن غي

المرأة ومساواة النوع واستقاللية النساء ووضع المرأة والرفق بها ، وفي ورقة حديثة لمالهوترا وشولر         المرأة ومساواة النوع واستقاللية النساء ووضع المرأة والرفق بها ، وفي ورقة حديثة لمالهوترا وشولر         

وضح أن تمكين المرأة يختلف عن تمكين المجموعات األخرى فالنساء لسن فقط مجموعات                وضح أن تمكين المرأة يختلف عن تمكين المجموعات األخرى فالنساء لسن فقط مجموعات                ) ) 20052005((

ة               ذات احتياجات خاصة ، ومن    ذات احتياجات خاصة ، ومن     ات عائلي ة                ناحية ثانية فإن عدم تمكين النساء ينجم ويتعزز من خالل عالق ات عائلي  ناحية ثانية فإن عدم تمكين النساء ينجم ويتعزز من خالل عالق

ه يبقى من الضروري تحري المضامين داخل األسرة              ه يبقى من الضروري تحري المضامين داخل األسرة             وأسرية أآثر من المجموعات األخرى ، وعلي وأسرية أآثر من المجموعات األخرى ، وعلي

وة              ات الق وة             والجهود لتمكين النساء ، ومن ناحية ثالثة فإن تمكين آل المجموعات يتطلب تحويًال في عالق ات الق والجهود لتمكين النساء ، ومن ناحية ثالثة فإن تمكين آل المجموعات يتطلب تحويًال في عالق

  . . المؤسسات االجتماعية والتي تدعم البنية األبوية المؤسسات االجتماعية والتي تدعم البنية األبوية والتراتيب في والتراتيب في 

ابير إن أساسإن أساس تحكم بمصيرهن وحسب تعريف آ ى ال اء عل درة النس رتبط بق ين ي ر التمك ابير  تعبي تحكم بمصيرهن وحسب تعريف آ ى ال اء عل درة النس رتبط بق ين ي ر التمك  تعبي

ين هو             ) ) 20012001(( ول أن التمك د يق ين هو             المقبول إلى حد بعي ول أن التمك د يق ة              " " المقبول إلى حد بعي رارات حياتي اذ ق ى اتخ راد عل درة األف ادة ق ة              زي رارات حياتي ى اتخاذ ق راد عل درة األف ادة ق زي

  " . " .  محرومة  محرومة إستراتيجية في إطار آانت فيه تلك القدراتإستراتيجية في إطار آانت فيه تلك القدرات

وإن أغلب التعاريف للتمكين تحوي مفهومًا لزيادة الخيارات وحرية اتخاذ اإلجراءات الخاصة           وإن أغلب التعاريف للتمكين تحوي مفهومًا لزيادة الخيارات وحرية اتخاذ اإلجراءات الخاصة           

ة   ة  بنواتج الحياة ، ويبقى في قلب تلك التعريفات مكونتين هامتين هما الموارد والوآال   rreessoouurrcceess  aannddبنواتج الحياة ، ويبقى في قلب تلك التعريفات مكونتين هامتين هما الموارد والوآال

aaggeennccyy   ر وع لم اواة الن يم ومس ل التعل ة عم ذي وضعته مجموع ار ال ر    وحسب اإلط وع لم اواة الن يم ومس ل التعل ة عم ذي وضعته مجموع ار ال م  وحسب اإلط ة لألم م وع األلفي ة لألم وع األلفي

وارد والفرص     ) ) التعليم والتغذية والصحة   التعليم والتغذية والصحة   ( ( اإلمكانيات  اإلمكانيات  : : المتحدة فإن الموارد تشمل     المتحدة فإن الموارد تشمل      وارد والفرص     ـ الموصولية للم ( ( ـ الموصولية للم

ر       ) ) التعرض للعنف   التعرض للعنف   ( ( واألمان واألمان ) ) الدخل ـ العمل ـ الملكية   الدخل ـ العمل ـ الملكية    إن تعبي اهيمي للمجموعة ف ر       ، وفي اإلطار المف إن تعبي اهيمي للمجموعة ف ، وفي اإلطار المف

ين النساء         درة الوصول ب ين النساء        مساواة النوع عكس المساواة في ق درة الوصول ب اواة       مساواة النوع عكس المساواة في ق ك المس وارد وتل ك الم ى تل اواة        والرجال إل ك المس وارد وتل ك الم ى تل  والرجال إل

ا ال              ين ولكنه ة التمك ة في عملي ة الممكن ق البيئ ة لضمان التمكين ، فهي تخل ا ال             ضرورية إال أنها غير آافي ين ولكنه ة التمك ة في عملي ة الممكن ق البيئ ين ، فهي تخل ة لضمان التمك ضرورية إال أنها غير آافي

  . . تضمن التمكين تضمن التمكين 

ارات االستراتيجية                  أما الوآالة أما الوآالة  اذ الخي درة اتخ ى ق ارات االستراتيجية                   فهي خاصية معرفة  للتمكين وهي تعزى إل اذ الخي درة اتخ ى ق ين وهي تعزى إل  فهي خاصية معرفة  للتمك

ى    وليس فقط إمكانية الوصول إ    وليس فقط إمكانية الوصول إ     ؤثر عل ى    لى الموارد ولكنها تتضمن التحكم بالذات واتخاذ القرارات التي ت ؤثر عل لى الموارد ولكنها تتضمن التحكم بالذات واتخاذ القرارات التي ت
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اء هن  ى أن النس ارآة والتعرف عل ز المش ة تحفي ي تتطلب عملي ة الت ة ، والوآال ة الهام واتج الحياتي اء هن الن ى أن النس ارآة والتعرف عل ز المش ة تحفي ي تتطلب عملي ة الت ة ، والوآال ة الهام واتج الحياتي الن

   ) .  ) . wwoommeenn  aass  aaggeennttss  ooff  cchhaannggee  iinn  tthheeiirr  oowwnn  lliivveess( ( وآيالت التغيير في حياتهن وآيالت التغيير في حياتهن 

فمناصري  فمناصري  ! !  يؤآد على عملية إشراك األفراد أآثر من محتوى ماذا يحقق         يؤآد على عملية إشراك األفراد أآثر من محتوى ماذا يحقق         فإن التمكين   فإن التمكين  وآنتيجةوآنتيجة

ين ومشارآتهم ،             ر الممكن ين ومشارآتهم ،            التمكين يرفضون المقاربة من أعلى إلى أسفل للتنمية وقيمة تحريك الناس غي ر الممكن التمكين يرفضون المقاربة من أعلى إلى أسفل للتنمية وقيمة تحريك الناس غي

ع اإلجراءات المتخذة يجب                       ذة يجب                      وهذا بطبيعة الحال ال يعني أن آل تحسين في وضع المرأة يضمن أن جمي ع اإلجراءات المتخ وهذا بطبيعة الحال ال يعني أن آل تحسين في وضع المرأة يضمن أن جمي

ى الحكومات والمؤسسات                  أن تفرض  من ا    أن تفرض  من ا     دة ، فعل ى الحكومات والمؤسسات                  لنساء أنفسهن أو أن التمكين هو مسؤولية سيدة وحي دة ، فعل يدة وحي لنساء أنفسهن أو أن التمكين هو مسؤولية س

اء      اء النس وع وإعط اواة الن دعم مس ي ت رامج  الت ات والب جيع السياس ؤولية لتش ل المس ة أن تتحم اء     الدولي اء النس وع وإعط اواة الن دعم مس ي ت رامج  الت ات والب جيع السياس ؤولية لتش ل المس ة أن تتحم الدولي

  . . فرصًا أآبر للحصول على الموارد فرصًا أآبر للحصول على الموارد 

ن النساء المتمكنات في أحد      ن النساء المتمكنات في أحد       هو مفهوم متعدد المناحي فقد أظهرت عدة دراسات أ          هو مفهوم متعدد المناحي فقد أظهرت عدة دراسات أ         وألن التمكين وألن التمكين 

ة في                                رأة متمكن د تكون الم ال ق ى سبيل المث احي أخرى ، فعل ات في من د ال يكن متمكن ة في                               مناحي الحياة ق رأة متمكن د تكون الم ال ق ى سبيل المث احي أخرى ، فعل ات في من د ال يكن متمكن مناحي الحياة ق

ى                       ى                      أسرتها إال أنها غير ذلك في الشأن السياسي ، آما أن التمكين هو نوعي للمضمون أو الفحوى ، وعل أسرتها إال أنها غير ذلك في الشأن السياسي ، آما أن التمكين هو نوعي للمضمون أو الفحوى ، وعل

واتج الخاصة               سبيل المثال يمكن أن تكون قرارات السيدة المتعلقة بص         سبيل المثال يمكن أن تكون قرارات السيدة المتعلقة بص          د الن دًا في تحدي ة ج ا هام واتج الخاصة               حة ابنه د الن دًا في تحدي ة ج ا هام حة ابنه

بها أو طفلها وذلك في بلد يكون فيه النظام الصحي العمومي ضعبف إال أن هذا قد ال يكون صحيحًا في         بها أو طفلها وذلك في بلد يكون فيه النظام الصحي العمومي ضعبف إال أن هذا قد ال يكون صحيحًا في         

  . . بلد يكون فيه النظام الصحي جيد وفعال بلد يكون فيه النظام الصحي جيد وفعال 

  

  

   :  :  ـ أي تتمة االستثمار في التمكين ـ أي تتمة االستثمار في التمكين ـ لماذا نمكن ـ لماذا نمكن33

  : : حصيل االستثمار في التمكين حصيل االستثمار في التمكين أي أي .. .. لماذا ؟لماذا ؟: : ـ السؤال الثاني ـ السؤال الثاني 

ة  ة إن دراس اذا ؟" " إن دراس اذا ؟لم هن     " " لم اء أنفس ى النس د عل ول الفوائ ة ح ة البحثي ة لألدل ب مراجع هن     تتطل اء أنفس ى النس د عل ول الفوائ ة ح ة البحثي ة لألدل ب مراجع تتطل

  . . وعائالتهن والمجتمعات ، وبدل أن نشرد الدليل فإن بعض األمثلة قد تكون مناسبة وعائالتهن والمجتمعات ، وبدل أن نشرد الدليل فإن بعض األمثلة قد تكون مناسبة 

يم  ي التعل يم ف ي التعل ات   : : ف دالت وفي رأة ونقص الخصوبة ونقص مع يم الم ين تعل ة ب ات   إن العالق دالت وفي رأة ونقص الخصوبة ونقص مع يم الم ين تعل ة ب الرضع الرضع إن العالق

ام       ام      معروض بشكل واضح ، وقد وجد شولتز في ع نقص       19931993معروض بشكل واضح ، وقد وجد شولتز في ع رتبط ب رأة ي يم الم ادة مستوى تعل نقص        أن زي رتبط ب رأة ي يم الم ادة مستوى تعل  أن زي

ة              ا وجد أن أي سنة تعليمي ك ، آم رأة في تحقيق ذل ة             في حجم األسرة المرغوب بها وفي زيادة نجاح الم ا وجد أن أي سنة تعليمي ك ، آم رأة في تحقيق ذل في حجم األسرة المرغوب بها وفي زيادة نجاح الم

 نسبة   نسبة  ، وقد أظهرت دراسة أخرى أن زيادة      ، وقد أظهرت دراسة أخرى أن زيادة      % % 1010--55إضافية يؤدي إلى نقص في وفيات الرضع بمعدل         إضافية يؤدي إلى نقص في وفيات الرضع بمعدل         

دار الضعف من             دار الضعف من            الفتيات المتعلمات حتى المرحلة الثانوية بمق ى   % % 8383الفتيات المتعلمات حتى المرحلة الثانوية بمق ى   إل ة ضعيفة   / / 6565//في   في   % % 9191إل ة ضعيفة   دول دول

ومتوسطة الدخل بعد تثبيت أثر العوامل األخرى آتنظيم األسرة والرعاية الصحية يؤدي إلى نقص في                 ومتوسطة الدخل بعد تثبيت أثر العوامل األخرى آتنظيم األسرة والرعاية الصحية يؤدي إلى نقص في                 

ات الرض         3.93.9 طفل لكل سيدة إلى       طفل لكل سيدة إلى      5.35.3معدالت الخصوبة من    معدالت الخصوبة من     ات الرض          طفل وإلى إنقاص معدالت وفي   6161ع من    ع من     طفل وإلى إنقاص معدالت وفي

د من           10001000 لكل    لكل   3838إلى  إلى   د من            والدة حية ، وفيما يتعلق بسوق العمل فإن فوائد تعليم النساء أظهرت في عدي  والدة حية ، وفيما يتعلق بسوق العمل فإن فوائد تعليم النساء أظهرت في عدي

  . . الدول أن المستويات العليا من التعليم تزيد احتمال أن النساء ينشغلن في عمل رسمي مدفوع األجر الدول أن المستويات العليا من التعليم تزيد احتمال أن النساء ينشغلن في عمل رسمي مدفوع األجر 
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ة لالقتصاد والصحة            : : في الصحة   في الصحة    ة لالقتصاد والصحة            أآدت هيئة منظمة الصحة العالمي  أن الصحة هي     أن الصحة هي    ))20012001((أآدت هيئة منظمة الصحة العالمي

ة                  د الصحة اإلنجابي ًا فبالنسبة للنساء تع د ناتج ذي يمكن أن يع در ال نفس الق ة                 متطلب للتنمية االقتصادية ب د الصحة اإلنجابي ًا فبالنسبة للنساء تع د ناتج ذي يمكن أن يع در ال نفس الق متطلب للتنمية االقتصادية ب

ائالتهن ،    ن أو لع واء له ال س كل فع تخداماتها بش رص اس وارد االقتصادية وف ى الم ائالتهن ،   شرط للوصول إل ن أو لع واء له ال س كل فع تخداماتها بش رص اس وارد االقتصادية وف ى الم شرط للوصول إل

ى     ى    وعلى سبيل المثال تسمح موصولية المرأة أو قدرتها على الوصول إل خدمات تنظيم األسرة بإحداث     خدمات تنظيم األسرة بإحداث     وعلى سبيل المثال تسمح موصولية المرأة أو قدرتها على الوصول إل

اء    ى النس ة عل واتج إيجابي ال ن ة الح ه بطبيع ذي ل ر ال ددهم ، األم ال وع ت إنجاب األطف ي وق وازن ف اء   ت ى النس ة عل واتج إيجابي ال ن ة الح ه بطبيع ذي ل ر ال ددهم ، األم ال وع ي وقت إنجاب األطف وازن ف ت

  . . أنفسهن وعائالتهن ،أنفسهن وعائالتهن ،

دز       إن المعدالت إن المعدالت  ا اإلي ا فيه دز        العالية من وفيات األمهات والمراضة واألمراض المتنقلة بالجنس بم ا اإلي ا فيه  العالية من وفيات األمهات والمراضة واألمراض المتنقلة بالجنس بم

نقص دم ب ر ال ة من فق نقصوالمعدالت العالي دم ب ر ال ة من فق بط والمعدالت العالي الي تث رأة وبالت ة الم ام إنتاجي ق أم ؤثر آعوائ ي ت د والت بط  الحدي الي تث رأة وبالت ة الم ام إنتاجي ق أم ؤثر آعوائ ي ت د والت  الحدي

ام ،                دمات للطع ام ،               قدرتهن على القيام بمسؤولياتها آأمهات مقدمات للرعاية وآاسبات للدخل ومنتجات ومق دمات للطع قدرتهن على القيام بمسؤولياتها آأمهات مقدمات للرعاية وآاسبات للدخل ومنتجات ومق

ة عن مرض                زل والناجم ة المن رأة هي رب ة عن مرض               آما أن التكلفة على المنازل الفقيرة وخاصة عندما تكون الم زل والناجم ة المن رأة هي رب آما أن التكلفة على المنازل الفقيرة وخاصة عندما تكون الم

رأة وصحتها ال رأة وصحتها الالم ى     الم بي عل ر تناس كل غي د بش ر تعتم ة األس ا ورفاهي بب أن البقي ك بس ة وذل ة عالي ى     عليل بي عل ر تناس كل غي د بش ر تعتم ة األس ا ورفاهي بب أن البقي ك بس ة وذل ة عالي عليل

  . . المساهمات اإلنتاجية للنساء المساهمات اإلنتاجية للنساء 

ا                   : : في الدخل والنشاط االقتصادي      في الدخل والنشاط االقتصادي       ًا م ر من األبحاث التي تظهر أن النساء غالب م آبي اك آ ا                   فهن ًا م ر من األبحاث التي تظهر أن النساء غالب م آبي اك آ فهن

ة         ينفقن دخلهن على التعليم والرعاية الصحية ألطفالهن والطعام بالمقارنة مع           ينفقن دخلهن على التعليم والرعاية الصحية ألطفالهن والطعام بالمقارنة مع            ق حال ذا يخل ة         الرجال ، وه ق حال ذا يخل الرجال ، وه

ة            رة ، وتشير األدل ة           قوية  لزيادة دخل المرأة وفرص آسبها المال لتحسين الحالة االقتصادية لألسر الفقي رة ، وتشير األدل قوية  لزيادة دخل المرأة وفرص آسبها المال لتحسين الحالة االقتصادية لألسر الفقي

  . . إلى أن دخل المرأة هو أساسي في بقاء األسر الفقيرة إلى أن دخل المرأة هو أساسي في بقاء األسر الفقيرة 

  :: ـ آيف نمكن ـ أي طرق تمكين النساء  ـ آيف نمكن ـ أي طرق تمكين النساء 44

  : : أي طرق تمكين النساء أي طرق تمكين النساء .. .. آيف ؟آيف ؟: : ـ السؤال الثالث ـ السؤال الثالث 
ان في الوقت                         يتطلبيتطلب ات والفرص واألم رأة للطاق ار الم ين النساء إجراءات للحد من افتق ان في الوقت                          تمك ات والفرص واألم رأة للطاق ار الم  تمكين النساء إجراءات للحد من افتق

درة                  وفرة والق درة                 الذي تكون فيه هذه اإلجراءات مطبقة بشكل يضمن أن تضبط النساء أنفسهن الموارد المت وفرة والق الذي تكون فيه هذه اإلجراءات مطبقة بشكل يضمن أن تضبط النساء أنفسهن الموارد المت

ين ال           اواة ب يم والمس د حددت مجموعة العمل حول التعل ين ال          على المشارآة في اتخاذ القرارات ، وق اواة ب يم والمس د حددت مجموعة العمل حول التعل جنسين  جنسين  على المشارآة في اتخاذ القرارات ، وق

وع   اواة الن ق مس ي تحقي ة ف ة عالي تراتيجيات ذات أولوي بع اس ة س دة لأللفي م المتح ة لمشروع األم وع  التابع اواة الن ق مس ي تحقي ة ف ة عالي تراتيجيات ذات أولوي بع اس ة س دة لأللفي م المتح ة لمشروع األم التابع

    ::وشملت االستراتيجيات وشملت االستراتيجيات وتمكين النساء وتمكين النساء 

التعليم                             ..11 ًا ب زام تمام ه االلت تم ب ذي ي ات في الوقت ال د األساسي للفتي ا بع يم م التعليم                           تعزيز فرص التعل ًا ب زام تمام ه االلت تم ب ذي ي ات في الوقت ال د األساسي للفتي ا بع يم م تعزيز فرص التعل

  ..االبتدائي العمومي االبتدائي العمومي 

  ..حقوق الجنسية واإلنجابية حقوق الجنسية واإلنجابية ضمان الصحة والضمان الصحة وال  ..22

  ..االستثمار في البنية التحتية للحد من عبء الوقت على الفتيات والنساء االستثمار في البنية التحتية للحد من عبء الوقت على الفتيات والنساء   ..33

  ..ضمان امتالك الفتيات والنساء للملكية والتوريث ضمان امتالك الفتيات والنساء للملكية والتوريث   ..44

  . . إزالة عدم المساواة بين الجنسين في التوظيف إزالة عدم المساواة بين الجنسين في التوظيف   ..55

  ..زيادة حصة النساء من المقاعد في البرلمانات واإلدارات المحلية زيادة حصة النساء من المقاعد في البرلمانات واإلدارات المحلية   ..66
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  ..لعنف ضد المرأة لعنف ضد المرأة مكافحة امكافحة ا  ..77

رأة               وبعدوبعد رأة                التعليم الثانوي بالذات من األهمية بمكان إذ أظهرت دراسة المرآز الدولي لبحوث الم  التعليم الثانوي بالذات من األهمية بمكان إذ أظهرت دراسة المرآز الدولي لبحوث الم

واتج                    ذي يحقق الن ده ال انوي هو وح يم الث ين النساء وأن التعل واتج                   أن التعليم األساسي غير آاف لتحقيق تمك ذي يحقق الن ده ال انوي هو وح يم الث أن التعليم األساسي غير آاف لتحقيق تمكين النساء وأن التعل

ذآر             ذآر            ويخلق الفرص لزيادة التمكين ، ومن نواتج التمكين يمكن أن ن درة           ويخلق الفرص لزيادة التمكين ، ومن نواتج التمكين يمكن أن ن دخل والق ادة فرص آسب ال درة            زي دخل والق ادة فرص آسب ال  زي

وبة           بط الخص رار وض اذ الق ي اتخ تقاللية ف رة واالس ل األس وفرة داخ وارد المت ي الم ل ف ى الفص وبة          عل بط الخص رار وض اذ الق ي اتخ تقاللية ف رة واالس ل األس وفرة داخ وارد المت ي الم ل ف ى الفص عل

  . . والمشارآة في الحياة العمومية والمشارآة في الحياة العمومية 

رأة األسهم المنقطة التي                ) ) 11(( الشكل التوضيحي رقم      الشكل التوضيحي رقم     ويظهرويظهر ين الم ذي يوضح مسارات تمك رأة األسهم المنقطة التي                ال ين الم ذي يوضح مسارات تمك ال

ى الطرق المناسبة                   تشير إلى اتجاه السببية والتي وضع     تشير إلى اتجاه السببية والتي وضع      ة فتشير إل ا األسهم الغامق اهرة ، أم ى الطرق المناسبة                   ها إعالن الق ة فتشير إل ا األسهم الغامق اهرة ، أم ها إعالن الق

ص          رة ونق يم األس ائل تنظ ى وس ولية إل ادة الموص رح أن زي هم تقت ك األس باب ، فتل ك األس س تل ص         لعك رة ونق يم األس ائل تنظ ى وس ولية إل ادة الموص رح أن زي هم تقت ك األس باب ، فتل ك األس س تل لعك

وة  ي الق ارآتهن ف اء ومش يم النس ادة تعل ق الظروف المناسبة لزي ات الرضع تخل وة الخصوبة ونقص وفي ي الق ارآتهن ف اء ومش يم النس ادة تعل بة لزي ق الظروف المناس ات الرضع تخل الخصوبة ونقص وفي

ك                     العاملة وزيادة األجور ،      العاملة وزيادة األجور ،       زواج آل ذل د ال ر تقالي ة والسياسية ، وتغيي اة المجتمعي ك                     والمشارآة في الحي زواج آل ذل د ال ر تقالي ة والسياسية ، وتغيي اة المجتمعي والمشارآة في الحي

ة   ى التنمي ة عل ة لحصائل إيجابي ون نتيج دوره يك ذا ب اء ، وه ين النس بة لتمك ة مناس ق بيئ ي خل اهم ف ة  يس ى التنمي ة عل ة لحصائل إيجابي ون نتيج دوره يك ذا ب اء ، وه ين النس بة لتمك ة مناس ق بيئ ي خل اهم ف يس

  . . آالحد من الفقر ، ونقص سوء التوزيع أو عدم المساواة االجتماعية والدخل آالحد من الفقر ، ونقص سوء التوزيع أو عدم المساواة االجتماعية والدخل 

  

  

  

  

  

  

  مسارات تمكين المرأة مسارات تمكين المرأة ) ) 11((الشكل التوضيحي رقمالشكل التوضيحي رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أغراض التنمية أغراض التنمية 
  

  الحد من الفقر الحد من الفقر   ••
  النمو االقتصادي النمو االقتصادي   ••
  الحد من التفاوت الحد من التفاوت   ••

 

  تمكين المرأة تمكين المرأة 
  زيادة المشارآة بقوة العمل واألجور زيادة المشارآة بقوة العمل واألجور   ••
  الحد من العنف الحد من العنف   ••
  زيادة فرص التوفير واالدخار زيادة فرص التوفير واالدخار   ••
  زيادة التعليم زيادة التعليم   ••
  نية الحرآة نية الحرآة زيادة إمكازيادة إمكا  ••
  زيادة المشارآة السياسية زيادة المشارآة السياسية   ••
التغييرات في الزواج واألسرةالتغييرات في الزواج واألسرة••
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  ::مؤشرات تمكين المرأة في سوريا مؤشرات تمكين المرأة في سوريا د ـ د ـ 

تمكين المرأة في العديد من الدول العربية ومنها سوريا          تمكين المرأة في العديد من الدول العربية ومنها سوريا          الهيئة السورية رصد مؤشرات     الهيئة السورية رصد مؤشرات     حاولت  حاولت  

  : : واعتمدت المؤشرات التالية للقياس واعتمدت المؤشرات التالية للقياس 

  : : أوًال ـ المرأة واالقتصاد والفقر أوًال ـ المرأة واالقتصاد والفقر 
   )  ) 20042004% ( % ( 20.120.1ي قوة العمل ي قوة العمل بلغت نسبة النساء فبلغت نسبة النساء ف    

  يبلغ معدل البطالة بين النساء ضعفي معدله بين الذآور يبلغ معدل البطالة بين النساء ضعفي معدله بين الذآور   

ة     ة البطال ة مكافح روض هيئ ن ق تفيدات م اء المس بة النس ة  نس ة البطال ة مكافح روض هيئ ن ق تفيدات م اء المس بة النس رية و% % 6060نس روض األس رية وللق روض األس % % 2020للق

  ) ) 20042004( ( للقروض الصغيرة للقروض الصغيرة 

  تم إحداث مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة تم إحداث مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة   

  لتقديم القروض للنساء الريفيات لتقديم القروض للنساء الريفيات ) ) فردوس فردوس ( ( ي لتنمية الريف ي لتنمية الريف تم إحداث الصندوق السورتم إحداث الصندوق السور  

  تم إحداث مؤسسة مورد لتطوير عمل سيدات األعمال تم إحداث مؤسسة مورد لتطوير عمل سيدات األعمال   

   تحتوي المشاريع التنموية مكونًا خاصًا بالمرأة  تحتوي المشاريع التنموية مكونًا خاصًا بالمرأة   

ى     ..لل/ / 50005000//تتوزع مداخيل العامالت في القطاعات المختلقة بين الحد األدنى           تتوزع مداخيل العامالت في القطاعات المختلقة بين الحد األدنى              ى     س والحد األعل س والحد األعل

  : : تي تي س موزعة حسب اآلس موزعة حسب اآل..لل/ / 90019001//

   في الحد األعلى  في الحد األعلى 0.40.4 الحد األدنى و  الحد األدنى و 96.896.8: : ـ في الزراعة ـ في الزراعة 

  الحد األعلى الحد األعلى % % 44 الحد األدنى و  الحد األدنى و 69.869.8: : ـ في الصناعة والكهرباء والغاز والمياه ـ في الصناعة والكهرباء والغاز والمياه 

  الحد األعلى الحد األعلى % % 00 الحد األدنى و  الحد األدنى و 89.489.4: : ـ في التجارة والفنادق والمطاعمـ في التجارة والفنادق والمطاعم

  ألعلى ألعلى للحد اللحد ا% % 00 في الحد األدنى و  في الحد األدنى و 66.766.7: : ـ في البناء والتشييد ـ في البناء والتشييد 

   الحد األعلى  الحد األعلى 3.43.4 الحد األدنى و  الحد األدنى و 51.151.1: : ـ في النقل والتخزين واالتصاالت ـ في النقل والتخزين واالتصاالت 

   الحد األعلى  الحد األعلى 3.43.4 الحد األدنى و  الحد األدنى و 50.150.1: : ـ في المال والتأمين والعقارات ـ في المال والتأمين والعقارات 

   الحد األعلى  الحد األعلى 4.54.5 في األدنى و  في األدنى و 26.626.6: : ـ في الخدمات ـ في الخدمات 

  : : ثانيًا ـ التعليم ثانيًا ـ التعليم   
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  % % 46.146.1  والثانويوالثانوي %  % 46.646.6عدد طالبات التعليم األساسي عدد طالبات التعليم األساسي   

ات                  ات               عدد الطالبات المسجالت في أو المتخرجات من الجامعات والكلي ل    2058120581عدد الطالبات المسجالت في أو المتخرجات من الجامعات والكلي ل     مقاب   1426714267 مقاب

  ) ) 20032003( ( طالبًا طالبًا 

يم المهني   % % 4747في اإلعدادي والثانوي ـ  في اإلعدادي والثانوي ـ  % % 4949في االبتدائي ـ  في االبتدائي ـ  % % 6767نسبة المدرسات نسبة المدرسات    يم المهني   في التعل في التعل

  في التعليم الجامعي في التعليم الجامعي % % 22.922.9في المعاهد المتوسطة ـ في المعاهد المتوسطة ـ % % 4747الثانوي ـ الثانوي ـ 

دء بم      دء بم   تم الب يم المتسربات من عمر                 تم الب ه خمس سنوات لتعل يم المتسربات من عمر                 شروع مدت ه خمس سنوات لتعل في المحافظات    في المحافظات    ) ) 1717--1010((شروع مدت

  الشمالية الشرقية الشمالية الشرقية 

ة                         دارس البادي ة مع وجود م ة                      تم اعتماد العام الدراسي المنزلق بما يتناسب مع المواسم الزراعي دارس البادي ة مع وجود م تم اعتماد العام الدراسي المنزلق بما يتناسب مع المواسم الزراعي

  ..المتنقلة المتنقلة 

  : : ثالثًا ـ الصحة ثالثًا ـ الصحة 
  ) ) 20022002(( عام  عام 100.000100.000 لكل  لكل 65.465.4انخفض معدل وفيات األمهات إلى انخفض معدل وفيات األمهات إلى   

   عامًا  عامًا 67.167.1لعمر المتوقع عند الميالد للمرأة هو لعمر المتوقع عند الميالد للمرأة هو اا  

   باأللف  باأللف 24.524.5معدل النمو السكاني في الجمهورية العربية السورية معدل النمو السكاني في الجمهورية العربية السورية   

   ذآر  ذآر 104.7104.7 أثنى مقابل  أثنى مقابل 100100نسبة عدد اإلناث للذآور نسبة عدد اإلناث للذآور   

  % % 46.646.6ارتفعت نسبة مستخدمات وسائل تنظيم األسرة إلى ارتفعت نسبة مستخدمات وسائل تنظيم األسرة إلى   

  اء على الصعيد الوقائي أو العالجي اء على الصعيد الوقائي أو العالجي هناك عدد من البرامج المتعلقة بالصحة اإلنجابية سوهناك عدد من البرامج المتعلقة بالصحة اإلنجابية سو  

  

  

  : : رابعًا ـ العنف ضد المرأة رابعًا ـ العنف ضد المرأة 
  ) ) الهيئة السورية لشؤون األسرةالهيئة السورية لشؤون األسرة( ( تم إعداد مسودة الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف تم إعداد مسودة الخطة الوطنية لحماية المرأة من العنف   

  لنشاطات تتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة لنشاطات تتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة ) ) 20052005((تم تخصيص جزء من الميزانية العامة تم تخصيص جزء من الميزانية العامة   

رأة        توجد نشاطات توعية ـ حكومية وغ توجد نشاطات توعية ـ حكومية وغ    المي لمناهضة العنف ضد الم وم الع رأة        ير حكومية في الي المي لمناهضة العنف ضد الم وم الع ير حكومية في الي

))20042004--20052005 ( (  

ة         أوى لرعاي اك م ف وهن ية لضحايا العن ة ونفس ارات قانوني دم استش ة تق ر حكومي ة غي ة      جمعي أوى لرعاي اك م ف وهن ية لضحايا العن ة ونفس ارات قانوني دم استش ة تق ر حكومي ة غي جمعي

  . . النساء ضحايا العنف النساء ضحايا العنف 

  : : خامسًا ـ المرأة ومواقع صنع القرار خامسًا ـ المرأة ومواقع صنع القرار 
  ) ) 20020066((تشغل سيدة منصب نائب لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية تشغل سيدة منصب نائب لرئيس الجمهورية للشؤون الثقافية   

  وتشغل سيدة موقع أميت شر لمكتب المجلس وتشغل سيدة موقع أميت شر لمكتب المجلس % % 1212بلغت نسبة النساء في مجلس الشعب بلغت نسبة النساء في مجلس الشعب   

  % % 77بلغت نسبة النساء في الوزارة بلغت نسبة النساء في الوزارة   
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  % % 1111بلغت نسبة النساء في السلك الدبلوماسي بلغت نسبة النساء في السلك الدبلوماسي   

  % % 3.13.1بلغت نسبة النساء في مجالس اإلدارة المحلية بلغت نسبة النساء في مجالس اإلدارة المحلية   

يدة منصب النائب    وتش وتش % % 1616ونسبة المحاميات ونسبة المحاميات % % 13.3813.38بلغت نسبة النساء في القضاء      بلغت نسبة النساء في القضاء         غل سيدة منصب النائب    غل س

   .  . 19981998العام من عام العام من عام 

   منصب عضو قيادة قطرية في حزب البعث  منصب عضو قيادة قطرية في حزب البعث 20052005شغلت امرأة ألول مرة شغلت امرأة ألول مرة   

زبين     ان لح ان عامت اك أمينت زبين  هن ان لح ان عامت اك أمينت يس((هن يسرئ ة   ) ) رئ ة الوطني ة بالجبه ادة مرآزي ا عضو قي دة منهم ة   واح ة الوطني ة بالجبه ادة مرآزي ا عضو قي دة منهم واح

  التقدمية التقدمية 

  تشغل امرأة منصب رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة بمرتبة وزير تشغل امرأة منصب رئيس الهيئة السورية لشؤون األسرة بمرتبة وزير   

  : : ًا ـ حقوق المرأة اإلنسان ًا ـ حقوق المرأة اإلنسان سادسسادس

ا الفرص    ) ) 4545((يكرس الدستور المساواة بين المواطنين جمعيًا ويفرد للمرأة مادة خاصة           يكرس الدستور المساواة بين المواطنين جمعيًا ويفرد للمرأة مادة خاصة              ا الفرص    لمنحه لمنحه

  . .  مشارآتها في عملية التنمية  مشارآتها في عملية التنمية أمامأمامالالزمة وإزالة العوائق الالزمة وإزالة العوائق 

  . . قوانين التجارة والمدني والعمل واالنتخاب والضمان االجتماعي تكفل المساواة للمرأة قوانين التجارة والمدني والعمل واالنتخاب والضمان االجتماعي تكفل المساواة للمرأة   

ام                 انضمتانضمت   رأة ع ز ضد الم ام                  الجمهورية العربية السورية التفاقية القضاء على آافة أشكال التميي رأة ع ز ضد الم  الجمهورية العربية السورية التفاقية القضاء على آافة أشكال التميي

ادة 20032003 ى الم ع التحفظات عل ادة  م ى الم ع التحفظات عل ادة / / 22// م ادة والم رة/ / 99//والم رةالفق ادة ) ) 22((الفق ادة والم رة/ / 1515//والم رةالفق ادة ) ) 44((الفق ادة والم والم

رات / / 1616// رات الفق رة ) ) ج ـ د ـ و ـ ز            ج ـ د ـ و ـ ز            11( ( الفق رة والفق ادة / / 22//والفق ادة والم ي منضمة  / / 2929//والم ى وه رة األول ي منضمة  الفق ى وه رة األول الفق

  . .  السبعة الرئيسية في مواثيق حقوق اإلنسان مع عدد آبير من االتفاقيات الدولية  السبعة الرئيسية في مواثيق حقوق اإلنسان مع عدد آبير من االتفاقيات الدولية لالتفاقياتلالتفاقيات

  يجري العمل حاليًا على رفع أغلب التحفظات السورية يجري العمل حاليًا على رفع أغلب التحفظات السورية   

انوني الجنسية                    انوني الجنسية                 يجري العمل حاليًا على إنجاز قانون األسر وتعديل بعض المواد التمييزية في ق يجري العمل حاليًا على إنجاز قانون األسر وتعديل بعض المواد التمييزية في ق

  ..والعقوبات والعقوبات 

  : : سابعًا ـ المرأة واإلعالم سابعًا ـ المرأة واإلعالم 

رامج وإجراء                 % % 3838 النساء    النساء   تشكلتشكل   ديم الب داد وتق اد الصحفيين ونسبتهن في إع رامج وإجراء                 من أعضاء اتح ديم الب داد وتق اد الصحفيين ونسبتهن في إع من أعضاء اتح

  % % 5050التحقيقات الصحفية تتجاوز الـ التحقيقات الصحفية تتجاوز الـ 

ات      ع بعض الفعالي الترافق م رأة ب ول قضايا الم ة ح ن حمالت التوعي د م يم العدي ات   جرى تنظ ع بعض الفعالي الترافق م رأة ب ول قضايا الم ة ح ن حمالت التوعي د م يم العدي : : جرى تنظ

المي    رأة الع وم الم ة ، ي رأة والتربي دى الم المي   منت رأة الع وم الم ة ، ي رأة والتربي دى الم ا ) ) 20062006--20052005((منت ديل ق ة تع ا حمل ديل ق ة تع ية ، حمل ية ، نون الجنس نون الجنس

  حملة تعديل المادة الخاصة بجرائم الشرف حملة تعديل المادة الخاصة بجرائم الشرف 

  تهتم الدراما السورية بتقديم  صور جديدة للمرأة تهتم الدراما السورية بتقديم  صور جديدة للمرأة   

ة       ة للتوعي ة    تقوم الهيئة السورية لشؤون األسرة بإعداد معارض نوعية وملصقات ولوحات طرقي ة للتوعي تقوم الهيئة السورية لشؤون األسرة بإعداد معارض نوعية وملصقات ولوحات طرقي

  بحقوق المرأة وبدورها في التنمية بحقوق المرأة وبدورها في التنمية 

  ى مديرة القناة األولى ى مديرة القناة األولى تشغل امرأة موقع مديرة التلفزيون وامرأة أخرتشغل امرأة موقع مديرة التلفزيون وامرأة أخر  

  : : ثامنًا ـ الطفلة األنثى ثامنًا ـ الطفلة األنثى 
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    19931993صادقت على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام صادقت على اتفاقية حقوق الطفل منذ عام     

    19991999تم تشكيل اللجنة العليا للطفولة تم تشكيل اللجنة العليا للطفولة   

    20042004تم عقد المؤتمر الوطني للطفولة تم عقد المؤتمر الوطني للطفولة   

ة        ة لحماي ة الوطني ا األول الخط الل عامه دت خ رة وأع ؤون األس ورية لش ة الس ة     تأسست الهيئ ة لحماي ة الوطني ا األول الخط الل عامه دت خ رة وأع ؤون األس ورية لش ة الس تأسست الهيئ

انون                  الطفل من الع  الطفل من الع   رة وق ة المبك د إستراتيجية الطفول ة السورية وهي تع انون                  نف واعتمدتها الحكوم رة وق ة المبك د إستراتيجية الطفول ة السورية وهي تع نف واعتمدتها الحكوم

  الطفل الطفل 

ال وضمنت                        ة األطف ات العمل الخاصة بعمال ى اتفاقي ة السورية عل ة العربي ال وضمنت                     صادقت الجمهوري ة األطف ات العمل الخاصة بعمال ى اتفاقي ة السورية عل ة العربي صادقت الجمهوري

  بنودها في قوانين العمل بنودها في قوانين العمل 

  قانون العقوبات يشدد على العقوبة في حال آون المعتدى عليها قاصرًا قانون العقوبات يشدد على العقوبة في حال آون المعتدى عليها قاصرًا   

  يم إلزاميًا حتى نهاية الصف التاسع يم إلزاميًا حتى نهاية الصف التاسع أصبح التعلأصبح التعل  

ع                          ى رف ل ويجري العمل عل وق الطف ة حق يم التفاقي ة وتعم ع                       قامت الهيئة السورية بحمالت توعي ى رف ل ويجري العمل عل وق الطف ة حق يم التفاقي ة وتعم قامت الهيئة السورية بحمالت توعي

  ..التحفظات عنها التحفظات عنها 

  اآلليات المؤسساتية للنهوض بالمرأة اآلليات المؤسساتية للنهوض بالمرأة 

  ) ) 20052005--19961996( ( تم أقرار اإلستراتيجية الوطنية للمرأة تم أقرار اإلستراتيجية الوطنية للمرأة ـ ـ 

  ) ) 20032003( ( ة ة ـ تم إنشاء الهيئة السورية لشؤون األسرـ تم إنشاء الهيئة السورية لشؤون األسر

  ـ تم تأسيس وحدة إعداد اإلحصاءات حسب النوع في المكتب المرآزي لإلحصاء ـ تم تأسيس وحدة إعداد اإلحصاءات حسب النوع في المكتب المرآزي لإلحصاء 

  ـ يوجد االتحاد العام النسائي وعدد قليل من الجمعيات النسوية ـ يوجد االتحاد العام النسائي وعدد قليل من الجمعيات النسوية 

  

  

  الفصل الثالث الفصل الثالث 

  البنية االجتماعية في الريف وأثرها في عملية تمكين المرأة البنية االجتماعية في الريف وأثرها في عملية تمكين المرأة 

  

  أ ـ تعريف المجتمع الريفي أ ـ تعريف المجتمع الريفي 

  ي في المجتمعات الريفية ي في المجتمعات الريفية ب ـ البناء األسرب ـ البناء األسر

  ج ـ البناء القيمي في المجتمعات الريفية ج ـ البناء القيمي في المجتمعات الريفية 

  د ـ دور المرأة في المجتمعات الريفية د ـ دور المرأة في المجتمعات الريفية 

   مداخل ميدانية لدراسة دور المرأة في تنمية المجتمعات الريفية مداخل ميدانية لدراسة دور المرأة في تنمية المجتمعات الريفية--هـ هـ 
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  الريفيالريفية المجتمع ة المجتمع أهداف تنميأهداف تنمي  --44

  ريفيريفيمبادئ  تنمية المجتمع المبادئ  تنمية المجتمع ال  --55

  الريفيالريفيمراحل تنمية المجتمع مراحل تنمية المجتمع   --66

  الريفي الريفي مجاالت تنمية المجتمع مجاالت تنمية المجتمع   --77

  :: تعريف المجتمع الريفي  تعريف المجتمع الريفي --أأ

واعتماد أفراده على واعتماد أفراده على , ,  المجتمع الريفي العربي بسمة أساسية هي صغر حجم السكان فيه  المجتمع الريفي العربي بسمة أساسية هي صغر حجم السكان فيه يتسميتسم

, , مجتمع الذي يمتهن أفراده الزراعةمجتمع الذي يمتهن أفراده الزراعةهو ذلك الهو ذلك ال: : فالمجتمع الريفي إذًا فالمجتمع الريفي إذًا . . مهنة مميزة هي الزراعة مهنة مميزة هي الزراعة 

  . . ويتصف بصفة مالزمة له هي صغر حجمه النسبي ويتصف بصفة مالزمة له هي صغر حجمه النسبي 

آمؤثر في صفات القوم آمؤثر في صفات القوم ) ) وهي الزراعة في الريفوهي الزراعة في الريف((هنة هنة ور المور الم من هذا التعريف د من هذا التعريف دويتضحويتضح

ومن إنتاجها ومن إنتاجها , , فعليها يعيش القروي فعليها يعيش القروي , , ونحلتهم حيث تطبع المجتمع الريفي بطابعها الزراعي المعروف ونحلتهم حيث تطبع المجتمع الريفي بطابعها الزراعي المعروف 

نتاج حيواني وآخر صناعي بسيط نتاج حيواني وآخر صناعي بسيط إإآما أنها تكون الدخل األساسي له مع ما يضاف إليها من آما أنها تكون الدخل األساسي له مع ما يضاف إليها من  .  . يقتاتيقتات

ويتفق هذا التعريف مع التقسيم اإلداري للبالد حيث حدد القانون في سوريا ويتفق هذا التعريف مع التقسيم اإلداري للبالد حيث حدد القانون في سوريا . . يعتمد أيضًا على الزراعة يعتمد أيضًا على الزراعة 

ينة أو قصبة ينة أو قصبة وتلحق بأقرب مدوتلحق بأقرب مد, , نسمة نسمة ) ) 50005000((أن الوحدة الريفية هي آل تجمع سكاني يقل عن أن الوحدة الريفية هي آل تجمع سكاني يقل عن , , مثًال مثًال 

والبلدة هي والبلدة هي , , نسمة نسمة ) ) 1000010000--50005000((والقرية هي آل تجمع سكاني يتراوح عدد سكانه بين والقرية هي آل تجمع سكاني يتراوح عدد سكانه بين , , أو قرية أو قرية 

أما المدينة فهي آل مرآز محافظة أو مرآز أما المدينة فهي آل مرآز محافظة أو مرآز , , ألف نسمة ألف نسمة ) ) 2020--1010((آل تجمع سكاني يتراوح عدده بين آل تجمع سكاني يتراوح عدده بين 

  ))11.(.(ألف نسمة ألف نسمة ) ) 2020((منطقة يزيد عدد سكانه عن منطقة يزيد عدد سكانه عن 
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تاريخ تاريخ ) ) 1212((والمعدل بالقانون رقم والمعدل بالقانون رقم  ,  , 19711971لعام لعام ) ) 1515((المرسوم التشريعي رقم المرسوم التشريعي رقم , , قانون اإلدارة المحلية قانون اإلدارة المحلية , , وزارة اإلدارة المحلية وزارة اإلدارة المحلية ) ) 11((  

صدرت تعليمات إجرائية بهذا صدرت تعليمات إجرائية بهذا وو, , تجدر اإلشارة إلى أن الحدود السكانية للتقسيمات اإلدارية قد تم تعديلها تجدر اإلشارة إلى أن الحدود السكانية للتقسيمات اإلدارية قد تم تعديلها . . دمشق دمشق  ,  , 19711971//66//2020

  آما تم اعتمادها من قبل المكتب المرآزي لإلحصاءآما تم اعتمادها من قبل المكتب المرآزي لإلحصاء, , الخصوص من قبل وزارة اإلدارة المحلية الخصوص من قبل وزارة اإلدارة المحلية 

  

   : :** البناء األسري في المجتمع الريفي البناء األسري في المجتمع الريفي--بب
 دراسة الترآيب البنائي والوظيفي لألسرة اإلجابة على سؤال جوهري وهو هل األسرة  دراسة الترآيب البنائي والوظيفي لألسرة اإلجابة على سؤال جوهري وهو هل األسرة تهدفتهدف

بأنها أصبحت بأنها أصبحت تطور أدوار المرأة والسيما تطور أدوار المرأة والسيما لراهنة قادرة على استيعاب لراهنة قادرة على استيعاب الريفية بترآيبها ووظائفها االريفية بترآيبها ووظائفها ا

هل تشكل خاليا البناء األسري عوامل دعم المتصاص هل تشكل خاليا البناء األسري عوامل دعم المتصاص : : وبعبارة أدق نقول وبعبارة أدق نقول , , صاحبة مشروع مستقلصاحبة مشروع مستقل

  .. أم أنها تقف حجر عثرة يعيق عملية االمتصاص هذه  أم أنها تقف حجر عثرة يعيق عملية االمتصاص هذه في تنمية المرأة في تنمية المرأة ما هو جديد ما هو جديد 

  ::لة لة  التمييز بين مفهومي األسرة والعائ التمييز بين مفهومي األسرة والعائ--
 مفهوم العائلة إلى وحدة في القرابة تشمل األصول والفروع التي ترتبط بنسب األب  مفهوم العائلة إلى وحدة في القرابة تشمل األصول والفروع التي ترتبط بنسب األب يشيريشير                  

  ..))األخوة وأوالد العماألخوة وأوالد العم((لها المرآب لها المرآب أم آانت في شكأم آانت في شك) ) األحفاداألحفاد, , األوالد األوالد ((سواء آانت في شكلها الممتد سواء آانت في شكلها الممتد 

طات االجتماعية طات االجتماعية والنشاوالنشا, , والوظيفية والوظيفية , ,  للداللة على الخصائص البنيوية  للداللة على الخصائص البنيوية ويستخدم مفهوم األسرةويستخدم مفهوم األسرة

تشمل الزوج والزوجة واألوالد تشمل الزوج والزوجة واألوالد , , التي تقوم في رحاب وحدة قرابية وسكنية واقتصادية ومعاشية التي تقوم في رحاب وحدة قرابية وسكنية واقتصادية ومعاشية , , 

  ..غير المتزوجين غير المتزوجين 

 األسرة والعائلة نطاق الحجم إلى مسائل السلطة والوالء  األسرة والعائلة نطاق الحجم إلى مسائل السلطة والوالء ويتعدى التمييز بين مفهوميويتعدى التمييز بين مفهومي

ى التمييز بين الدور الذي تلعبه ى التمييز بين الدور الذي تلعبه آما يتعدآما يتعد, , والتماسك االجتماعي والموازنة بين الحقوق والواجبات والتماسك االجتماعي والموازنة بين الحقوق والواجبات 

  ..األسرة والدور الذي تؤديه العائلة في مسألة استيعاب التطور العلمي األسرة والدور الذي تؤديه العائلة في مسألة استيعاب التطور العلمي 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رائدة أيوب ، الشروط المجتمعية الستيعاب التطور العلمي في قطاع التنمية رائدة أيوب ، الشروط المجتمعية الستيعاب التطور العلمي في قطاع التنمية : : تم إعداد هذه الفقرة بالرجوع إلى تم إعداد هذه الفقرة بالرجوع إلى * * 

  19941994 ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق  ، رسالة ماجستير ، جامعة دمشق الريفيةالريفية

  :: العالقة الوظيفية الفرد والعائلة والمجتمع  العالقة الوظيفية الفرد والعائلة والمجتمع 
تعد العائلة من أهم المؤسسات االجتماعية في المجتمع المعاصر نظرُا لعالقتها الوثيقة بالفرد تعد العائلة من أهم المؤسسات االجتماعية في المجتمع المعاصر نظرُا لعالقتها الوثيقة بالفرد 

فرد فرد من خالل قيامها برعاية المن خالل قيامها برعاية ال, , والتي تتجسد في الوظائف الجوهرية التي تقدمها للمجتمع والتي تتجسد في الوظائف الجوهرية التي تقدمها للمجتمع , , والمجتمع والمجتمع 

ذاك ذاك , , وتلقينه تراث المجتمع وقيمهوتلقينه تراث المجتمع وقيمه, , والسهر على تلبية ما يحتاج إليه من خدمات وعناية وإشراف والسهر على تلبية ما يحتاج إليه من خدمات وعناية وإشراف 

  ..التراث الذي يتيح فرصة التعرف على موقف الفرد تجاه التعامل مع المستجدات العلمية الحديثةالتراث الذي يتيح فرصة التعرف على موقف الفرد تجاه التعامل مع المستجدات العلمية الحديثة

  ::يفية بين يفية بين ولفهم طبيعة العالقة بين العائلة والفرد والمجتمع من الضروري توضيح العالقة الوظولفهم طبيعة العالقة بين العائلة والفرد والمجتمع من الضروري توضيح العالقة الوظ
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  ..العائلة والفرد من جهة العائلة والفرد من جهة   --

  ..العائلة والمجتمع من جهة أخرى العائلة والمجتمع من جهة أخرى   --

  :: العالقة الوظيفية بين العائلة والفرد  العالقة الوظيفية بين العائلة والفرد --11
التي من خاللها التي من خاللها , ,  العائلة في هذه العالقة بأهم دور وهو وظيفة التنشئة االجتماعية  العائلة في هذه العالقة بأهم دور وهو وظيفة التنشئة االجتماعية تقومتقوم

عن أهداف المجتمع الذي تعيش عن أهداف المجتمع الذي تعيش تستطيع العائلة تلقين أفرادها أخالقًا وقيمًا مقاييس ومعتقدات فضًال تستطيع العائلة تلقين أفرادها أخالقًا وقيمًا مقاييس ومعتقدات فضًال 

فيه وتتفاعل معه لذا تساعد عملية التنشئة االجتماعية التي تتبناها العائلة على تكوين الشخصية فيه وتتفاعل معه لذا تساعد عملية التنشئة االجتماعية التي تتبناها العائلة على تكوين الشخصية 

فهو الوحدة التي تتكون منها العائلة فهو الوحدة التي تتكون منها العائلة , , االجتماعية عند الفرد ومن جهة ثانية نرى أهمية الفرد لعائلته االجتماعية عند الفرد ومن جهة ثانية نرى أهمية الفرد لعائلته 

  ..ئفها وتحقيق أهدافها الجوهرية ئفها وتحقيق أهدافها الجوهرية ومن خالل خدماته وواجباته تستطيع القيام بوظاومن خالل خدماته وواجباته تستطيع القيام بوظا

  :: العالقة الوظيفية بين العائلة والمجتمع  العالقة الوظيفية بين العائلة والمجتمع --22

وتعتبر العائلة أهم وتعتبر العائلة أهم . .  العائلة دورًا أساسيًا في رسم معالم المجتمع الريفي وتحديده  العائلة دورًا أساسيًا في رسم معالم المجتمع الريفي وتحديده تلعبتلعب

وتتفاعل مع بقية المؤسسات وتتفاعل مع بقية المؤسسات , , المؤسسات االجتماعية التي يتكون منها البناء االجتماعي في الريف المؤسسات االجتماعية التي يتكون منها البناء االجتماعي في الريف 

أو أو , , وتعكس العالقة القائمة بين الدين والعائلة وتعكس العالقة القائمة بين الدين والعائلة . . االجتماعية واالقتصادية فتتأثر بها وتؤثر فيها االجتماعية واالقتصادية فتتأثر بها وتؤثر فيها البنائية البنائية 

المكانة الهامة التي تشغلها العائلة المكانة الهامة التي تشغلها العائلة , , أو العائلة وأي مؤسسة اجتماعية أخرى أو العائلة وأي مؤسسة اجتماعية أخرى , , االقتصاد والعائلة االقتصاد والعائلة 

ا أن المجتمع يتكون ا أن المجتمع يتكون وبموبم, , وبخاصة في تنشئة الفرد وتلقينه أخالق المجتمع ومقاييسه وقيمه وخبرات وبخاصة في تنشئة الفرد وتلقينه أخالق المجتمع ومقاييسه وقيمه وخبرات 

العائلة العائلة  " "::فإننا نستطيع االستنتاج أنفإننا نستطيع االستنتاج أنمن مجموعة أسر واألسرة تتكون في بذورها من مجموع أفراد من مجموعة أسر واألسرة تتكون في بذورها من مجموع أفراد 

هي التي تقرر الصفات النوعية للسكان هذه الصفات التي يمكن االعتماد عليها في تحديد وقياس هي التي تقرر الصفات النوعية للسكان هذه الصفات التي يمكن االعتماد عليها في تحديد وقياس 

 المجتمع على العائلة فهو  المجتمع على العائلة فهو وأما تأثيروأما تأثير .  . " " القتصادي واالجتماعي واألخالقيالقتصادي واالجتماعي واألخالقيدرجة تقدمه ورقيه ادرجة تقدمه ورقيه ا

, ,  التي يعتقد بها  التي يعتقد بها ااوااليدولوجيوااليدولوجيفالمجتمع هو الذي يزود العائلة باألحكام القيمية والمقاييس فالمجتمع هو الذي يزود العائلة باألحكام القيمية والمقاييس , , واضح واضح 

, , وتلتزم العائلة بهذه القيم والمقاييس التزامًا ال يمكن عنده الفصل بين أخالقية المجتمع وأخالقية العائلةوتلتزم العائلة بهذه القيم والمقاييس التزامًا ال يمكن عنده الفصل بين أخالقية المجتمع وأخالقية العائلة

  .. تغيرًا على العائلة وتنظيماتها  تغيرًا على العائلة وتنظيماتها مما يجعل أي تغير بأطر المجتمع يعتبرمما يجعل أي تغير بأطر المجتمع يعتبر

وفي ضوء هذه العالقة التكاملية ال نستطيع الحديث عن عملية توطين تقنيات البحث العلمي في وفي ضوء هذه العالقة التكاملية ال نستطيع الحديث عن عملية توطين تقنيات البحث العلمي في 

دون التعرض إلى دور األسرة في ذلك دون التعرض إلى دور األسرة في ذلك , , سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي , , المجتمع الريفي المجتمع الريفي 

..  

  ::التطور البنائي والوظيفي لألسرة الريفية التطور البنائي والوظيفي لألسرة الريفية   
 فهم الترآيب البنائي والوظيفي لألسرة مع فهم التحوالت االقتصادية التي شهدها  فهم الترآيب البنائي والوظيفي لألسرة مع فهم التحوالت االقتصادية التي شهدها يتواآبيتواآب

وفي ضوء ذلك يمكن تحديد دور األسرة في استيعاب وفي ضوء ذلك يمكن تحديد دور األسرة في استيعاب , , المجتمع الريفي في المرحلة المعاصرة المجتمع الريفي في المرحلة المعاصرة 

  . . معطيات البحوث العلمية معطيات البحوث العلمية 

افر جهود افر جهود آان الميل إلى تضآان الميل إلى تض, , عندما آانت الملكيات واسعة وتتطلب جهود جماعية للعمل فيها عندما آانت الملكيات واسعة وتتطلب جهود جماعية للعمل فيها 

وآانت وآانت , , ينتظمون في العمل آًال حسب قدرتهينتظمون في العمل آًال حسب قدرتهأفراد األسرة بصورة جماعية من نساء ورجال وأطفال أفراد األسرة بصورة جماعية من نساء ورجال وأطفال 

  . . األسرة بمجملها تمثل وحدة العمل في األرض الزراعية األسرة بمجملها تمثل وحدة العمل في األرض الزراعية 



 100

ومن أجل توزيع العمل على عدد أآبر من األفراد آان المزارعون يلجؤون إلى توفير أيٍد جديدة ومن أجل توزيع العمل على عدد أآبر من األفراد آان المزارعون يلجؤون إلى توفير أيٍد جديدة 

وبخاصة وبخاصة , , وتمجيد قيمة اإلنجاب عند المرأة وتمجيد قيمة اإلنجاب عند المرأة , , لزوجات بشكل متكرر لزوجات بشكل متكرر للعمل عن طريق استيالد اللعمل عن طريق استيالد ا

إضافة إلى تزويج ذآور األسرة مبكرًا إذ يؤدي ذلك إلى تزويد األسرة بأيٍد عاملة إضافة إلى تزويج ذآور األسرة مبكرًا إذ يؤدي ذلك إلى تزويد األسرة بأيٍد عاملة , , إنجاب الذآور إنجاب الذآور 

مما أدى إلى تكوين أسر مما أدى إلى تكوين أسر , , إضافة إلى يد الزوجة الجديدة إضافة إلى يد الزوجة الجديدة , , جديدة هي أيدي أحفادها من ذلك الزواج جديدة هي أيدي أحفادها من ذلك الزواج 

إذ باستطاعة هذه إذ باستطاعة هذه , , وتقوم األسرة على االآتفاء الذاتي وتقوم األسرة على االآتفاء الذاتي , , يرة الفروع والتشعبات لألب يرة الفروع والتشعبات لألب فالحية آبيرة آثفالحية آبيرة آث

ومن الحيوانات التي تربى على ومن الحيوانات التي تربى على , , األسرة أن تؤمن معظم حاجاتها الغذائية من منتجات األرض األسرة أن تؤمن معظم حاجاتها الغذائية من منتجات األرض 

  ..ومن الصناعات المنزلية التقليدية التي تقوم بها المرأة ومن الصناعات المنزلية التقليدية التي تقوم بها المرأة , , األرض األرض 

وبخاصة في مرحلة الخمسينات والتي أدت وبخاصة في مرحلة الخمسينات والتي أدت , , دها المجتمع الريفي دها المجتمع الريفي ومع التحوالت االقتصادية التي شهومع التحوالت االقتصادية التي شه

إلى تغير أشكال ملكية األراضي نتيجة صدور قوانين اإلصالح الزراعي والعالقات الزراعية إلى تغير أشكال ملكية األراضي نتيجة صدور قوانين اإلصالح الزراعي والعالقات الزراعية 

وترسيخ الملكية الخاصة لألرض وحمايتها قانونيًا وترسيخ الملكية الخاصة لألرض وحمايتها قانونيًا , , وبالتالي تفسخ العالقات اإلقطاعية وانهيارها التام وبالتالي تفسخ العالقات اإلقطاعية وانهيارها التام 

 تقلصت األسر الفالحية المتفرعة بعض الشيء وأصبح عددها الصغير يكفي  تقلصت األسر الفالحية المتفرعة بعض الشيء وأصبح عددها الصغير يكفي وفي ضوء هذا التغيروفي ضوء هذا التغير, , 

  ..في متطلبات قطعة الملكية الصغيرة في متطلبات قطعة الملكية الصغيرة 

إذ إذ , , وقد أثر هذا التحول على معظم أوجه نشاطات األسرة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وقد أثر هذا التحول على معظم أوجه نشاطات األسرة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

المح أو السمات المح أو السمات أبرز بنية جديدة وواضحة ومتميزة لهذا النمط األسري المعاصر مع بقاء بعض المأبرز بنية جديدة وواضحة ومتميزة لهذا النمط األسري المعاصر مع بقاء بعض الم

وبإمكاننا استخالص بعض هذه المالمح التي تتسم بها األسرة الفالحية وبإمكاننا استخالص بعض هذه المالمح التي تتسم بها األسرة الفالحية , , من المرحلة السابقة من المرحلة السابقة 

  ::المعاصرة المعاصرة 

  تلعب ملكية األرض الزراعية دورًا أساسيًا في تكوين األسرة الفالحية وتحديد حجمها ومهامها تلعب ملكية األرض الزراعية دورًا أساسيًا في تكوين األسرة الفالحية وتحديد حجمها ومهامها   --

ة األسر البسيطة المؤلفة من ة األسر البسيطة المؤلفة من يشهد الريف السوري في الفترة المعاصرة ميًال واضحًا نحو سياديشهد الريف السوري في الفترة المعاصرة ميًال واضحًا نحو سياد

بعد آانت األسر المرآبة هي السائدة بعد آانت األسر المرآبة هي السائدة , , الزوج والزوجة واألوالد المتزوجين وغير المتزوجين الزوج والزوجة واألوالد المتزوجين وغير المتزوجين 

  .... .... والتي تجمع األب واألم واألبناء المتزوجين وأوالدهم واألعمام وأوالدهم والتي تجمع األب واألم واألبناء المتزوجين وأوالدهم واألعمام وأوالدهم 

امل ميراث امل ميراث بل يعود أيضًا إلى عوبل يعود أيضًا إلى عو, , وهذا الميل نحو األسر البسيطة ليس فقط لسبب التحضر وهذا الميل نحو األسر البسيطة ليس فقط لسبب التحضر 

األرض وقوانين اإلصالح الزراعي التي فتت الملكيات الواسعة وسهلت عملية انفصال آل األرض وقوانين اإلصالح الزراعي التي فتت الملكيات الواسعة وسهلت عملية انفصال آل 

  ..وارث أو حائز على ملكية أرض عن العائلة الممتدة مع الحفاظ على والئه لهذه العائلة وارث أو حائز على ملكية أرض عن العائلة الممتدة مع الحفاظ على والئه لهذه العائلة 

  ..تتميز األسرة الريفية وحتى البسيطة منها بكثرة عدد مواردها وآبر حجمها تتميز األسرة الريفية وحتى البسيطة منها بكثرة عدد مواردها وآبر حجمها   --

بعد أن بعد أن ) ) المعد للسوقالمعد للسوق((ية تنشط في المرحلة المعاصرة في اإلنتاج التجاري ية تنشط في المرحلة المعاصرة في اإلنتاج التجاري أصبحت األسر الريفأصبحت األسر الريف  --

  ..آانت تنتج لالآتفاء الذاتي آانت تنتج لالآتفاء الذاتي 

  :: الترآيب الوظيفي لألسرة  الترآيب الوظيفي لألسرة 33

 هي نواة المجتمع األولى وهي من الرآائز  األساسية لقيامه وقد تطورت وظائف  هي نواة المجتمع األولى وهي من الرآائز  األساسية لقيامه وقد تطورت وظائف إن األسرةإن األسرة  

: : فعلى سبيل المثالفعلى سبيل المثال, , ف المجتمعات ف المجتمعات ًا باختالًا باختالاألسرة بالترافق مع تطور المجتمعات نفسها واختلفت أيضاألسرة بالترافق مع تطور المجتمعات نفسها واختلفت أيض
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إن األسرة األوربية تختلف وظائفها عن وظائف األسرة العربية بعض الشيء ولكننا في نهاية األمر إن األسرة األوربية تختلف وظائفها عن وظائف األسرة العربية بعض الشيء ولكننا في نهاية األمر 

  ..نستطيع تحديد خطوط عريضة لوظيفة أي أسرة من األسر نستطيع تحديد خطوط عريضة لوظيفة أي أسرة من األسر 

مجتمع مجتمع ويمكن تحديد خصوصية بعض الوظائف اإلضافية نتيجة التباين بين المجتمع الريفي والويمكن تحديد خصوصية بعض الوظائف اإلضافية نتيجة التباين بين المجتمع الريفي وال

  ..الحضري الحضري 

  ::يرى بعض الباحثين أن وظائف األسرة تتبلور في أربعة محاور هي  يرى بعض الباحثين أن وظائف األسرة تتبلور في أربعة محاور هي  

  الوظائف البيولوجية الوظائف البيولوجية   --

  الوظائف االجتماعية الوظائف االجتماعية   --

  الوظائف النفسية الوظائف النفسية   --

  الوظائف االقتصادية الوظائف االقتصادية   --

 بعض الباحثين أن الفصل بين هذه الوظائف هو نظري ألنها متداخلة ومتشابكة بعضها  بعض الباحثين أن الفصل بين هذه الوظائف هو نظري ألنها متداخلة ومتشابكة بعضها بينما يرىبينما يرى

  ::ذا نستطيع تحديدها بالوظائف التاليةذا نستطيع تحديدها بالوظائف التاليةلل, , مع البعض اآلخر مع البعض اآلخر 

 استمرارية الجنس البشري أو التكاثر الذي يعد من أهم الوظائف التي تقوم بها األسرة إذ ال بد من  استمرارية الجنس البشري أو التكاثر الذي يعد من أهم الوظائف التي تقوم بها األسرة إذ ال بد من --11

  ..التكاثر ليستطيع المجتمع االستمرار في البقاء التكاثر ليستطيع المجتمع االستمرار في البقاء 

 منزل واحد  منزل واحد واالعتراف بحق الجنسين بالعيش معًا فيواالعتراف بحق الجنسين بالعيش معًا في) ) تنظيم الزواجتنظيم الزواج(( تنظيم إشباع الدافع الجنسي  تنظيم إشباع الدافع الجنسي --22

..  

ومنح الحب والحنان لألطفال وألفراد األسرة فمن المعروف ومنح الحب والحنان لألطفال وألفراد األسرة فمن المعروف , ,  الرعاية النفسية واالستقرار النفسي  الرعاية النفسية واالستقرار النفسي --33

 له  له يستجابيستجابيحتاج آل نهم إلى أن يحب أو يحتاج آل نهم إلى أن يحب أو : : أن أفراد األسرة يحتاجون إلى تحقيق رغبات نفسية مثًال أن أفراد األسرة يحتاجون إلى تحقيق رغبات نفسية مثًال 

  الرغبات النفسية الرغبات النفسية وأن يشعر باألمن والطمأنينة واألسرة خير من يوفر ألفرادها هذه وأن يشعر باألمن والطمأنينة واألسرة خير من يوفر ألفرادها هذه 

 التنشئة االجتماعية لألجيال إذ تقوم األسرة بالدور األساسي في تلقين الثقافة ألفرادها ونقل تراث  التنشئة االجتماعية لألجيال إذ تقوم األسرة بالدور األساسي في تلقين الثقافة ألفرادها ونقل تراث --44

الماضي للحاضر فالطفل يولد آائنًا عضويًا ويبدأ في اآتساب صفاته االجتماعية التي تحيله إلى آائن الماضي للحاضر فالطفل يولد آائنًا عضويًا ويبدأ في اآتساب صفاته االجتماعية التي تحيله إلى آائن 

  ..وذلك ضمن إطار والديه وذلك ضمن إطار والديه , , اجتماعي بعد والدته اجتماعي بعد والدته 

وفي مثل وفي مثل , , ابة أو الضبط االجتماعي على أفراد األسرة فمن المعروف أن األسرة جماعة أولية ابة أو الضبط االجتماعي على أفراد األسرة فمن المعروف أن األسرة جماعة أولية  الرق الرق--

هذه الجماعة يتوفر جو الضبط االجتماعي غير الرسمي الذي يعتمد رقابة األفراد على سلوك بعضهم هذه الجماعة يتوفر جو الضبط االجتماعي غير الرسمي الذي يعتمد رقابة األفراد على سلوك بعضهم 

..  

   هذه هي الوظائف األساسية ألي أسرة من األسر ولكن بعضًا من هذه الوظائف تقلص مع حرآة هذه هي الوظائف األساسية ألي أسرة من األسر ولكن بعضًا من هذه الوظائف تقلص مع حرآة--

آالضبط آالضبط ((ووجود مؤسسات أخرى غير األسرة تقوم بأداء بعض من هذه الوظائف ووجود مؤسسات أخرى غير األسرة تقوم بأداء بعض من هذه الوظائف , , تغير المجتمعات تغير المجتمعات 

آما تكتسب بعض الوظائف أهمية آما تكتسب بعض الوظائف أهمية , , اللذان أصبحا مناطين بالمدرسة والتنظيمات المعنية اللذان أصبحا مناطين بالمدرسة والتنظيمات المعنية ) ) والتنشئةوالتنشئة

سر في سر في وهذا ما سنتحدث عنه بعد تميزنا سابقًا ألنواع األوهذا ما سنتحدث عنه بعد تميزنا سابقًا ألنواع األ, , بحسب المجتمع ريفيًا آان أو حضاريًا بحسب المجتمع ريفيًا آان أو حضاريًا 

  ..المجتمع السوري المجتمع السوري 
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  ::ضافية لألسرة الريفية العربية ضافية لألسرة الريفية العربية  الوظائف اإل الوظائف اإل--44

 تقوم األسرة الريفية بوظيفة إنتاجية مهمة إذ يتعاون أفرادها تعاونًا وثيقًا في العمل واإلنتاج  تقوم األسرة الريفية بوظيفة إنتاجية مهمة إذ يتعاون أفرادها تعاونًا وثيقًا في العمل واإلنتاج --11

  ..الزراعي فيقسم العمل بينهم بشكل يتكامل فيه اإلنتاج الزراعي فيقسم العمل بينهم بشكل يتكامل فيه اإلنتاج 

فما زال للمكانات المنسبة فما زال للمكانات المنسبة , , تحديد المكانات االجتماعية ألفرادها تحديد المكانات االجتماعية ألفرادها  تقوم األسرة الريفية بدور مهم في  تقوم األسرة الريفية بدور مهم في --22

  ..دور مهم وواضح في المجتمع الريفي دور مهم وواضح في المجتمع الريفي 

 يعتمد أفراد األسرة في آثير من المجتمعات الريفية وبخاصة األآثر عزلة من أبناء الريف على  يعتمد أفراد األسرة في آثير من المجتمعات الريفية وبخاصة األآثر عزلة من أبناء الريف على --33

وما ظاهرة األخذ بالثأر في وما ظاهرة األخذ بالثأر في , , فالن عزوة أي له عائلة تسانده وتحميه فالن عزوة أي له عائلة تسانده وتحميه : : فيقولون مثًال فيقولون مثًال , , االنتماء العائلي االنتماء العائلي 

  ..بعض المجتمعات إال بلورة لهذا المفهوم بعض المجتمعات إال بلورة لهذا المفهوم 

ولكن تطور المجتمع واالختالط بين الريف والحضر والخروج الريفي من عزلته أضعف من هذه ولكن تطور المجتمع واالختالط بين الريف والحضر والخروج الريفي من عزلته أضعف من هذه 

  ..وألقى بمسؤوليتها على الحكومة وألقى بمسؤوليتها على الحكومة , , الوظيفة الوظيفة 

  ..ني ألفرادها ني ألفرادها  ما زالت األسرة الريفية تقوم بوظيفة هامة في اإلعداد والتدريب المه ما زالت األسرة الريفية تقوم بوظيفة هامة في اإلعداد والتدريب المه--44

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::المجتمعات الريفيةالمجتمعات الريفية البناء القيمي في  البناء القيمي في --ج ج 

 القيم االجتماعية جانبًا من الشروط المجتمعية التي تؤدي دورًا مهمًا في نجاح خطط  القيم االجتماعية جانبًا من الشروط المجتمعية التي تؤدي دورًا مهمًا في نجاح خطط تشكلتشكل  

، إذ يشكل تواؤمها مع التغير ، إذ يشكل تواؤمها مع التغير منها مسائل تنمية المرأة الريفية منها مسائل تنمية المرأة الريفية التنمية الريفية أو فشلها عمومًا و التنمية الريفية أو فشلها عمومًا و 
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 ضروريًا من شروط التنمية ، و يخلق تخلفها عقبة من العقبات الحقيقية التي تقف  ضروريًا من شروط التنمية ، و يخلق تخلفها عقبة من العقبات الحقيقية التي تقف االقتصادي شرطًااالقتصادي شرطًا

  ..في وجه تنفيذ الخط التنموية في وجه تنفيذ الخط التنموية 

تمكين تمكين  البحث في القيم توضيح العالقة بين البناء القيمي في الريف السوري و مسألة  البحث في القيم توضيح العالقة بين البناء القيمي في الريف السوري و مسألة يتوخىيتوخىو و 

م نقل آلها تؤآد على أن البناء م نقل آلها تؤآد على أن البناء  ، و بخاصة أن معظم الدراسات النظرية إن ل ، و بخاصة أن معظم الدراسات النظرية إن لالمرأة اقتصاديًا واجتماعيًاالمرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

، إذ ، إذ عامة وتنمية المرأة الريفية خاصة عامة وتنمية المرأة الريفية خاصة القيمي في الريف يؤدي دورًا سلبيًا في مسائل التنمية الريفية القيمي في الريف يؤدي دورًا سلبيًا في مسائل التنمية الريفية 

 لتجعله  لتجعله ردردلما تترآه من آثار على شخصية الفلما تترآه من آثار على شخصية الفتقف هذه القيم حاجزًا منيعًا مقاومًا لكل ما هو جديد ، تقف هذه القيم حاجزًا منيعًا مقاومًا لكل ما هو جديد ، 

برامج تنمية برامج تنمية اء الجديدة ، و تكره المخاطرة مما يعيق عملية اء الجديدة ، و تكره المخاطرة مما يعيق عملية شخصية محافظة تقليدية ، تخاف آل األشيشخصية محافظة تقليدية ، تخاف آل األشي

 ، ومن أجل ذلك سيتم دراسة البناء القيمي في الريف من منظور وظيفي بنائي ، إذ  ، ومن أجل ذلك سيتم دراسة البناء القيمي في الريف من منظور وظيفي بنائي ، إذ المرأة الريفية المرأة الريفية 

تمثل القيم بناء متكامالًُ يشتمل على مجموعة من النظم االجتماعية المتداخلة و المتشابكة ، و آل نسق تمثل القيم بناء متكامالًُ يشتمل على مجموعة من النظم االجتماعية المتداخلة و المتشابكة ، و آل نسق 

امل مع وظائف النظم األخرى ، بغية المحافظة على ديمومة البناء و استمراره فالقيم امل مع وظائف النظم األخرى ، بغية المحافظة على ديمومة البناء و استمراره فالقيم يؤدي وظيفة تتكيؤدي وظيفة تتك

الخ ، ليحتفظ بناء القيم آلية في الريف ، و هذا البناء الخ ، ليحتفظ بناء القيم آلية في الريف ، و هذا البناء .. .. االقتصادية تتضافر مع القيم العائلية و الدينية االقتصادية تتضافر مع القيم العائلية و الدينية 

رة التي تشكل رة التي تشكل بدوره يجب أن يتكامل مع البنى االجتماعية األخرى في المجتمع آاالقتصاد ، و األسبدوره يجب أن يتكامل مع البنى االجتماعية األخرى في المجتمع آاالقتصاد ، و األس

لذلك لذلك األسس المجتمعية لالستيعاب العلمي للحفاظ على ديمومة المجتمع الريفي آله ، و تحقيقًا األسس المجتمعية لالستيعاب العلمي للحفاظ على ديمومة المجتمع الريفي آله ، و تحقيقًا 

    ::سيتناول الجوانب التالية بالدراسة سيتناول الجوانب التالية بالدراسة 

  . .  التعريف بالبناء القيمي في الريف  التعريف بالبناء القيمي في الريف ––أ أ 

  . .  خصائص القيم االجتماعية  خصائص القيم االجتماعية ––ب ب 

  . . ع الريفي ع الريفي  الوظيفة االجتماعية التي تؤديها القيم  في المجتم الوظيفة االجتماعية التي تؤديها القيم  في المجتم––ج ج 

   .  . على برامج تنمية المرأة الريفيةعلى برامج تنمية المرأة الريفية تصانيف القيم السائدة في المجتمع الريفي و أثرها  تصانيف القيم السائدة في المجتمع الريفي و أثرها ––د د 

  :  :   التعريف بالبناء القيمي في الريف  التعريف بالبناء القيمي في الريف ––
لقد تعددت التعاريف التي حاولت تعريف القيم ، و تنوعت حسب اتجاهات الباحثين و خلفياتهم لقد تعددت التعاريف التي حاولت تعريف القيم ، و تنوعت حسب اتجاهات الباحثين و خلفياتهم 

، و علماء اجتماع ، و لكن القاسم المشترك  بينهم آان ، و علماء اجتماع ، و لكن القاسم المشترك  بينهم آان المعرفية من انثربولوجين ، وعلماء نفس المعرفية من انثربولوجين ، وعلماء نفس 

أن القيم هي الحكم الذي يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديًا بمجموعة المبادئ أن القيم هي الحكم الذي يصدره اإلنسان على شيء ما مهتديًا بمجموعة المبادئ ((اإلجماع على اإلجماع على 

غوب فيه والمرغوب عنه من غوب فيه والمرغوب عنه من والمعايير التي وصفها المجتمع الذي نعيش فيه والذي يحدد المروالمعايير التي وصفها المجتمع الذي نعيش فيه والذي يحدد المر

فضيل شيء على آخر والشيء المفصل هو الذي يكون فضيل شيء على آخر والشيء المفصل هو الذي يكون  وإصدار الحكم يعني التقويم أي ت وإصدار الحكم يعني التقويم أي ت))السلوكالسلوك

وبذاك وبذاك , , وتتحدد درجة األهمية هذه برغبة المجتمع بهذا الشيء أو رفضه وتتحدد درجة األهمية هذه برغبة المجتمع بهذا الشيء أو رفضه , , أآثر أهمية في نظر الفرد أآثر أهمية في نظر الفرد 

وتنتهي هذه العملية بإصدار حكم معين على شيء وتنتهي هذه العملية بإصدار حكم معين على شيء , , يدل لفظ القيم على عملية تقويم يقوم بها اإلنسان يدل لفظ القيم على عملية تقويم يقوم بها اإلنسان 

  ..ذا الحكم بسلوك عملي ذا الحكم بسلوك عملي أو موقف أو موضوع ليترجم حجم هأو موقف أو موضوع ليترجم حجم ه

وعملية التقويم هذه تتم بالخبرات المختلفة والعالقات االجتماعية مع األشخاص واألشياء في وعملية التقويم هذه تتم بالخبرات المختلفة والعالقات االجتماعية مع األشخاص واألشياء في 

فاإلنسان يكتسب نظرة إلى األشياء وتقديرًا لها من اآلخرين من خالل تفاعله معهم أي أن فاإلنسان يكتسب نظرة إلى األشياء وتقديرًا لها من اآلخرين من خالل تفاعله معهم أي أن . . المجتمع المجتمع 
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يعلمه آيف يحكم عليها ومتى يعطيها يعلمه آيف يحكم عليها ومتى يعطيها المجتمع هو الذي يحدد للفرد آيف ينظر إلى األشياء وهو الذي المجتمع هو الذي يحدد للفرد آيف ينظر إلى األشياء وهو الذي 

  ..قيمة ومتى يسلب منها القيمة قيمة ومتى يسلب منها القيمة 

وعندما يخرج الشيء عن رغبة وعندما يخرج الشيء عن رغبة , , وقولنا شيء له قيمة يعني أنه شيء مرغوب به من المجتمع وقولنا شيء له قيمة يعني أنه شيء مرغوب به من المجتمع 

, , المجتمع يعرض صاحبه اللوم والسخرية أي أن الفرد في تقويمه لألشياء يتأثر بأوضاع معينة المجتمع يعرض صاحبه اللوم والسخرية أي أن الفرد في تقويمه لألشياء يتأثر بأوضاع معينة 

التي التي .. ..  ويشعر نحوها بااللتزام وهذه األوضاع المعينة والمعايير  ويشعر نحوها بااللتزام وهذه األوضاع المعينة والمعايير ,,ومعايير خاصة ترغبها الجماعة ومعايير خاصة ترغبها الجماعة 

تلزم الفرد هي قيم الجماعة التي ينتمي إليها أو ما نسميه البناء القيمي الذي يتميز بقوة وتماسك في تلزم الفرد هي قيم الجماعة التي ينتمي إليها أو ما نسميه البناء القيمي الذي يتميز بقوة وتماسك في 

  .  .  المجتمع الريفي أآثر بكثير مما هو عليه الحال في المجتمعات الحضريةالمجتمع الريفي أآثر بكثير مما هو عليه الحال في المجتمعات الحضرية

ضري على حدا سواء يشتق وجودها من وجود المجتمع ومن نظمه ضري على حدا سواء يشتق وجودها من وجود المجتمع ومن نظمه والقيم في المجتمع الريفي أو الحوالقيم في المجتمع الريفي أو الح

ويتغير تبعًا لتغير النظم فيه فاألخالق والدين والعادات والتقاليد المختلفة في المجتمع الريفي هي قيم ويتغير تبعًا لتغير النظم فيه فاألخالق والدين والعادات والتقاليد المختلفة في المجتمع الريفي هي قيم 

اجتماعية ألن الريفيين ينظرون إليها نظرة واحدة هي نظرة التقديس االجتماعي ومن يأخذ بها يلقى اجتماعية ألن الريفيين ينظرون إليها نظرة واحدة هي نظرة التقديس االجتماعي ومن يأخذ بها يلقى 

  ..تماعي ومن يخرج عنها يتعرض لسخط المجتمع تماعي ومن يخرج عنها يتعرض لسخط المجتمع االستحسان االجاالستحسان االج

وما دامت القيم مشتقة من الوجود مشتقة من الوجود االجتماعي فإنها متجانسة لدى الجماعات وما دامت القيم مشتقة من الوجود مشتقة من الوجود االجتماعي فإنها متجانسة لدى الجماعات 

وبعبارة أخرى نرى أن البناء القيمي إلى حد ما له المالمح وبعبارة أخرى نرى أن البناء القيمي إلى حد ما له المالمح , , التي تعيش في نظم اجتماعية متجانسة التي تعيش في نظم اجتماعية متجانسة 

 المجتمعات بنظمها وخاصة االقتصادية منها األمر الذي  المجتمعات بنظمها وخاصة االقتصادية منها األمر الذي نفسها في ظل المجتمعات الريفية لتشابه هذهنفسها في ظل المجتمعات الريفية لتشابه هذه

يجعل دراستنا منصبة على البناء القيمي للمجتمع الريفي عامة مع محاولة تلمس نقاط الخصوصية يجعل دراستنا منصبة على البناء القيمي للمجتمع الريفي عامة مع محاولة تلمس نقاط الخصوصية 

ولكن ما هو جدير بالذآر أن القيم ولكن ما هو جدير بالذآر أن القيم , , التي تميز الريف السوري عن المجتمعات األخرى إن أمكن التي تميز الريف السوري عن المجتمعات األخرى إن أمكن 

إذ نجد بعض األفراد يعانون من عدم إذ نجد بعض األفراد يعانون من عدم , , سها إللزام آل األفراد سها إللزام آل األفراد واالنصياع لها ال يكونان بالدرجة نفواالنصياع لها ال يكونان بالدرجة نف

لذلك تختلف ردة الفعل ألنماط السلوك الرتباطها لذلك تختلف ردة الفعل ألنماط السلوك الرتباطها , , تطبيق السلوك االجتماعي أآثر من غيرهم تطبيق السلوك االجتماعي أآثر من غيرهم 

ال يتورع فالح ال يتورع فالح : : فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال , , بالدرجة التي تمثل بها بعض القيم المرتبطة بمثل هذا السلوك بالدرجة التي تمثل بها بعض القيم المرتبطة بمثل هذا السلوك 

نما نجد فالح آخر يعد بيع األرض خيانة تنتهي بها الحياة وآما تختلف نما نجد فالح آخر يعد بيع األرض خيانة تنتهي بها الحياة وآما تختلف عن بيع أرضه وهو راٍض بيعن بيع أرضه وهو راٍض بي

. . القيم بدرجة إلزامها تختلف أيضًا بدرجة شيوعها وعموميتها بين أفراد المجتمع وجماعاته المختلفة القيم بدرجة إلزامها تختلف أيضًا بدرجة شيوعها وعموميتها بين أفراد المجتمع وجماعاته المختلفة 

ومن القيم ما يعم انتشاره في ومن القيم ما يعم انتشاره في . . فربما ال تتمثل جماعة بقيم معينة بينما تتمسك بها جماعة أخرى فربما ال تتمثل جماعة بقيم معينة بينما تتمسك بها جماعة أخرى 

وتستقر أحكام عامة يشترك في األخذ بها أفراد وتستقر أحكام عامة يشترك في األخذ بها أفراد , , له سواء في قطاعه الريفي أو الحضري له سواء في قطاعه الريفي أو الحضري المجتمع آالمجتمع آ

ويتحقق تماسك المجتمع بمقدار تماسك ويتحقق تماسك المجتمع بمقدار تماسك , , ظر عن مكان وجودهم أو مكان عملهمظر عن مكان وجودهم أو مكان عملهمالمجتمع بصرف النالمجتمع بصرف الن

القيم فيه ويكون تفككه بمقدار التفاوت والتباين والتناقض بين القيم ولكت مهما تتفاوت درجة القيم فيه ويكون تفككه بمقدار التفاوت والتباين والتناقض بين القيم ولكت مهما تتفاوت درجة 

ع للقيم في الريف وتتدنى أو ترتفع فإنها تشكل قوة ضابطة ومتماسكة أآثر مما هي عليه في ع للقيم في الريف وتتدنى أو ترتفع فإنها تشكل قوة ضابطة ومتماسكة أآثر مما هي عليه في االنصيااالنصيا

وهذا يعني أن القيم االجتماعية تكتسب قوتها من المجتمعات المترابطة حيث تشكل في وهذا يعني أن القيم االجتماعية تكتسب قوتها من المجتمعات المترابطة حيث تشكل في , , الحضر الحضر 

ل ل  لم تزل تحم لم تزل تحم–– مثًال  مثًال ––فعادة الثأر فعادة الثأر , , الريف قوة اجتماعية يصعب على الفرد أن يخرج عنها بسهولة الريف قوة اجتماعية يصعب على الفرد أن يخرج عنها بسهولة 

  ..السوريالسوريقيمة اجتماعية ضاغطة ال يستطيع الفرد الخروج عنها في بعض مناطق الريف قيمة اجتماعية ضاغطة ال يستطيع الفرد الخروج عنها في بعض مناطق الريف 
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إن البناء القيمي في الريف هو قوة محرآة ودافعة لشخصية إن البناء القيمي في الريف هو قوة محرآة ودافعة لشخصية : : يمكن القول يمكن القول  ,  , وتأسيسًا على ذلكوتأسيسًا على ذلك  

وهذا وهذا , , قويم واالختبار ويتم إصدار الحكمقويم واالختبار ويتم إصدار الحكمالفالح بتقليديته وبالرجوع إلى هذه القوة المحرآة يتم التالفالح بتقليديته وبالرجوع إلى هذه القوة المحرآة يتم الت

الحكم يترجم إلى سلوك عملي وتكرار السلوك مع الزمن والمكان يؤدي إلى تأصيل عادات معينة في الحكم يترجم إلى سلوك عملي وتكرار السلوك مع الزمن والمكان يؤدي إلى تأصيل عادات معينة في 

يتولد عن يتولد عن : : وتصبح جزءًا ال يتجزأ من حياة الفالح ومن بنائه االجتماعي وبتعبير أدق وتصبح جزءًا ال يتجزأ من حياة الفالح ومن بنائه االجتماعي وبتعبير أدق , , مجال معين مجال معين 

لمجتمعات لمجتمعات وتكرار السلوك يؤدي إلى تكوين عادات مما يجعل من القيم السائدة في اوتكرار السلوك يؤدي إلى تكوين عادات مما يجعل من القيم السائدة في ا, , القيم سلوك القيم سلوك 

الريفية ضرورة حتمية لتفسير وتأويل السلوك االجتماعي ولذلك تشكل عند بعض الباحثين دعامة الريفية ضرورة حتمية لتفسير وتأويل السلوك االجتماعي ولذلك تشكل عند بعض الباحثين دعامة 

  ..أساسية للتنبؤ والتكهن بموقف الفالح إزاء تغيير معين أو موقف معين أساسية للتنبؤ والتكهن بموقف الفالح إزاء تغيير معين أو موقف معين 

وسيتم في الفقرات التالية توضيح أنواع القيم بحسب نظامها االجتماعي لنتمكن وفقها من رصد وسيتم في الفقرات التالية توضيح أنواع القيم بحسب نظامها االجتماعي لنتمكن وفقها من رصد 

  ..ما يتعلق بمسألة استيعاب مستجدات البحوث العلمية الزراعية ما يتعلق بمسألة استيعاب مستجدات البحوث العلمية الزراعية فعاليتها فيفعاليتها في

  :  :   خصائص القيم االجتماعية في الريف  خصائص القيم االجتماعية في الريف ––

 أهمية خصائص القيم االجتماعية في الريف إلى دافع توضيح فعاليتها في التحكم بسلوك  أهمية خصائص القيم االجتماعية في الريف إلى دافع توضيح فعاليتها في التحكم بسلوك تعودتعود  

 معرفة ماهية  معرفة ماهية الفالح الشخصي إلتاحة الفرصة للباحث للتنبؤ بهذا السلوك أو ضبطه أو تغيره أي أنالفالح الشخصي إلتاحة الفرصة للباحث للتنبؤ بهذا السلوك أو ضبطه أو تغيره أي أن

وآذلك القيم فإذا عرف الباحث االجتماعي أو المخطط التنموي أو المرشد وآذلك القيم فإذا عرف الباحث االجتماعي أو المخطط التنموي أو المرشد , , الشيء تمكننا من تغييره الشيء تمكننا من تغييره 

  ..وظيفتها وخصائصها استطاع التعامل معها أو تغيرها أو تجاوزها وظيفتها وخصائصها استطاع التعامل معها أو تغيرها أو تجاوزها 

 التصنيفات التي تم بموجبها وضع خصائص القيم ولكن معظمها اعتبر القيم ظاهرة  التصنيفات التي تم بموجبها وضع خصائص القيم ولكن معظمها اعتبر القيم ظاهرة تعددتتعددت  

 يعني أنها تنطوي على أخص خصائص الظواهر االجتماعية وبناًء على ذلك فإن القيم  يعني أنها تنطوي على أخص خصائص الظواهر االجتماعية وبناًء على ذلك فإن القيم اجتماعية وهذااجتماعية وهذا

  ..في الريف بالخواص التاليةفي الريف بالخواص التالية

   : : القيم قوالب وأساليب يصب فيها األفراد عملهم القيم قوالب وأساليب يصب فيها األفراد عملهم--11

إذا أنها تحدد للشخص الريفي أو حتى الحضري الغاية المرغوبة والمستحسنة اجتماعيًا آما إذا أنها تحدد للشخص الريفي أو حتى الحضري الغاية المرغوبة والمستحسنة اجتماعيًا آما 

لذلك فهي من الموجهات األساسية للسلوك األمر لذلك فهي من الموجهات األساسية للسلوك األمر , , اعية لتحقيق هذه الغايات اعية لتحقيق هذه الغايات تحدد أيضًا الوسائل االجتمتحدد أيضًا الوسائل االجتم

الذي يمكن استغالله في وسائل الضبط االجتماعي أو التغير االجتماعي نتيجة لوظائفها األساسية في الذي يمكن استغالله في وسائل الضبط االجتماعي أو التغير االجتماعي نتيجة لوظائفها األساسية في 

ضبط سلوك األفراد والجماعات وتنظيم عمليات التفاعل االجتماعية والمساعدة على ربط أجزاء ضبط سلوك األفراد والجماعات وتنظيم عمليات التفاعل االجتماعية والمساعدة على ربط أجزاء 

بغية تحقيق أهداف البناء ووظائف الستمراره واستمرار بغية تحقيق أهداف البناء ووظائف الستمراره واستمرار , , ماعي بعضها ببعضها اآلخر ماعي بعضها ببعضها اآلخر البناء االجتالبناء االجت

  ..المجتمع الريفي بكليته المجتمع الريفي بكليته 

  :: القيم تلقائية  القيم تلقائية --22

المقصود بهذه الخاصية أن القيم في الريف ليست من صنع بعض الفالحين األفراد بل هي المقصود بهذه الخاصية أن القيم في الريف ليست من صنع بعض الفالحين األفراد بل هي 

  ..ت الفردية ت الفردية تعبير عن العقل الجماعي لهذا المجتمع وليس تعبيرًا عن التطوراتعبير عن العقل الجماعي لهذا المجتمع وليس تعبيرًا عن التطورا

  :: القيم مسألة موضوعية  القيم مسألة موضوعية --33

  ..بمعنى أنها خارجة عن ذوات األفراد وعن تجسداتهم الفردية بمعنى أنها خارجة عن ذوات األفراد وعن تجسداتهم الفردية 
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أي عندما يتعرض الباحث االجتماعي لدراسة القيم في الريف على سبيل المثال فإنه ال أي عندما يتعرض الباحث االجتماعي لدراسة القيم في الريف على سبيل المثال فإنه ال 

ا مهما ا مهما يتعرض لها إال وآأنها ظاهرة اجتماعية بمعنى أن اختيار فالح ما لتمسكه بأرضه وعدم بيعه لهيتعرض لها إال وآأنها ظاهرة اجتماعية بمعنى أن اختيار فالح ما لتمسكه بأرضه وعدم بيعه له

التي تتمثل بالنسق التي تتمثل بالنسق ) ) النحنالنحن((في في ) ) األنااألنا((بلغ الفقر ليس تمسكًا ذاتيًا بقدر ما هو انسياق أو خروج عن بلغ الفقر ليس تمسكًا ذاتيًا بقدر ما هو انسياق أو خروج عن 

القيمي العام لمجتمعه فحتى لو أحب فالح بيع األرض فإنه اختيار فردي ال يتواءم مع االختيار القيمي العام لمجتمعه فحتى لو أحب فالح بيع األرض فإنه اختيار فردي ال يتواءم مع االختيار 

  ..الجماعي الجماعي 

  :: القيم االجتماعية مترابطة مع النظم األخرى  القيم االجتماعية مترابطة مع النظم األخرى --44

ؤثر وتتأثر بغيرها من الظواهر االجتماعية فهي مثًال ترتبط بالبناء االجتماعي ؤثر وتتأثر بغيرها من الظواهر االجتماعية فهي مثًال ترتبط بالبناء االجتماعي بمعنى أنها تبمعنى أنها ت

فهناك اعتماد متبادل بينها وبين المكونات فهناك اعتماد متبادل بينها وبين المكونات , , ارتباط الظواهر االجتماعية بعضها ببعضها اآلخر ارتباط الظواهر االجتماعية بعضها ببعضها اآلخر 

ة ة إذ أن البناء االجتماعي للريف نسق من األبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسيإذ أن البناء االجتماعي للريف نسق من األبنية االقتصادية واالجتماعية والسياسي((األخرى لهذا البناء األخرى لهذا البناء 

ينها بنفس الوقت ينها بنفس الوقت واإلدارية والعائلية المنفصلة والمتمايزة بعضها عن بعضها اآلخر والتي يقوم بواإلدارية والعائلية المنفصلة والمتمايزة بعضها عن بعضها اآلخر والتي يقوم ب

فالقيم تؤثر تأثيرًا مباشرًا على االقتصاد آما أنها ترفض مثًال صناعة الخمور في فالقيم تؤثر تأثيرًا مباشرًا على االقتصاد آما أنها ترفض مثًال صناعة الخمور في  .  . ))عالقات متبادلةعالقات متبادلة

سألة استيعاب سألة استيعاب وسيتم توضيح تأثير القيم على موسيتم توضيح تأثير القيم على م, , منطقة محافظة أو ترفض خروج المرأة للعمل منطقة محافظة أو ترفض خروج المرأة للعمل 

  ..التطور العلمي في الريف انطالقًا من هذه العالقة الترابطية بين القيم والنظم االجتماعية األخرى التطور العلمي في الريف انطالقًا من هذه العالقة الترابطية بين القيم والنظم االجتماعية األخرى 

  :: القيم االجتماعية عامة منتشرة  القيم االجتماعية عامة منتشرة --55

تنتشر القيم في جميع أجزاء البناء االجتماعي الريفي أي بمعنى أن لالقتصاد قيمة وللعائلة تنتشر القيم في جميع أجزاء البناء االجتماعي الريفي أي بمعنى أن لالقتصاد قيمة وللعائلة 

 هذه الفروع القيمية متناسقة ومترابطة للحفاظ على استمرارية البناء  هذه الفروع القيمية متناسقة ومترابطة للحفاظ على استمرارية البناء ولكن آلولكن آل, , وللدين قيمة وللدين قيمة , , قيمتها قيمتها 

  ..االجتماعي االجتماعي 

  :: القيم ظاهرة تاريخية  القيم ظاهرة تاريخية --66
 ذلك أنها توجد في المجتمعات البشرية الريفية وغير الريفية قديمها وحديثا سواء أآانت  ذلك أنها توجد في المجتمعات البشرية الريفية وغير الريفية قديمها وحديثا سواء أآانت 

ر عن بساطته أو ر عن بساطته أو إذ أن لكل مجتمع نسيج خاص من القيم االجتماعية بغض النظإذ أن لكل مجتمع نسيج خاص من القيم االجتماعية بغض النظ, , متأخرة أم متقدمة متأخرة أم متقدمة 

ولكن المسألة المهمة هي مسألة النسق القيمي القديم مع أنساق مجتمعية حديثة وهذا ما نحن ولكن المسألة المهمة هي مسألة النسق القيمي القديم مع أنساق مجتمعية حديثة وهذا ما نحن , , تعقيده تعقيده 

بصدد معالجته أي أن النسق القيمي في الريف قديم وال يعد متوائمًا مع النسق االقتصادي الحديث بصدد معالجته أي أن النسق القيمي في الريف قديم وال يعد متوائمًا مع النسق االقتصادي الحديث 

حدث اختناقًا في مسيرة التطور حدث اختناقًا في مسيرة التطور الذي يستوجب تطبيقات التقانات العلمية المستحدثة األمر الذي يالذي يستوجب تطبيقات التقانات العلمية المستحدثة األمر الذي ي

  ..االقتصادي االقتصادي 

  :: للقيم صفة الجبر واإللزام  للقيم صفة الجبر واإللزام --77
فإذا فإذا , , تمتاز القيم بأنها ذات إلزام جمعي يخضع لمنطق المجتمع ونظمه وقوانينه االجتماعية تمتاز القيم بأنها ذات إلزام جمعي يخضع لمنطق المجتمع ونظمه وقوانينه االجتماعية 

فإن الذي فإن الذي , , آانت تنطوي على األوامر والنواحي االجتماعية والرسائل والغايات المقبولة اجتماعيًا آانت تنطوي على األوامر والنواحي االجتماعية والرسائل والغايات المقبولة اجتماعيًا 

فوجود القيم ملزم اجتماعيًا ألن الشكل فوجود القيم ملزم اجتماعيًا ألن الشكل , , ا يعرض نفسه للجزاء االجتماعي في المجتمع ا يعرض نفسه للجزاء االجتماعي في المجتمع يخرج عليهيخرج عليه

نجد الطب الشعبي أو نجد الطب الشعبي أو : : فعلى سبيل المثال فعلى سبيل المثال . . الذي يأخذه يرتبط ارتباطًا وظيفيًا مع النواحي األخرى الذي يأخذه يرتبط ارتباطًا وظيفيًا مع النواحي األخرى 
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 النظام  النظام المعرفة الشعبية في الريف تكاد تشكل نظامًا اجتماعيًا متكامًال فعندما يخرج أحدهم عن هذاالمعرفة الشعبية في الريف تكاد تشكل نظامًا اجتماعيًا متكامًال فعندما يخرج أحدهم عن هذا

  ..آأن يذهب إلى طبيب المستوصف فإنه ينظر إليه نظرة لوم ونبذ وأحيانًا سخرية آأن يذهب إلى طبيب المستوصف فإنه ينظر إليه نظرة لوم ونبذ وأحيانًا سخرية 

  :: القيم مسألة نسبية زمانيًا ومكانيًا  القيم مسألة نسبية زمانيًا ومكانيًا --88
فالقيم الريفية في المجتمعات فالقيم الريفية في المجتمعات , , تختلف القيم باختالف الثقافات والمجتمعات في الزمان والمكان تختلف القيم باختالف الثقافات والمجتمعات في الزمان والمكان 

فة إلى أنها تختلف بين مجتمعين ينتميان إلى إطار فة إلى أنها تختلف بين مجتمعين ينتميان إلى إطار العربية تختلف عن القيم في المجتمع االنكليزي إضاالعربية تختلف عن القيم في المجتمع االنكليزي إضا

واحد آالمجتمع المصري والمجتمع السوري مثًال واعتماد على ذلك نجد أن ما تراه ثقافة ما ذا قيمة ال واحد آالمجتمع المصري والمجتمع السوري مثًال واعتماد على ذلك نجد أن ما تراه ثقافة ما ذا قيمة ال 

ومن هنا تأتي أهمية تحليل النظام القيمي في الريف قبل ومن هنا تأتي أهمية تحليل النظام القيمي في الريف قبل , , يشكل في عرف الثقافة األخرى أي شيء يشكل في عرف الثقافة األخرى أي شيء 

لتنفيذ قد تكون نجحت في مجتمعات أخرى وتواءمت مع قيمها لتنفيذ قد تكون نجحت في مجتمعات أخرى وتواءمت مع قيمها الشروع بوضع أي مشاريع قيد االشروع بوضع أي مشاريع قيد ا

فأحيانًا آثيرة نجد القيم التي يحملها الفالح في ريف المناطق الشرقية مختلفة عن قيم الفالح في فأحيانًا آثيرة نجد القيم التي يحملها الفالح في ريف المناطق الشرقية مختلفة عن قيم الفالح في 

  ..الساحل السوري الساحل السوري 

أنها تختلف وتتغير في أنها تختلف وتتغير في : : وال تقتصر نسبية القيم على المكان وإنما تكون تابعة للزمن أيضًا أي وال تقتصر نسبية القيم على المكان وإنما تكون تابعة للزمن أيضًا أي 

الواحد بما يطرأ على نظمه من تطور وتغيير وهي في تطورها وتغيرها تخضع للحوادث الواحد بما يطرأ على نظمه من تطور وتغيير وهي في تطورها وتغيرها تخضع للحوادث المجتمع المجتمع 

االجتماعية في التاريخ آما تخضع لظروف الوسط الثقافي الذي آانت سائدة فيه فالقيم التي سادت في االجتماعية في التاريخ آما تخضع لظروف الوسط الثقافي الذي آانت سائدة فيه فالقيم التي سادت في 

      ..اآلن اآلن الريف السوري في مرحلة األربعينات أو الخمسينات من هذا القرن تختلف عما هو سائد الريف السوري في مرحلة األربعينات أو الخمسينات من هذا القرن تختلف عما هو سائد 

  ::لقيم معيارية لقيم معيارية  ا ا--99
وما تشمله من مجموعات وجماعات ذلك ألن وما تشمله من مجموعات وجماعات ذلك ألن , , تتحدد معيارية القيم بحسب معايير المجتمع تتحدد معيارية القيم بحسب معايير المجتمع 

الفالح في أحكامه التقويمية أو اختياره لسلوك ما لفظي أو عملي مقيد بمعايير المجتمع الريفي الفالح في أحكامه التقويمية أو اختياره لسلوك ما لفظي أو عملي مقيد بمعايير المجتمع الريفي 

الريف جاهزة وتتمثلها الريف جاهزة وتتمثلها إن أحكام المجتمع ومعاييره ألبناء إن أحكام المجتمع ومعاييره ألبناء . . وأحكامه التقويمية على ألوان هذا السلوك وأحكامه التقويمية على ألوان هذا السلوك 

عقولهم أثناء عملية التنشئة االجتماعية وقولنا القيم معيارية يعني أنها تشكل جوهر المضمون عقولهم أثناء عملية التنشئة االجتماعية وقولنا القيم معيارية يعني أنها تشكل جوهر المضمون 

لذا فإن القيم غير محسوسة ولكن األفراد يشعرون بوجودها ويحسون بمظاهرها لذا فإن القيم غير محسوسة ولكن األفراد يشعرون بوجودها ويحسون بمظاهرها , , المعنوي للسلوك المعنوي للسلوك 

  ..وآثارها في أعمالهم وممارستهموآثارها في أعمالهم وممارستهم

  :: القيم مكتسبة  القيم مكتسبة --1010
, , يم المجتمع الريفي الذي يعيش فيهيم المجتمع الريفي الذي يعيش فيهاالجتماعية بدور أساسي في إآساب الطفل قاالجتماعية بدور أساسي في إآساب الطفل قتقوم التنشئة تقوم التنشئة 

وال تتوقف عملية اآتساب القيم على األسرة بل تتعداها إلى المدرسة وحتى إلى الكتاب والجماعات وال تتوقف عملية اآتساب القيم على األسرة بل تتعداها إلى المدرسة وحتى إلى الكتاب والجماعات 

ويمر التعلم القيمي ويمر التعلم القيمي , , االجتماعية األخرى فالقيم يكتسبها اإلنسان بالتعلم من المجتمع الذي يعيش فيه االجتماعية األخرى فالقيم يكتسبها اإلنسان بالتعلم من المجتمع الذي يعيش فيه 

  ::خمس مراحل مرتبة من األدنى إلى األعلى آما يلي خمس مراحل مرتبة من األدنى إلى األعلى آما يلي بب

. . مرحلة التشخيصمرحلة التشخيص/ / مرحلة التنظيم مرحلة التنظيم / / مرحلة التعميم مرحلة التعميم / / مرحلة االستجابة مرحلة االستجابة / / مرحلة االستقبال والقبول مرحلة االستقبال والقبول 

وآلما آانت القيم ذات عمق واضح تم اآتسابها دون وعي وتصبح من موجهات السلوك ومهما وآلما آانت القيم ذات عمق واضح تم اآتسابها دون وعي وتصبح من موجهات السلوك ومهما 

 النسق االجتماعي فإن قيمًا معينة تظل ذات عمومية لجميع  النسق االجتماعي فإن قيمًا معينة تظل ذات عمومية لجميع اختلفت القيم باختالف الجنس أو الطبقة فياختلفت القيم باختالف الجنس أو الطبقة في

  ..األعضاء األعضاء 
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وتترتب القيم فيما بينها ترتيبًا هرميًا فتهيمن بعض القيم على غيرها أو تخضع لها وتخضع القيم وتترتب القيم فيما بينها ترتيبًا هرميًا فتهيمن بعض القيم على غيرها أو تخضع لها وتخضع القيم 

  ..الهبوط أو الصعود في سلم القيم وتتغير بتغير نظرة اإلنسان ومنظوره للحياة على العموم الهبوط أو الصعود في سلم القيم وتتغير بتغير نظرة اإلنسان ومنظوره للحياة على العموم 

  

  

  

  

  

  

  

  ::جتماعية التي تؤديها القيم في الريف جتماعية التي تؤديها القيم في الريف  الوظيفة اال الوظيفة اال
 القيم االجتماعية في الريف وظيفة أآثر فعالية وأهمية عما هو الحال في المدن ، الن  القيم االجتماعية في الريف وظيفة أآثر فعالية وأهمية عما هو الحال في المدن ، الن تؤديتؤدي

القيم في الريف تشكل قوة متماسكة تعمل على ربط أجزاء ثقافة المجتمع الريفي بعضها ببعض اآلخر، القيم في الريف تشكل قوة متماسكة تعمل على ربط أجزاء ثقافة المجتمع الريفي بعضها ببعض اآلخر، 

وبما أننا اعتبرنا القيم وبما أننا اعتبرنا القيم , , ظرتهم إلى الحياة ومواقعها ظرتهم إلى الحياة ومواقعها لتشكل المنبع الذي يتزود منه أبناء الريف في نلتشكل المنبع الذي يتزود منه أبناء الريف في ن

االجتماعية نظاِما متكامال فانه يؤدي جملة من الوظائف األساسية وعندما يدرك الباحث االجتماعي أو االجتماعية نظاِما متكامال فانه يؤدي جملة من الوظائف األساسية وعندما يدرك الباحث االجتماعي أو 

المخطط أو المرشد هذه الوظائف يمكنه من خاللها الولوج إلى بناء القيم بغية تغييره أو تطويره ويمكن المخطط أو المرشد هذه الوظائف يمكنه من خاللها الولوج إلى بناء القيم بغية تغييره أو تطويره ويمكن 

  ::تؤديها القيم في الريف بما يلي تؤديها القيم في الريف بما يلي تي تي إجمال الوظائف الإجمال الوظائف ال

 تساعد القيم في المجتمع الريفي أبناء هذا المجتمع على تنسيق سلوآهم االجتماعي وتحدد الغايات  تساعد القيم في المجتمع الريفي أبناء هذا المجتمع على تنسيق سلوآهم االجتماعي وتحدد الغايات --11

المرغوبة اجتماعيا والوسائل المقبولة لتحديد هذه الغايات وهذا يظهرها بمظهر القوة اآلمرة الناهية المرغوبة اجتماعيا والوسائل المقبولة لتحديد هذه الغايات وهذا يظهرها بمظهر القوة اآلمرة الناهية 

  أنأنا يؤدي إلى تناسق السلوك وانعدام فوضى التصرفات أي ا يؤدي إلى تناسق السلوك وانعدام فوضى التصرفات أي المحددة للسلوك وتوضيح أبعاده وهذا مالمحددة للسلوك وتوضيح أبعاده وهذا م

المجتمعات المجتمعات : : القيم تساعد على االمتثال وحفظ النظام في المجتمع الريفي بشكل متفق عليه ، فمثال القيم تساعد على االمتثال وحفظ النظام في المجتمع الريفي بشكل متفق عليه ، فمثال 

الريفية ذات نظام عائلي ممتد ، وسلطة األب من سمات العائلة الريفية ، وطاعة األبناء لألب أمر الريفية ذات نظام عائلي ممتد ، وسلطة األب من سمات العائلة الريفية ، وطاعة األبناء لألب أمر 

مع العلم ان هذا النوع من العائالت اخذ مع العلم ان هذا النوع من العائالت اخذ . (. (الريف وال يمكن الخروج عنه الريف وال يمكن الخروج عنه معروف لدى آل األبناء في معروف لدى آل األبناء في 

  ..ولكن سلطة األب موجودة ولكن سلطة األب موجودة ) ) باالنحسار والميل إلى األسر النووية حتى في الريفباالنحسار والميل إلى األسر النووية حتى في الريف

وبموجب االمتثال واالحترام الذي تكرسه القيم في المجتمع الريفي بخاصة ، نجد االبن ال وبموجب االمتثال واالحترام الذي تكرسه القيم في المجتمع الريفي بخاصة ، نجد االبن ال 

صيات المرشد الزراعي حول تقنية معينة مثل تغير نوع صيات المرشد الزراعي حول تقنية معينة مثل تغير نوع يستطيع مخالفة رأي والده فيمتثل لتويستطيع مخالفة رأي والده فيمتثل لتو

المحصول بشكل يناسب طبيعة األرض أو حتى ال يستطيع تغيير نوع البذار في المحصول ذاته ما لم المحصول بشكل يناسب طبيعة األرض أو حتى ال يستطيع تغيير نوع البذار في المحصول ذاته ما لم 

  . . يوافق عل ذلك األب يوافق عل ذلك األب 
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 القيم ال تحدد السلوك وال توضح مساراته فحسب بل تساعد آذلك على وصف وتحديد  القيم ال تحدد السلوك وال توضح مساراته فحسب بل تساعد آذلك على وصف وتحديد إنإن  ––  22

نجد عصيان نجد عصيان : : لخاصة بانتهاك قيم المجتمع األساسية أو الخروج عليه فمثال لخاصة بانتهاك قيم المجتمع األساسية أو الخروج عليه فمثال المكافآت والجزاءات االمكافآت والجزاءات ا

  ..األب والخروج عن طاعته يعرض صاحبه للوم والسخرية وأحيانًا للنبذ من مجالس القرية األب والخروج عن طاعته يعرض صاحبه للوم والسخرية وأحيانًا للنبذ من مجالس القرية 

آما تعد موجهًا ومرشدًا لألدوار االجتماعية وتحدد متطلبات آل دور وحقوقه وواجباته مما يساعد آما تعد موجهًا ومرشدًا لألدوار االجتماعية وتحدد متطلبات آل دور وحقوقه وواجباته مما يساعد 

فمثال نجد عصيان االبن ألبيه والخروج عن طاعته في زراعة نوع فمثال نجد عصيان االبن ألبيه والخروج عن طاعته في زراعة نوع : : ار ار على تناسق هذه األدوعلى تناسق هذه األدو

محصول أو نوع بذار موصى به يعرض هذا االبن للوم والسخرية وأحيانًا يجرد األب ابنه من حق محصول أو نوع بذار موصى به يعرض هذا االبن للوم والسخرية وأحيانًا يجرد األب ابنه من حق 

. . اعيا ودينيا وال يجوز الخروج عنهاعيا ودينيا وال يجوز الخروج عنه سلطة الوالد واجب شبه مقدس اجتم سلطة الوالد واجب شبه مقدس اجتمأنأنالعمل في هذه األرض إذ العمل في هذه األرض إذ 

مة تقسيم حسب العرف أو حسب العادات في العمل الزراعي بين النساء مة تقسيم حسب العرف أو حسب العادات في العمل الزراعي بين النساء ثث: : وعلى سبيل المثال وعلى سبيل المثال 

والرجال وحتى األطفال في الحقول وال يجوز التعدي على هذه التقسيمات حتى لو آانت مشروعات والرجال وحتى األطفال في الحقول وال يجوز التعدي على هذه التقسيمات حتى لو آانت مشروعات 

فهذا ال يمكن ان يكون مادامت فهذا ال يمكن ان يكون مادامت , , التنمية تستدعي مساهمة المرأة الريفية بالعمل إلى جانب الرجل التنمية تستدعي مساهمة المرأة الريفية بالعمل إلى جانب الرجل 

االعتناء بالحيوانات االعتناء بالحيوانات : : مل المرأة محصورة أو مرهونة مثال بنوع عمل معين مثل مل المرأة محصورة أو مرهونة مثال بنوع عمل معين مثل القيمة االجتماعية لعالقيمة االجتماعية لع

  . . والقيام بشؤون المنزل واألوالد والقيام بشؤون المنزل واألوالد 

 تؤثر تأثيرًا واضحا في مسائل التغيير االجتماعي الذي يطرأ على المجتمع وهذه هي الوظيفة  تؤثر تأثيرًا واضحا في مسائل التغيير االجتماعي الذي يطرأ على المجتمع وهذه هي الوظيفة ––  33

 تعيق التغير حيث  تعيق التغير حيث أنأنالريفي الريفي األهم التي تشكل محورا من محاور البحث، إذ يمكن للقيم في المجتمع األهم التي تشكل محورا من محاور البحث، إذ يمكن للقيم في المجتمع 

ترفض أو تقاوم ما تطرحه خطط التنمية على سبيل المثال ومنها نتائج البحث العلمي بينما يمكن في ترفض أو تقاوم ما تطرحه خطط التنمية على سبيل المثال ومنها نتائج البحث العلمي بينما يمكن في 

األمر الذي يجعل من دراسة القيم في الريف ضرورة األمر الذي يجعل من دراسة القيم في الريف ضرورة , ,   تساعد التغير أو تدعمه   تساعد التغير أو تدعمه أنأنأوقات أخرى أوقات أخرى 

لمسارات والتنبؤ بنجاحها أو فشلها لمسارات والتنبؤ بنجاحها أو فشلها ملحة لمعرفة مسارات التغير االجتماعي واتجاهه وسرعة هذه املحة لمعرفة مسارات التغير االجتماعي واتجاهه وسرعة هذه ا

في المجتمع الريفي فعلى سبيل المثال اآتسب محصول الزيتون لقدمه مكانة هامة لدى المزارعين في المجتمع الريفي فعلى سبيل المثال اآتسب محصول الزيتون لقدمه مكانة هامة لدى المزارعين 

وخاصة آبار السن وأصبح من الصعب إقناعهم بالتحول عنه لزراعة نوع آخر من المحاصيل وخاصة آبار السن وأصبح من الصعب إقناعهم بالتحول عنه لزراعة نوع آخر من المحاصيل 

يعية حيث يرفض بعضهم االعتماد يعية حيث يرفض بعضهم االعتماد الزراعية بل تمتد القيمة االجتماعية لهذا المحصول إلى طرق تصنالزراعية بل تمتد القيمة االجتماعية لهذا المحصول إلى طرق تصن

على تصنيع  الزيتون آليًا الن ذلك يعد خروجا عن التراث االجتماعي الذي ورثوه من اآلباء واألجداد على تصنيع  الزيتون آليًا الن ذلك يعد خروجا عن التراث االجتماعي الذي ورثوه من اآلباء واألجداد 

  ..في العمل اليدوي المتمثل في المعاصر التقليدية في العمل اليدوي المتمثل في المعاصر التقليدية 

  ال يعطي داللة واضحة عن القيمال يعطي داللة واضحة عن القيم/ /  مثالية مثالية–– تفصيلية  تفصيلية ––إلزامية إلزامية / /  تصنيف القيم حسب مستوياتها  تصنيف القيم حسب مستوياتها إنإن

السائدة في الريف بل يساعد على دراسة القيم دراسة نظرية ولذلك ال بد من دراسة القيم وتوضيح السائدة في الريف بل يساعد على دراسة القيم دراسة نظرية ولذلك ال بد من دراسة القيم وتوضيح 

  ..عالقتها بالتطور التقني في المجتمع الريفي عالقتها بالتطور التقني في المجتمع الريفي 

 إن الوظائف السابقة للقيم تدعم أمرًا أساسيًا مهما في المجتمع يتمثل في إسهاماتها في التكامل  إن الوظائف السابقة للقيم تدعم أمرًا أساسيًا مهما في المجتمع يتمثل في إسهاماتها في التكامل --

افع االجتماعية بصورة تتسق مع حياة األشخاص في المجتمع افع االجتماعية بصورة تتسق مع حياة األشخاص في المجتمع االجتماعي إذ تساهم في إشباع الدواالجتماعي إذ تساهم في إشباع الدو

  ..وبذلك تكون القيم بمثابة تجارب أصيلة في األفعال االجتماعية وبذلك تكون القيم بمثابة تجارب أصيلة في األفعال االجتماعية 

وقد أجريت عدة دراسات على وظيفة القيم فيما يتعلق بالنواحي التقنية في الريف وتمخضت عنها وقد أجريت عدة دراسات على وظيفة القيم فيما يتعلق بالنواحي التقنية في الريف وتمخضت عنها 

  ::جتمعات الريفية جتمعات الريفية  في حياة تلك الم في حياة تلك المحصيلة من المعلومات الهامة عن القيم ودورهاحصيلة من المعلومات الهامة عن القيم ودورها
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 مجموعة معينة من القيم قد تكون مفتاحا حقيقيا وعامال أساسيًا في القبول أو  مجموعة معينة من القيم قد تكون مفتاحا حقيقيا وعامال أساسيًا في القبول أو أنأنإذ أظهرت  لنا إذ أظهرت  لنا 

الرفض من جانب األسر الريفية فالتجديدات غير معروفة النتائج بدرجة دقيقة ال يقدمون عليها آما الرفض من جانب األسر الريفية فالتجديدات غير معروفة النتائج بدرجة دقيقة ال يقدمون عليها آما 

ة جديدة في الزراعة لم يكونوا قد ة جديدة في الزراعة لم يكونوا قد أنهم يرفضون مثال استخدام أنواع جديدة من البذور أو تجربة طريقأنهم يرفضون مثال استخدام أنواع جديدة من البذور أو تجربة طريق

عرفوا نتائجها سلفا إذ أنها تخالف ما تعودوا عليه وما ورثوه فا القديم خير ونتائجه معروفة لديهم وأما عرفوا نتائجها سلفا إذ أنها تخالف ما تعودوا عليه وما ورثوه فا القديم خير ونتائجه معروفة لديهم وأما 

الشيء الذي تعرفه خير من الذي تتعرف الشيء الذي تعرفه خير من الذي تتعرف : ( : ( الجديد فمستغلق وال يريدونه فهم يرددون دائما عبارة الجديد فمستغلق وال يريدونه فهم يرددون دائما عبارة 

آيد ضرورة دراسة القيم آأساس لمعرفة مسار التغير آيد ضرورة دراسة القيم آأساس لمعرفة مسار التغير وهذا االستعراض يجعلنا نعاود تأوهذا االستعراض يجعلنا نعاود تأ) ) عليه عليه 

  ..ومواقع عقباته واختناقاته ومواقع عقباته واختناقاته 

  

  

  

  ::برامج تمكين المرأةبرامج تمكين المرأةأثرها على أثرها على تصانيف القيم االجتماعية السائدة في الريف وتصانيف القيم االجتماعية السائدة في الريف و
 التصانيف التي بموجبها قسمت القيم االجتماعية عامة بحسب التيارات الفكرية  التصانيف التي بموجبها قسمت القيم االجتماعية عامة بحسب التيارات الفكرية تتتعددتعدد

 القيم  القيم ––القيم اإللزامية القيم اإللزامية : : يز بين ثالث مستويات من القيم وهييز بين ثالث مستويات من القيم وهيفهناك من يمفهناك من يم, , والنظرية للباحثينوالنظرية للباحثين

  .. القيم المثالية  القيم المثالية ––التفصيلية التفصيلية 

  –– العمومية  العمومية –– الشدة  الشدة ––بعد المحتوى بعد المحتوى : / : / وهناك تصانيف للقيم  بحسب أبعادها وهي ستة أبعاد وهناك تصانيف للقيم  بحسب أبعادها وهي ستة أبعاد 

اه في اه في ولكل بعد تصنيفات معينة من أنماط القيم والتصنيف الذي اعتمدنولكل بعد تصنيفات معينة من أنماط القيم والتصنيف الذي اعتمدن/ /  المقصد  المقصد –– الدوام  الدوام ––الوضوح الوضوح 

هذا البحث هو التصنيف بحسب بعد المحتوى واعتماد هذا التصنيف يعود للغاية  المنشودة من هذا البحث هو التصنيف بحسب بعد المحتوى واعتماد هذا التصنيف يعود للغاية  المنشودة من 

دراسته للبناء القيمي وتحديد دور مضمون آل قيمة اتجاه مستجدات البحوث العلمية وتصنيف القيم دراسته للبناء القيمي وتحديد دور مضمون آل قيمة اتجاه مستجدات البحوث العلمية وتصنيف القيم 

  ..حسب بعد المحتوى يؤدي هذه الغاية حسب بعد المحتوى يؤدي هذه الغاية 

  ::آما تندرج القيم في ست أنماط هي  آما تندرج القيم في ست أنماط هي  

 وهي اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس وتعاونه معهم ومحبته لهم  وهي اهتمام الفرد وميله إلى غيره من الناس وتعاونه معهم ومحبته لهم ::جتماعية جتماعية  القيم اال القيم اال--11

  . . إذ يجد في ذلك إشباعًا له إذ يجد في ذلك إشباعًا له 

ويقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع وهو في سبيل هذا الهدف ويقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع وهو في سبيل هذا الهدف : :  القيم االقتصادية  القيم االقتصادية --22

اج والتسويق واستهالك البضائع اج والتسويق واستهالك البضائع يتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها باإلنتيتخذ من العالم المحيط به وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها باإلنت

  ..واستثمار األموال واستثمار األموال 

 اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري فهو يرغب في  اهتمام الفرد وميله إلى معرفة ما وراء العالم الظاهري فهو يرغب في :: القيم الدينية  القيم الدينية --33

معرفة أصل اإلنسان ومصيره ويرى ان هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه وهو يحاول معرفة أصل اإلنسان ومصيره ويرى ان هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه وهو يحاول 

  ..ربط نفسه بهذه القوة بصورة ما ربط نفسه بهذه القوة بصورة ما 
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اهتمام الفرد وميله إلى اآتشاف الحقيقة وفي سبيل ذلك الهدف يتخذ اتجاها اهتمام الفرد وميله إلى اآتشاف الحقيقة وفي سبيل ذلك الهدف يتخذ اتجاها : : نظرية نظرية  القيم ال القيم ال--44

معرفا في العالم المحيط به فهو يوازن بين األشياء على أساس ماهيتها آما انه يسعى إلى القوانين معرفا في العالم المحيط به فهو يوازن بين األشياء على أساس ماهيتها آما انه يسعى إلى القوانين 

لية لها لية لها التي تحكم هذه األشياء وذلك بقصد معرفتها دون النظر إلى قيمتها العملية ا والى الصورة الجماالتي تحكم هذه األشياء وذلك بقصد معرفتها دون النظر إلى قيمتها العملية ا والى الصورة الجما

..  

  ..اهتمام الفرد وميله إلى ما هو جميل من ناحية الشكل اهتمام الفرد وميله إلى ما هو جميل من ناحية الشكل : :  القيم الجمالية  القيم الجمالية --55

   . .ويضاف إلى ذلك القيم السياسيةويضاف إلى ذلك القيم السياسية  --66

وبموجب هذه التصنيفات ممكن رصد القيم الموجودة في المجتمع الريفي مع توضيح القيمة وبموجب هذه التصنيفات ممكن رصد القيم الموجودة في المجتمع الريفي مع توضيح القيمة 

  ..دات أم انه يرفضها ويلفظها دات أم انه يرفضها ويلفظها على عملية استيعاب مستجدات البحوث العلمية هل هو يدعم هذه المستجعلى عملية استيعاب مستجدات البحوث العلمية هل هو يدعم هذه المستج

   :   :  قيم االجتماعية السائدة في الريفقيم االجتماعية السائدة في الريفنماذج من النماذج من ال
  قيمة الوالء العائليقيمة الوالء العائلي  --

  قيمة السلطة األبويةقيمة السلطة األبوية  --

  قيمة اإلنجاب وبخاصة إنجاب الذآور قيمة اإلنجاب وبخاصة إنجاب الذآور   --

  قيمة االمتثال بآراء آبار السن قيمة االمتثال بآراء آبار السن   --

  قيمة تفوق الرجل على المرأة بكل شيءقيمة تفوق الرجل على المرأة بكل شيء  --

  قيمة تبعية المرأة للرجل بكل شيء قيمة تبعية المرأة للرجل بكل شيء   --

  . . يم المرأة يم المرأة قيمة تعلقيمة تعل  --

  قيمة مشارآة المرأة بالحياة االجتماعية قيمة مشارآة المرأة بالحياة االجتماعية   --

  قيمة مشارآة المرأة في قرارات األسرة قيمة مشارآة المرأة في قرارات األسرة   --

  

  

  

  : : ماذج من القيم االقتصادية السائدة في الريف ماذج من القيم االقتصادية السائدة في الريف ذذ
  ألراضي الزراعية ألراضي الزراعية  المرأة ل المرأة لقيمة ملكيةقيمة ملكية  --

  لثروة الحيوانية لثروة الحيوانية المرأة لالمرأة لقيمة ملكية قيمة ملكية   --

   .  .  عند المرأة  عند المرأة قيمة االستهالك واالدخارقيمة االستهالك واالدخار  --

  ل المرأة المأجور ل المرأة المأجور قيمة عمقيمة عم  --

  والذهب والذهب  الخاصة أ الخاصة أقيمة ملكية المرأة لألموالقيمة ملكية المرأة لألموال  --

  قيمة توريث المرأة قيمة توريث المرأة   --

   : : السائدة في الريف  السائدة في الريف الدينيةالدينيةبعض من نماذج القيم بعض من نماذج القيم 
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  ..قيمة االتكال على اهللا قيمة االتكال على اهللا   --

  قيمة اإليمان بالقضاء والقدر قيمة اإليمان بالقضاء والقدر   --

  قيمة القناعة والتعشف قيمة القناعة والتعشف   --

  

  

  

  

  

  

  

  

  ::د ـ دور المرأة في المجتمعات الريفية د ـ دور المرأة في المجتمعات الريفية 

أن المرأة الريفية في جميع أرجاء العالم أن قوة أن المرأة الريفية في جميع أرجاء العالم أن قوة ((عالن جنيف عن نساء الريف عالن جنيف عن نساء الريف ورد في إورد في إ  

أساسية وحيوية في العمليات اإلنمائية التي تمثل مفتاح التقدم االجتماعي واالقتصادي وتضم نساء أساسية وحيوية في العمليات اإلنمائية التي تمثل مفتاح التقدم االجتماعي واالقتصادي وتضم نساء 

الريف المزارعات والعامالت بأجر والحرفيات والقائمات باألنشطة التجارية البسيطة والصناعات الريف المزارعات والعامالت بأجر والحرفيات والقائمات باألنشطة التجارية البسيطة والصناعات 

  ) .) . واإلنتاج محدود النطاق وخدمة األسر واإلنتاج محدود النطاق وخدمة األسرالمنزليةالمنزلية

--3535وتشكل النساء العمود الفقري لقوة العمل الزراعي في جزء آبير من العالم النامي فهن يحققن من وتشكل النساء العمود الفقري لقوة العمل الزراعي في جزء آبير من العالم النامي فهن يحققن من 

  ..من الناتج المحلي اإلجمالي من الناتج المحلي اإلجمالي % % 4545

من إنتاج األغذية في تلك البلدان ومع ذلك يوجد أآثر من نصف من إنتاج األغذية في تلك البلدان ومع ذلك يوجد أآثر من نصف % % 5050وآذلك تحقق ما يربو على وآذلك تحقق ما يربو على 

والوصول إلى األسواق والوصول إلى األسواق , , وعدم إمكانية الحصول على الموارد وعدم إمكانية الحصول على الموارد , ,  ريفية يعانين من الفقر  ريفية يعانين من الفقر مليار امرأةمليار امرأة

في األعوام العشرة في األعوام العشرة % % 5050والواقع أن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء الفقيرات قد زاد بنسبة والواقع أن التقديرات تشير إلى أن عدد النساء الفقيرات قد زاد بنسبة 

وبالطبع واقع المرأة الريفية في وبالطبع واقع المرأة الريفية في *) *) الماضية وأصبح عددهن اليوم يفوق عدد نظرائهن من الرجال الماضية وأصبح عددهن اليوم يفوق عدد نظرائهن من الرجال 

  ..دنا ال يختلف آثيرًا عن واقعها في العالم دنا ال يختلف آثيرًا عن واقعها في العالم بالبال

وهذا ما يبرر االهتمام العالمي بالمرأة عامة والمرأة الريفية خاصة والسعي الدؤوب لتحقيق وهذا ما يبرر االهتمام العالمي بالمرأة عامة والمرأة الريفية خاصة والسعي الدؤوب لتحقيق   

أفضل الظروف والبدائل إلدماجها في العملية التنموية الشاملة وهذا اإلدماج يستوجب بدء ذي بدء أفضل الظروف والبدائل إلدماجها في العملية التنموية الشاملة وهذا اإلدماج يستوجب بدء ذي بدء 

كنفه المرأة وذلك من خالل معرفة األدوار االجتماعية كنفه المرأة وذلك من خالل معرفة األدوار االجتماعية تشخيص واقع المرأة المجتمعي الذي تعيش بتشخيص واقع المرأة المجتمعي الذي تعيش ب

واالقتصادية المختلفة التي تؤديها المرأة في الريف سواء في النشاط االقتصادي الزراعي بشقيه واالقتصادية المختلفة التي تؤديها المرأة في الريف سواء في النشاط االقتصادي الزراعي بشقيه 

  الخالخ......النباتي والحيواني أو في النشاط االجتماعي آإدارة األسرة ورعاية األطفال النباتي والحيواني أو في النشاط االجتماعي آإدارة األسرة ورعاية األطفال 



 113

مشكالت المنبثقة عن النظام االجتماعي أو مشكالت المنبثقة عن النظام االجتماعي أو وبالطبع أداء هذه األدوار يواجه جملة من الوبالطبع أداء هذه األدوار يواجه جملة من ال

االقتصادي أو المؤسساتي أو التشريعي والتي من شأنها أن تعيق عملية تنمية المرأة الريفية وتحول االقتصادي أو المؤسساتي أو التشريعي والتي من شأنها أن تعيق عملية تنمية المرأة الريفية وتحول 

  ..دون أدائها لدورها على أآمل وجه دون أدائها لدورها على أآمل وجه 

الالزمة الالزمة التنموية التنموية لذا ينبغي تحديد هذه المشكالت بشكل واضح ودقيق لنتمكن من إعداد البرامج لذا ينبغي تحديد هذه المشكالت بشكل واضح ودقيق لنتمكن من إعداد البرامج 

ها ومساعدة النساء الريفيات بالتغلب عليها وبالطيع هذه البرامج هي جزء من خطة العمل ها ومساعدة النساء الريفيات بالتغلب عليها وبالطيع هذه البرامج هي جزء من خطة العمل لمعالجتلمعالجت

التي تعكس توجهات القيادة السياسية حيال تنمية المرأة السورية بشكل عام التي تعكس توجهات القيادة السياسية حيال تنمية المرأة السورية بشكل عام ) ) اإلستراتيجيةاإلستراتيجية((الوطنية الوطنية 

  ..والمرأة الريفية بشكل خاص والمرأة الريفية بشكل خاص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
--2525جنيف جنيف , , تقرير مؤتمر القمة المعني باألحوال االقتصادية لنساء الريف تقرير مؤتمر القمة المعني باألحوال االقتصادية لنساء الريف , , الدولي للتنمية الزراعية الدولي للتنمية الزراعية الصندوق الصندوق * *   

  ))415415((صص ,  , 19921992//22//2626

  :  :  **األدوار االجتماعية واالقتصادية التي تؤديها المرأة الريفية األدوار االجتماعية واالقتصادية التي تؤديها المرأة الريفية               
االت االت  المرأة على مر العصور وما زالت منتجة في عملها سواء في البيت أو في المج المرأة على مر العصور وما زالت منتجة في عملها سواء في البيت أو في المجآانتآانت

فهي المسؤولة عن تربية فهي المسؤولة عن تربية ....) ....)  الصناعة  الصناعة –– الزراعة  الزراعة –– الصيد  الصيد ––الرعي الرعي ((االقتصادية بمختلف أنماطها االقتصادية بمختلف أنماطها 

األطفال ورعايتهم وتحمل مسؤولية المنزل وبنفس الوقت وإلى جانب دورها آأم وزوجة تقوم بعملها األطفال ورعايتهم وتحمل مسؤولية المنزل وبنفس الوقت وإلى جانب دورها آأم وزوجة تقوم بعملها 

مهام الرجل فنجد أن مهام الرجل فنجد أن خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل بل وآانت مهامها اإلنتاجية تفوق أحيانًا خارج المنزل جنبًا إلى جنب مع الرجل بل وآانت مهامها اإلنتاجية تفوق أحيانًا 

النساء الريفيات يعملن في الزراعة بكامل فروعها ولو أن عملهن في مجال اإلنتاج النباتي وتربية النساء الريفيات يعملن في الزراعة بكامل فروعها ولو أن عملهن في مجال اإلنتاج النباتي وتربية 
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والنساء الريفيات في العالم الثالث والنساء الريفيات في العالم الثالث . . الحيوان يفوق بكثير عملهن في مجال الغابات وصيد األسماك الحيوان يفوق بكثير عملهن في مجال الغابات وصيد األسماك 

ر الحاالت إسهامًا شديد األهمية ر الحاالت إسهامًا شديد األهمية لسن آما هو شائع عنهن مجرد أمهات وزوجات وإنما يقدمن في أآثلسن آما هو شائع عنهن مجرد أمهات وزوجات وإنما يقدمن في أآث

في إمداد األسرة بالغذاء ورفع مستوى الحياة االقتصادية ففي إفريقيا على سبيل المثال يعتمد على في إمداد األسرة بالغذاء ورفع مستوى الحياة االقتصادية ففي إفريقيا على سبيل المثال يعتمد على 

المرأة في إنتاج أو شراء آل الغذاء الذي تتناوله األسرة تقريبًا وفي المشرق العربي وشمال إفريقيا المرأة في إنتاج أو شراء آل الغذاء الذي تتناوله األسرة تقريبًا وفي المشرق العربي وشمال إفريقيا 

حيوان وفي آسيا تعمل جنبًا إلى جنب مع زوجها آما تعمل حيوان وفي آسيا تعمل جنبًا إلى جنب مع زوجها آما تعمل تقوم المرأة بمهام العمل الحقلي ورعاية التقوم المرأة بمهام العمل الحقلي ورعاية ال

خارج المزرعة لدى المزارعين األآثر ثراء أو في األعمال البسيطة التي يمكن أن تكسبها دخل خارج المزرعة لدى المزارعين األآثر ثراء أو في األعمال البسيطة التي يمكن أن تكسبها دخل 

إضافي تكمل به غذاء األسرة وآذلك األمر في أمريكا الالتينية والكاريبي تعمل المرأة في حصاد إضافي تكمل به غذاء األسرة وآذلك األمر في أمريكا الالتينية والكاريبي تعمل المرأة في حصاد 

  ..تعمل في العمل غير الزراعي لكسب دخل إضافي لألسرة تعمل في العمل غير الزراعي لكسب دخل إضافي لألسرة محاصيل األغذية وخاصة األرز آما محاصيل األغذية وخاصة األرز آما 

بلد نامي أن المرأة تعيل أسرة من بين بلد نامي أن المرأة تعيل أسرة من بين / / 7474// وقد بينت إحدى الدراسات التي أجريت على  وقد بينت إحدى الدراسات التي أجريت على هذاهذا

آل خمس أسر حيث تكون أمًا أرملة أو مطلقة أو منفصلة عن زوجها أو هجرها وبالطبع المرأة في آل خمس أسر حيث تكون أمًا أرملة أو مطلقة أو منفصلة عن زوجها أو هجرها وبالطبع المرأة في 

عمليات التنظيف عمليات التنظيف يعها فهي تتحمل آافة األعباء المنزلية من يعها فهي تتحمل آافة األعباء المنزلية من الريف السوري تتشابه مع نساء العالم جمالريف السوري تتشابه مع نساء العالم جم

  ،،والغسيل وتحضير الطعام وتأمين مؤونة البيت والعناية باألطفال وشؤونهم والغسيل وتحضير الطعام وتأمين مؤونة البيت والعناية باألطفال وشؤونهم 

األدوار التي تؤديها المرأة في الريف ، دراسة ميدانية األدوار التي تؤديها المرأة في الريف ، دراسة ميدانية / / مديرية تنمية المرأة الريفية مديرية تنمية المرأة الريفية / / انظر وزارة الزراعة انظر وزارة الزراعة * * 

  22007007، إعداد رائدة أيوب ، دمشق ، إعداد رائدة أيوب ، دمشق 

  

إضافة إلى تحمله الجزء األآبر من األعمال الزراعية المختلفة بدء من تحضير األرض إضافة إلى تحمله الجزء األآبر من األعمال الزراعية المختلفة بدء من تحضير األرض 

وآذلك تهتم المرأة في رعاية الحيوانات وخاصة األبقار وآذلك تهتم المرأة في رعاية الحيوانات وخاصة األبقار , , للزراعة وانتهاء بتسويق المحصول للزراعة وانتهاء بتسويق المحصول 

وإلى جانب األعمال المنزلية وإلى جانب األعمال المنزلية ... ... والدواجن من حيث إطعامها ورعايتها وحالبتها وجلب العلف لها والدواجن من حيث إطعامها ورعايتها وحالبتها وجلب العلف لها 

لزراعية ورعاية الحيوان فإن المرأة في معظم مناطق الريف السوري تقوم بالعديد من الصناعات لزراعية ورعاية الحيوان فإن المرأة في معظم مناطق الريف السوري تقوم بالعديد من الصناعات واوا

إضافة لقيامها بالعديد من الصناعات الغذائية مثل إضافة لقيامها بالعديد من الصناعات الغذائية مثل .... .... الصوف الصوف //الحياآةالحياآة//التطريزالتطريز//القشالقش//الريفية الريفية 

تم تسويق تم تسويق المربيات وتجفيف الخضار والفواآه ومشتقات األلبان واألجبان لتلبية حاجات المنزل آما يالمربيات وتجفيف الخضار والفواآه ومشتقات األلبان واألجبان لتلبية حاجات المنزل آما ي

  ..بعضها أحيانًا بعضها أحيانًا 

 التفاوت في طبيعة ومشقة هذه األعمال من منطقة إلى أخرى إال أنها تتفق جميعًا بأن  التفاوت في طبيعة ومشقة هذه األعمال من منطقة إلى أخرى إال أنها تتفق جميعًا بأن ورغمورغم

هذه األعمال مهما تنوعت فهي من مهام ومسؤوليات المرأة وفي آثير من األحيان يضاف إلى هذه هذه األعمال مهما تنوعت فهي من مهام ومسؤوليات المرأة وفي آثير من األحيان يضاف إلى هذه 

 االحتياجات المنزلية وتتم هذه  االحتياجات المنزلية وتتم هذه األعمال نقل الماء والحطب من أماآن بعيدة عن المنازل الستخدامه فياألعمال نقل الماء والحطب من أماآن بعيدة عن المنازل الستخدامه في

العملية سيرًا على األقدام قد يستغرق ساعة أو أآثر ذهابًا ومثلها إيابًا وهي تحمل على رأسها هذا العملية سيرًا على األقدام قد يستغرق ساعة أو أآثر ذهابًا ومثلها إيابًا وهي تحمل على رأسها هذا 

الحمل الثقيل وسنستعرض إحصائيًا فيما يلي وبالتفصيل المهام التي تؤديها المرأة في الريف السوري الحمل الثقيل وسنستعرض إحصائيًا فيما يلي وبالتفصيل المهام التي تؤديها المرأة في الريف السوري 

..  
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  ::ة في العمل الزراعي ة في العمل الزراعي  األدوار التي تؤديها المرأ األدوار التي تؤديها المرأ––أوًال أوًال 
دو دويب ي الريف  يب رة ف راد األس ين أف ة ب اء الزراعي ع األعب اق حول توزي به االتف ا يش اك م ي الريف   أن هن رة ف راد األس ين أف ة ب اء الزراعي ع األعب اق حول توزي به االتف ا يش اك م  أن هن

ى  اء عل وزع األعب وة العضلية يحدد ت ى الق اده عل ه ومدى اعتم ى السوري إذ أن صعوبة العمل وطبيعت اء عل وزع األعب دد ت وة العضلية يح ى الق اده عل ه ومدى اعتم السوري إذ أن صعوبة العمل وطبيعت

ات     يوضح المهام التي يؤديها آل فرد في النش       يوضح المهام التي يؤديها آل فرد في النش       ) ) 11((أفراد األسرة والجدول رقم     أفراد األسرة والجدول رقم      ات     اط الزراعي حسب العملي اط الزراعي حسب العملي

  ::التالية التالية 

  :: الحراثة  الحراثة --أأ
ات     ات األسر والبن ر من رب ذآور أآث اء ال ا األب واألبن وم به ية التي يق ام الرئيس ات    هي من المه ات األسر والبن ر من رب ذآور أآث اء ال ا األب واألبن وم به ية التي يق ام الرئيس هي من المه

ث        ة حي ة آلي ت الحراث يما إذا آان أجورة وال س ل م وة عم تخدام ق ى اس ر إل أ األس ان تلج ث       وبعض األحي ة حي ة آلي ت الحراث يما إذا آان أجورة وال س ل م وة عم تخدام ق ى اس ر إل أ األس ان تلج وبعض األحي

ة   % % 8787نجد أن  نجد أن  ) ) 11((وآما موضح في الجدول  وآما موضح في الجدول  , , عليها عليها تستأجر آلة الحراثة ومعها العامل القائم  تستأجر آلة الحراثة ومعها العامل القائم   ة   من العين من العين

األجرة  % % 22منها يقوم بها األبناء الذآور ومساهمة األمهات        منها يقوم بها األبناء الذآور ومساهمة األمهات        % % 99يقوم بها أرباب األسر و    يقوم بها أرباب األسر و     األجرة  وب ذا  /% /% 11//وب ذا  ه ه

  ..في المنطقة الشمالية الشرقية في المنطقة الشمالية الشرقية 

ع العمل حيث بلغت نسبة األسر                           ة بتوزي ة الجنوبي ابه في المنطق ع العمل حيث بلغت نسبة األسر                          ونجد إلى حد ما الوضع متش ة بتوزي ة الجنوبي ابه في المنطق ونجد إلى حد ما الوضع متش

ة اا ذه المهم اء به ا اآلب وم فيه ي يق ة لت ذه المهم اء به ا اآلب وم فيه ي يق ذآور % % 4141لت اء ال اهمة األبن ت مس ذآور وبلغ اء ال اهمة األبن ت مس ات % % 1212وبلغ ات واألمه %  %  1313واألمه

  ..من أسر العينة من أسر العينة % % 4343وانعدمت مساهمة البنات اإلناث بهذه العملية وارتفعت نسبة العمل باألجرة إلى وانعدمت مساهمة البنات اإلناث بهذه العملية وارتفعت نسبة العمل باألجرة إلى 

  :: البذار  البذار --بب

ديس     تروي أساطير بالد الشام القديمة تقديس آلهة الخصب عشتار األم الكبرى وي            تروي أساطير بالد الشام القديمة تقديس آلهة الخصب عشتار األم الكبرى وي             ذا التق ديس     ربط ه ذا التق ربط ه

ًا                 ى األرض ولكن حالي ة في جسدها إل ل الخصوبة الكامن ا لنق اؤًال به ذار تف ة الب ًا                قديمًا بقيام المرأة بعملي ى األرض ولكن حالي ة في جسدها إل ل الخصوبة الكامن ا لنق اؤًال به ذار تف ة الب قديمًا بقيام المرأة بعملي

تثناء بعض                         ة باس ة مع الحراث ة آلي تثناء بعض                        نجد أن عملية البذار انتقلت إلى حد ما إلى الذآور وتحولت إلى عملي ة باس ة مع الحراث ة آلي نجد أن عملية البذار انتقلت إلى حد ما إلى الذآور وتحولت إلى عملي

ة             حيث تتم عملية البذار يدويًا وهذ     حيث تتم عملية البذار يدويًا وهذ     ) ) القطنالقطن((المحاصيل  المحاصيل   رأة بعملي ا الم وم به ع نسبة األسر التي تق ة             ا ما رف رأة بعملي ا الم وم به ع نسبة األسر التي تق ا ما رف

  ..البذار البذار 

  :: ري المحاصيل  ري المحاصيل --جج
اء                وم اآلب ة حيث يق ة الذآري د العامل ى الي ا عل ذار باعتماده ة والب اء               هذه العملية شانها شأن الحراث وم اآلب ة حيث يق ة الذآري د العامل ى الي ا عل ذار باعتماده ة والب هذه العملية شانها شأن الحراث

اك  ات فهن ات والبن ر من األمه ا أآث ذآور بالعمل فيه اء ال اك واألبن ات فهن ات والبن ر من األمه ا أآث ذآور بالعمل فيه اء ال ا األب % % 6464واألبن وم فيه ة يق ا األب من أسر العين وم فيه ة يق من أسر العين

ى           % % 2323ملية السقاية إلى جانب   ملية السقاية إلى جانب   بعبع ا انخفضت مساهمة األمهات عل ذآور بينم اء ال ى عاتق األبن ع عل ى           تق ا انخفضت مساهمة األمهات عل ذآور بينم اء ال ى عاتق األبن ع عل تق

ة أن               % % 55فقط والبنات اإلناث على     فقط والبنات اإلناث على     % % 88 ة الجنوبي ة أن               في المنطقة الشمالية الشرقية في حين نجد في المنطق ة الجنوبي في المنطقة الشمالية الشرقية في حين نجد في المنطق
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ا     % % 2828من أسر العينة اآلباء يقومون بأداء هذه المهمة و        من أسر العينة اآلباء يقومون بأداء هذه المهمة و        % % 5151 ا     األبناء الذآور في حين مس همة األمهات   همة األمهات   األبناء الذآور في حين مس

  % .% .99وأما الذين يؤدونها باألجرة بلغت نسبتهم وأما الذين يؤدونها باألجرة بلغت نسبتهم % % 44واإلناث واإلناث % % 3.53.5بلغت بلغت 

  :: التعشيب  التعشيب --دد
اره من                       ات األخرى وباعتب اره من                      ال يحتاج التعشيب على جهد عضلي آبير آما هو الحال في العملي ات األخرى وباعتب ال يحتاج التعشيب على جهد عضلي آبير آما هو الحال في العملي

ا                 ة فهن ذا العمل مرتفع ات به رأة والفتي ل نجد مساهمة الم ا                األعمال التي تحتاج على صبر ووقت طوي ة فهن ذا العمل مرتفع ات به رأة والفتي ل نجد مساهمة الم ك ك األعمال التي تحتاج على صبر ووقت طوي

تقوم فيها اإلناث بهذا العمل في حين         تقوم فيها اإلناث بهذا العمل في حين         % % 2727من األسر تقوم فيها األمهات بعملية التعشيب وآذلك         من األسر تقوم فيها األمهات بعملية التعشيب وآذلك         % % 4646

ى    اء إل اهمة اآلب ى   انخفضت مس اء إل اهمة اآلب ى   % % 1919انخفضت مس ذآور إل اء ال ذلك األبن ى   وآ ذآور إل اء ال ذلك األبن ال    % % 44وآ ن العم ل م دد قلي اك ع ال    وهن ن العم ل م دد قلي اك ع وهن

ة ا        % % 33مأجورين ألجل التعشيب اآللي اقتصر عددهم على        مأجورين ألجل التعشيب اآللي اقتصر عددهم على         ة في المنطق ة المبحوث ة ا        من أسر العين ة في المنطق ة المبحوث لشمالية  لشمالية  من أسر العين

ة                 ذه العملي ا األمهات به وم به ة أن نسبة األسر التي تق ة الجنوبي ة                الشرقية في حين نجد في المنطق ذه العملي ا األمهات به وم به ة أن نسبة األسر التي تق ة الجنوبي % % 3333الشرقية في حين نجد في المنطق

م              % % 1919والبنات اإلناث   والبنات اإلناث    ذا العل م              في حين بلغت نسبة األسر التي يؤدي بها األب ه ذا العل ذآور    % % 3030في حين بلغت نسبة األسر التي يؤدي بها األب ه اء ال ذآور    واألبن اء ال واألبن

  % .% .1111وعمال األجرة وعمال األجرة % % 66

  

  

  :  :   المكافحة والتسميد  المكافحة والتسميد --هـ هـ 
ة ا   ق بعملي ة ا  تتعل ق بعملي ة         تتعل ة الالزم ا شراء األدوات واألدوي ة من اإلجراءات منه ة         لمكافحة والتسميد جمل ة الالزم ا شراء األدوات واألدوي ة من اإلجراءات منه لمكافحة والتسميد جمل

ات             ة أو الجمعي ادية أو الصيدليات الزراعي ذلك تلقي وتطبق تعليمات الوحدات اإلرش ات            لعملية الرش وآ ة أو الجمعي ادية أو الصيدليات الزراعي ذلك تلقي وتطبق تعليمات الوحدات اإلرش لعملية الرش وآ

ولى   ذلك ت ة ل دات واألدوي ع المبي ل م ي التعام ة والحذر ف د من الدق ى مزي م إل اج العل ا يحت ة آم ولى  الفالحي ذلك ت ة ل دات واألدوي ع المبي ل م ي التعام ة والحذر ف د من الدق ى مزي م إل اج العل ا يحت ة آم الفالحي

اك نسبة            الرجاالرجا اك نسبة            ل هذا العمل أآثر من النساء فهن ة المكافحة والتسميد             % % 8484ل هذا العمل أآثر من النساء فهن وم بعملي ة المكافحة والتسميد             من األسر األب يق وم بعملي من األسر األب يق

اك           % % 1212وآذلك  وآذلك   ذآور في حين هن اك           من األبناء ال ذآور في حين هن ة الشمالية الشرقية               % % 22من األبناء ال ا في المنطق وم به ة الشمالية الشرقية               فقط األم تق ا في المنطق وم به ط األم تق فق

اك نسبة             ابه بالوضع فهن اك نسبة            وأما في المنطقة الجنوبية نجد تش ابه بالوضع فهن ذ    % % 64.564.5وأما في المنطقة الجنوبية نجد تش وم به ذ    من األسر األب يق وم به ة  من األسر األب يق ة  ه العملي ه العملي

  ..من أسر العينة من أسر العينة % % 11.511.5وباألجرة وباألجرة % % 11والبنات اإلناث والبنات اإلناث % % 55األبناء الذآور واألمهات األبناء الذآور واألمهات % % 77وآذلك وآذلك 

  :: التطعيم والتقليم  التطعيم والتقليم --وو
اط برب                   ذا من اج وه رب                   يحتاج التطعيم والتقليم على خبرة ودراسة ألهميته في عملية تحسين اإلنت اط ب ذا من اج وه  يحتاج التطعيم والتقليم على خبرة ودراسة ألهميته في عملية تحسين اإلنت

دم مساهمة          % % 1010ل و ل و من أسر العينة األب يقوم بها بهذا العم       من أسر العينة األب يقوم بها بهذا العم       % % 8989األسرة فهناك   األسرة فهناك    األجرة في حين تنع دم مساهمة          ب األجرة في حين تنع ب

ذه                             اء في ه ة نجد مساهمة اآلب ة الجنوبي ة الشمالية الشرقية وفي المنطق ة في المنطق ذه العملي ذه                            النساء به اء في ه ة نجد مساهمة اآلب ة الجنوبي ة الشمالية الشرقية وفي المنطق ة في المنطق ذه العملي النساء به

ى   ة تصل إل ى  العملي ة تصل إل ذآور  % % 62.562.5العملي اء ال ذآور  واألبن اء ال ات % % 1818واألبن ات واألمه ى   % % 22واألمه لون إل رة يص ال األج ا عم ى   وأم لون إل رة يص ال األج ا عم وأم

  ..من العينة من العينة % % 1717

  :: الحصاد والقطاف  الحصاد والقطاف --كك
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ذه         ((قطاف مهمة تحتاج إلى تعاون جميع أفراد األسرة         قطاف مهمة تحتاج إلى تعاون جميع أفراد األسرة         الحصاد وال الحصاد وال  ة به ذه         ولكن بحال استخدام اآلل ة به ولكن بحال استخدام اآلل

ا       ا      المهمة نجد الرجال يختصون به ة الشمالية الشرقية نجد        )  )  المهمة نجد الرجال يختصون به ة الشمالية الشرقية نجد        ففي المنطق ي المنطق وم    /% /% 2323//فف وم    من األسر األب يق من األسر األب يق

ى           % % 77بهذه العملية و  بهذه العملية و   ى           األبناء الذآور في حين ارتفعت مساهمة األمهات إل ى      % % 49.549.5األبناء الذآور في حين ارتفعت مساهمة األمهات إل اث إل ات اإلن ى      والبن اث إل ات اإلن والبن

رة  1717%% ال األج رة   وعم ال األج اد        % % 3.53.5 وعم ة الحص ي عملي اء ف اهمة النس د مس ة فنج ة الجنوبي ي المنطق ا ف اد        وأم ة الحص ي عملي اء ف اهمة النس د مس ة فنج ة الجنوبي ي المنطق ا ف وأم

ى      % % 55ومساهمة األبناء الذآور تصل إلى      ومساهمة األبناء الذآور تصل إلى      % % 2727والقطاف تصل إلى    والقطاف تصل إلى     ى      وترتفع مساهمة األمهات إل % % 3232وترتفع مساهمة األمهات إل

ى                    % % 1111والبنات اإلناث إلى    والبنات اإلناث إلى     ذا العمل إل ذين يقومون به ال األجرة ال ع نسبة عم ى                    وآذلك ترتف ذا العمل إل ذين يقومون به ال األجرة ال ع نسبة عم من  من  % % 2525وآذلك ترتف

   . .العينةالعينة

  :: التسويق  التسويق --زز
ل            اء أو لنق ة باآلب ذه المهم ل           قليلة جدًا هي الحاالت التي تقوم بها النساء بالتسويق فقد انحصرت ه اء أو لنق ة باآلب ذه المهم قليلة جدًا هي الحاالت التي تقوم بها النساء بالتسويق فقد انحصرت ه

ة في               ة في              بالذآور في األسرة حيث يحتاج التسويق إلى التعامل مع الغرباء والسفر لإللمام باألسعار المتداول بالذآور في األسرة حيث يحتاج التسويق إلى التعامل مع الغرباء والسفر لإللمام باألسعار المتداول

ع         السوق وتبدالتها وغير ذلك من األعمال التي يتم اعتبارها          السوق وتبدالتها وغير ذلك من األعمال التي يتم اعتبارها           ات البي ذلك عملي ع         من اختصاص الرجال وآ ات البي ذلك عملي من اختصاص الرجال وآ

رر وجود                 ا يب ذا م رر وجود                والشراء وتحصيل األموال وصرفها التي تعتبر أيضًا من مهمات الرجال وه ا يب ذا م % % 9696والشراء وتحصيل األموال وصرفها التي تعتبر أيضًا من مهمات الرجال وه

ويق و  ة التس وم األب بمهم ة يق ر العين ن أس ويق و م ة التس وم األب بمهم ة يق ر العين ن أس ات  % % 33م اهمة األمه دمت مس ين انع ي ح ذآور ف اء ال ات  األبن اهمة األمه دمت مس ين انع ي ح ذآور ف اء ال األبن

ة أن               والبنات اإلناث بهذه العملية في المنطقة الشمالية ا       والبنات اإلناث بهذه العملية في المنطقة الشمالية ا        ة الجنوبي ة أن               لشرقية في حين نجد في المنطق ة الجنوبي % % 7575لشرقية في حين نجد في المنطق

  .  .  باألجرة باألجرة % % 77األبناء الذآور واألبناء الذآور و% % 1010من اسر العينة األب يقوم بهذه العملية ومن اسر العينة األب يقوم بهذه العملية و
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  يوضح توزيع أعباء العمل الزراعي لدى أفراد األسر الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الجنوبيةيوضح توزيع أعباء العمل الزراعي لدى أفراد األسر الريفية في المنطقة الشمالية الشرقية والمنطقة الجنوبية) ) 11((دول رقم دول رقم جج

  تسويقتسويق  حصاد وقطافحصاد وقطاف  تطعيم وتقليمتطعيم وتقليم  مكافحة وتسميدمكافحة وتسميد  تعشيبتعشيب  ري وسقايةري وسقاية  بذار وغراسبذار وغراس  الحراثةالحراثة  من يقوم بالعملمن يقوم بالعمل

  جج  شش  جج  شش  جج  شش  جج  شش  جج  شش  جج  شش  جج  شش  جج  شش  

  7575  9696  2727  2323  62.562.5  8989  64.564.5  8484  3030  1919  5151  6464  5656  3939  4141  8787  األب األب 

  1010  33  55  77  1818  __  1717  1212  66  44  2828  2323  1313  2828  1212  99  مساهمة الذآورمساهمة الذآور

  77  0.40.4  3232  49.549.5  22  0.60.6  55  22  3333  4646  3.53.5  88  1010  2828  33  22  األماألم

  0.50.5  __  1111  1717  __  __  11  __  1919  2727  44  55  33  __  __  __  مساهمة اإلناثمساهمة اإلناث

  7.57.5  __  2525  3.53.5  1717  1010  11.511.5  __  1111  33  99  //  1616  55  4343  11  أجرةأجرة+ + آخرون آخرون 

   تعين البيانات الخاصة بالمنطقة الجنوبية  تعين البيانات الخاصة بالمنطقة الجنوبية --جج                 تعين البيانات الخاصة بالمنطقة الشمالية الشرقية  تعين البيانات الخاصة بالمنطقة الشمالية الشرقية --شش  ::المصدر المصدر 

  19981998 الحسكة  الحسكة –– دير الزور  دير الزور –– الرقة  الرقة –– ادلب  ادلب ––ثقافي واقتصادي لواقع األسر الريفية في المحافظات حلب ثقافي واقتصادي لواقع األسر الريفية في المحافظات حلب , , مديرية اإلرشاد الزراعي و مسح ميداني بالعينة اجتماعي مديرية اإلرشاد الزراعي و مسح ميداني بالعينة اجتماعي , , واإلصالح الزراعي واإلصالح الزراعي  وزارة الزراعة  وزارة الزراعة --11

    FFAAOOبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 

ا  –– السويداء  السويداء –– الزراعي و مسح ميداني بالعينة اجتماعي اقتصادي لواقع األسر الريفية في المحافظات القنيطرة  الزراعي و مسح ميداني بالعينة اجتماعي اقتصادي لواقع األسر الريفية في المحافظات القنيطرة مديرية اإلرشادمديرية اإلرشاد, ,  وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي      وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي     --22 ا   درع اون  19921992 ريف دمشق    ريف دمشق   –– درع اون   بالتع  بالتع

  ..مع إيفاد مع إيفاد 
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  :: األدوار التي تؤديها المرأة في رعاية الحيوان  األدوار التي تؤديها المرأة في رعاية الحيوان ––ثانيًا ثانيًا 

وان عن توز           تختلفتختلف ة الحي ة برعاي ال المتعلق اء األعم وان عن توز            توزيعات أعب ة الحي ة برعاي ال المتعلق اء األعم ال في النشاط      توزيعات أعب ال في النشاط     يعات األعم يعات األعم

وة العضلية                       ًا بعامل الق اث متعلق ذآور واإلن ين ال وة العضلية                      الزراعي النباتي ففي األخير نجد توزيع المهام ب ًا بعامل الق اث متعلق ذآور واإلن ين ال في  في  . . الزراعي النباتي ففي األخير نجد توزيع المهام ب

ول من                ول من               حين تعتبر المرأة أن رعاية الحيوانات الموجودة داخل المنزل أو في الحظائر أو حتى في الحق حين تعتبر المرأة أن رعاية الحيوانات الموجودة داخل المنزل أو في الحظائر أو حتى في الحق

ين       ) ) 22(( يوضحه الجدول رقم      يوضحه الجدول رقم     مهامها األساسية الملحقة بالعمل المنزلي وهذا ما      مهامها األساسية الملحقة بالعمل المنزلي وهذا ما       ام ب ين       الذي يبين توزع المه ام ب الذي يبين توزع المه

ى                داني أجري عل ى               أفراد األسرة في رعاية الحيوان وفق نتائج مسح مي داني أجري عل ى         450450أفراد األسرة في رعاية الحيوان وفق نتائج مسح مي ة موزعين عل ى          أسرة ريفي ة موزعين عل  أسرة ريفي

  .. قرية موزعة على خمس محافظات في المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا  قرية موزعة على خمس محافظات في المنطقة الشمالية الشرقية في سوريا 3030

راد األسرة بالنسبة               ى أف ع األدوار عل راد األسرة بالنسبة              هذا وال يختلف توزي ى أف ع األدوار عل اطق الريف       هذا وال يختلف توزي وان في مختلف من ة الحي اطق الريف       لرعاي وان في مختلف من ة الحي لرعاي

اله     ذآور أع دول الم ار الج ن اعتب ذه األدوار ويمك ات ه ي توزع رة ف ابه آبي ه تش اك أوج اله    السوري فهن ذآور أع دول الم ار الج ن اعتب ذه األدوار ويمك ي توزعات ه رة ف ابه آبي ه تش اك أوج السوري فهن

  ..صورة واقعية عن الريف السوري بوجه عام حول هذه المسألة صورة واقعية عن الريف السوري بوجه عام حول هذه المسألة 

  :: جلب العلف  جلب العلف --أأ
ة وحدها حيث نجد أن نسبة          ذه المهم ة وحدها حيث نجد أن نسبة         تتحمل المرأة ه ذه المهم ة   من األسر في    من األسر في    % % 97.897.8تتحمل المرأة ه ة المبحوث ة   العين ة المبحوث العين

اك            ة وهن ذه المهم رأة به اك           تقوم فيها الم ة وهن ذه المهم رأة به ذلك             % % 11تقوم فيها الم ة وآ نفس المهم ات ب ا الفتي وم فيه ذلك             تق ة وآ نفس المهم ات ب ا الفتي وم فيه اء   % % 11تق اء   حاالت لألبن حاالت لألبن

ًا        ًا       الذآور يقومون بمهمة جلب العلف إلى الحيوانات من الحقول في حين تنعدم مساهمة رب األسرة تمام الذآور يقومون بمهمة جلب العلف إلى الحيوانات من الحقول في حين تنعدم مساهمة رب األسرة تمام

  ..بهذه المهمة بهذه المهمة 

  :: إطعام الحيوان  إطعام الحيوان --بب

وان       ام الحي ة إطع وان      تقاسمت مهم ام الحي ة إطع دينا نسبة            تقاسمت مهم اتهن فل ات األسر وبن دينا نسبة             رب اتهن فل ات األسر وبن ات      % % 47.1147.11 رب ا الرب وم فيه ات      تق ا الرب وم فيه تق

بة   دينا نس ة ول ذه المهم بة  به دينا نس ة ول ذه المهم ى   % % 49.5649.56به د عل ي تعتم بة الت ل النس ة أي تمث نفس المهم ات ب ا الفتي وم به ى   تق د عل ي تعتم بة الت ل النس ة أي تمث نفس المهم ات ب ا الفتي وم به تق

اك فقط           % % 9797المرأة حوالي    المرأة حوالي     ة المدروسة وهن اك فقط           من العين ة المدروسة وهن ة       % % 3.333.33من العين ذآور بمهم اء ال ا األبن اهم به ة س ة       حال ذآور بمهم اء ال ا األبن ة ساهم به حال

  ..عدمت تمامًا مساهمة رب األسرة بهذه المهمة عدمت تمامًا مساهمة رب األسرة بهذه المهمة إطعام الحيوان في حين انإطعام الحيوان في حين ان

  :: السقاية  السقاية --جج
دينا نسبة      ات فل ى النساء من أمهات وبن ًا عل ة مقتصرة تمام ا مهم بة     من الواضح أنه دينا نس ات فل ى النساء من أمهات وبن ًا عل ة مقتصرة تمام ا مهم % % 90.4490.44من الواضح أنه

  ..تؤدي فيها البنات نفس المهمة تؤدي فيها البنات نفس المهمة % % 9.59.5تقوم بها ربة األسرة بهذه المهمة ونسبة تقوم بها ربة األسرة بهذه المهمة ونسبة 

  :: الحالبة  الحالبة --دد
ة  % % 97.5697.56 على ربات األسر وبناتهن فهناك نسبة   على ربات األسر وبناتهن فهناك نسبة  على ما يبدو أن عملية الحالبة مقتصرة    على ما يبدو أن عملية الحالبة مقتصرة     ة  حال حال

ذلك               ام وآ ار واألغن ة األبق ذلك              تقوم فيها ربة األسرة بحالب ام وآ ار واألغن ة األبق ذا العمل            % % 1.111.11تقوم فيها ربة األسرة بحالب ات باألسرة به ا الفتي وم فيه ذا العمل            تق ات باألسرة به ا الفتي وم فيه تق

  ..يقوم بها آخرون مثل الرعاة الذين يعهد لهم القطيع يقوم بها آخرون مثل الرعاة الذين يعهد لهم القطيع % % 1.331.33ولدينا ولدينا 

  :: الرعي  الرعي --هـ هـ 



 120

ن   ل م اهمة للرج ة بعض المس ذه العملي د به ن  نج ل م اهمة للرج ة بعض المس ذه العملي د به ر  نج ن النصيب األوف ذآور ولك اء ال اء واألبن ر  اآلب ن النصيب األوف ذآور ولك اء ال اء واألبن اآلب

بة      اك نس ي فهن ألة الرع رة بمس ي األس اث ف ات اإلن بة     للبن اك نس ي فهن ألة الرع رة بمس ي األس اث ف ات اإلن بة   % % 46.6746.67للبن الرعي ونس ات ب ا الفتي وم فيه بة   تق الرعي ونس ات ب ا الفتي وم فيه تق

ذلك    % % 15.5615.56 رة وآ ة األس ا رب وم به ذلك    تق رة وآ ة األس ا رب وم به ى      % % 15.5615.56تق افة إل ة إض ذه المهم تص به ا راٍع مخ وم به ى      يق افة إل ة إض ذه المهم تص به ا راٍع مخ وم به يق

ار          اا% % 1414يقوم بها األب برعاية الحيوان ونسبة       يقوم بها األب برعاية الحيوان ونسبة       % % 8.2258.225 ون مسؤولية رعي األبق ار          ألبناء الذآور يتحمل ون مسؤولية رعي األبق ألبناء الذآور يتحمل

  ..أو األغنام أو األغنام 

  :: تنظيف الحظائر  تنظيف الحظائر --وو

داد   رأة وامت ام الم ن مه ة م ة تقليدي وان مهم ات الحي ن مخلف تخلص م ائر وال ل تنظيف الحظ داد  لع رأة وامت ام الم ن مه ة م ة تقليدي وان مهم ات الحي تخلص من مخلف ائر وال ل تنظيف الحظ لع

بة      اك نس ر فهن ن شخص آخ اهمة م دون أي مس ا ب ولى األم وبناته ث تت زل حي ف المن ي تنظي ا ف بة     لعمله اك نس ر فهن ن شخص آخ اهمة م دون أي مس ا ب ولى األم وبناته ث تت زل حي ف المن ي تنظي ا ف لعمله

ة% % 86.6786.67 ا رب وم به ةتق ا رب وم به بة  تق ذلك نس ة وآ ذه المهم رة به بة   األس ذلك نس ة وآ ذه المهم رة به ي  % % 13.3313.33 األس ات ف ة الفتي ا بالمهم وم فيه ي  تق ات ف ة الفتي ا بالمهم وم فيه تق

  ..األسرة األسرة 

في ضوء المعطيات السابقة نجد التزام المرأة تمامًا برعاية الحيوان وتربيته مما يلفت النظر               في ضوء المعطيات السابقة نجد التزام المرأة تمامًا برعاية الحيوان وتربيته مما يلفت النظر               

ة بقروض                           ذه المشاريع مدعم ذا المجال وأن تكون ه المرأة به ة مشاريع خاصة ب ة بقروض                          إلى ضرورة إقام ذه المشاريع مدعم ذا المجال وأن تكون ه المرأة به ة مشاريع خاصة ب إلى ضرورة إقام

دخل لتحسين           تستطيع المر تستطيع المر  دخل لتحسين           أة من خاللها اقتناء حيوانات وتربيتها واالستفادة منها آمصادر إضافية لل أة من خاللها اقتناء حيوانات وتربيتها واالستفادة منها آمصادر إضافية لل

ه   اجهن وتحسين نوعيت ادة إنت رتهن وزي ع خب ادية خاصة للنساء لرف ه  أوضاعها وتوجه رسائل إرش اجهن وتحسين نوعيت ادة إنت رتهن وزي ع خب ادية خاصة للنساء لرف أوضاعها وتوجه رسائل إرش

  ..باستمرار آل ذلك من أجل تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للنساء في الريف باستمرار آل ذلك من أجل تحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية للنساء في الريف 

  ))22((جدول رقم جدول رقم 

   مهام أفراد األسرة في رعاية الحيوانات مهام أفراد األسرة في رعاية الحيواناتيوضحيوضح

  

نوع العمل نوع العمل 

  ومن يقوم بهومن يقوم به

جلب جلب 

  العلفالعلف

إطعام إطعام 

  الحيوانالحيوان

تنظيف تنظيف   الرعيالرعي  الحالبةالحالبة  السقايةالسقاية

  الحظيرةالحظيرة

العناية العناية 

  بخاليا النحلبخاليا النحل

العناية العناية 

بالدواجن بالدواجن 

  وإطعامهاوإطعامها

  __  __  __  8.228.22  __  __  __  __  األباألب

  93.7893.78  __  86.6786.67  15.5615.56  97.5697.56  90.4490.44  47.1147.11  97.7897.78  األماألم

  __  __  __  1414  __  __  3.333.33  1.111.11  وروراألبناء الذآاألبناء الذآ

  6.226.22  __  13.3313.33  46.6746.67  1.111.11  9.569.56  49.5649.56  1.111.11  البنات اإلناثالبنات اإلناث

  __  __  __  15.5615.56  1.331.33  __  __  __  آخرونآخرون

  100100  100100  100100  100100  100100  100100  100100  100100  المجموعالمجموع

  

  

  



 121

  

  

  :: األدوار التي تؤديها المرأة في المنزل  األدوار التي تؤديها المرأة في المنزل ––ثالثًا ثالثًا 
ال الاألعم رأة   األعم ام الم ن مه ي م اعي ه د اجتم ة آتقلي رأة    المنزلي ام الم ن مه ي م اعي ه د اجتم ة آتقلي ام   المنزلي داد الطع زل وإع ف المن ل تنظي ام  مث داد الطع زل وإع ف المن ل تنظي مث

ا        اقة أيض ال ش ي أعم زل وه ؤون المن ت بش ي ألحق ال الت اك بعض األعم ن هن ال ولك ة األطف ا       ورعاي اقة أيض ال ش ي أعم زل وه ؤون المن ت بش ي ألحق ال الت اك بعض األعم ن هن ال ولك ة األطف ورعاي

ة                      ة والريفي داد بعض الصناعات الغذائي ود وإع ة                     أصبحت من مهام المرأة مثل إحضار ماء الشرب والوق ة والريفي ود وإعداد بعض الصناعات الغذائي أصبحت من مهام المرأة مثل إحضار ماء الشرب والوق

ل  ذآر من قب اعدة ت ة مس ع دون أي ى للبي ي أو حت ل لالستهالك المنزل ذآر من قب اعدة ت ة مس ع دون أي ى للبي ي أو حت د لالستهالك المنزل رة أو الول واء رب األس د  الرجل س رة أو الول واء رب األس  الرجل س

م               ه من الجدول رق م              الذآر وهذا ما نستدل علي ه من الجدول رق ال             ) ) 33((الذآر وهذا ما نستدل علي راد األسرة في األعم ام أف وزع مه ذي يوضح ت ال             ال راد األسرة في األعم ام أف وزع مه ذي يوضح ت ال

  ..المنزلية المنزلية 

  :: تنظيف المنزل  تنظيف المنزل --أأ
بة  دينا نس ذآر فل اهمة لل ة مس ية دون أي ة األساس ذه المهم اء ه ولى النس ي أن تت ن الطبيع بة م دينا نس ذآر فل اهمة لل ة مس ية دون أي ة األساس ذه المهم اء ه ولى النس ي أن تت ن الطبيع م

ة        % % 41.541.5األسرة بتنظيف المنزل بينما     األسرة بتنظيف المنزل بينما     من األسر تقوم بها ربة      من األسر تقوم بها ربة      % % 58.4458.44 ذه المهم ات به ة        تقوم فيها الفتي ذه المهم ات به تقوم فيها الفتي

..  

  :: رعاية األطفال  رعاية األطفال --بب
ئتهم        ربيتهم وتنش ال وت ة باألطف ي العناي اعي ه اة االجتم ي الحي رأة ف ية للم ة األساس ئتهم       إن المهم ربيتهم وتنش ال وت ة باألطف ي العناي اعي ه اة االجتم ي الحي رأة ف ية للم ة األساس إن المهم

بة     دينا نس حيحة ول ليمة والص ئة الس بة    التنش دينا نس حيحة ول ليمة والص ئة الس ة       % % 98.4498.44التنش ذه المهم رة به ة األس ا رب وم فيه ر تق ن األس ة       م ذه المهم رة به ة األس ا رب وم فيه ر تق ن األس م

ة ونسبة           % % 1.111.11إلضافة إلى   إلضافة إلى   بابا ة ونسبة           تقوم بها الفتيات في األسرة بنفس المهم ا آخرون هن        % % 0.440.44تقوم بها الفتيات في األسرة بنفس المهم وم به ا آخرون هن        يق وم به يق

  ..جدات األطفال في بعض األسر جدات األطفال في بعض األسر 

  :: إحضار ماء الشرب  إحضار ماء الشرب --جج
ى السير حوالي                    ى السير حوالي                   هي من المهام الشاقة التي تتحملها المرأة حيث تضطر في آثير من األحيان إل هي من المهام الشاقة التي تتحملها المرأة حيث تضطر في آثير من األحيان إل

وم         ساعة للوصول إلى مورد الماء وتعود وهي        ساعة للوصول إلى مورد الماء وتعود وهي         وم         تحمل على رأسها آنية آبيرة مملوءة بالماء صباح آل ي تحمل على رأسها آنية آبيرة مملوءة بالماء صباح آل ي

  ..تقوم فيها الفتيات بهذه المهمةتقوم فيها الفتيات بهذه المهمة% % 14.6714.67تقوم بها ربة األسرة بذلك إضافة إلى تقوم بها ربة األسرة بذلك إضافة إلى % % 24.4424.44فلدينا نسبة فلدينا نسبة 

ي         ة فه ذه المهم ا به وم األب فيه ي يق بة الت ا النس ي        وأم ة فه ذه المهم ا به وم األب فيه ي يق بة الت ا النس ذآور     % % 2.442.44وأم اء ال ذلك األبن ة وآ ذآور     حال اء ال ذلك األبن ة وآ حال

  ..ستخدام بعض الحيوانات أو بعض آليات النقل ستخدام بعض الحيوانات أو بعض آليات النقل بنقل الماء بابنقل الماء با% % 6.86.8يساهمون بنسبة يساهمون بنسبة 

رى وهي                     % % 3.333.33وأما  وأما   اء من باعة متجولين في الق اء من باعة متجولين في القرى وهي                     فهي نسبة الحاالت التي يتم بها شراء الم فهي نسبة الحاالت التي يتم بها شراء الم

  .    .    حاالت قليلة حاالت قليلة 

  :: إحضار الوقود  إحضار الوقود --دد
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زل وآال                  ى المن زل وآال                 تعتبر عملية إحضار الوقود آلها قاسية سواء تحطيب الخشب وجمعه أو نقله إل ى المن تعتبر عملية إحضار الوقود آلها قاسية سواء تحطيب الخشب وجمعه أو نقله إل

ى                 العملين شاق ون  العملين شاق ون   ى                 جد أن المرأة ربة األسرة تأخذ على عاتقها هذا العمل في األسر التي تحتاج منازلها إل جد أن المرأة ربة األسرة تأخذ على عاتقها هذا العمل في األسر التي تحتاج منازلها إل

  ..وقود بدون مساعدة أحد باستثناء الفتيات التي تكون نسبة مشارآتها في هذا العمل أقلوقود بدون مساعدة أحد باستثناء الفتيات التي تكون نسبة مشارآتها في هذا العمل أقل

  :: شراء حاجيات المنزل  شراء حاجيات المنزل --هـهـ
رى   ارج الق ًا خ واق وأحيان ذهاب لألس النقود وبال ة ب ة مرتبط ذه المهم د أن ه رى  نج ارج الق ًا خ واق وأحيان ذهاب لألس النقود وبال ة ب ة مرتبط ذه المهم د أن ه د األب نج ذا نج د األب  ل ذا نج  ل

ة ونسبة              % % 58.4458.44يساهم بشكل ملحوظ بهذه المهمة فهناك نسبة        يساهم بشكل ملحوظ بهذه المهمة فهناك نسبة         ذه المهم ا األب به وم فيه ة ونسبة              من األسر يق ذه المهم ا األب به وم فيه من األسر يق

ب    % % 8.898.89 ى جان ة إل نفس المهم ذآور وب اء ال ا األبن وم به ب    يق ى جان ة إل نفس المهم ذآور وب اء ال ا األبن وم به ذلك   % % 30.8930.89يق ر ب ات األس ا رب وم به ذلك   تق ر ب ات األس ا رب وم به تق

  ..قرى قرى من األسر تقوم بتأمين حاجيات المنزل من باعة متجولين في المن األسر تقوم بتأمين حاجيات المنزل من باعة متجولين في ال% % 1.781.78وبنسبة وبنسبة 

  :: إعداد الخبز  إعداد الخبز --وو
  ..تتولى ربات األسر هذه المهمة دون منافس أو مساعدة أحد تتولى ربات األسر هذه المهمة دون منافس أو مساعدة أحد 

  

  

  

  :: إعداد الفرش الالزمة للمنزل  إعداد الفرش الالزمة للمنزل --ىى
اء                      رى وال سيما في حاالت زواج األبن ه نساء الق اخر ب دًا تتف اء                     يعتبر إعداد الفرش الصوفية تقلي ه نساء القرى وال سيما في حاالت زواج األبن اخر ب دًا تتف يعتبر إعداد الفرش الصوفية تقلي

ه من            الذآور وتعتبر النساء الفرش ثروة لديها لذا تتولى إعدادها بن         الذآور وتعتبر النساء الفرش ثروة لديها لذا تتولى إعدادها بن          ا يتطلب ه من            فسها رغم مشقة هذا العمل بم ا يتطلب فسها رغم مشقة هذا العمل بم

  ..غسيل للصوف وتنشيفه وتنجيده وتنظيفه آل عام غسيل للصوف وتنشيفه وتنجيده وتنظيفه آل عام 

ذا  ًا بغض النظر عن المستوى االقتصادي له رًا معيب ذه الفرش أم زل من ه و المن ر خل ذا ويعتب ًا بغض النظر عن المستوى االقتصادي له رًا معيب ذه الفرش أم زل من ه و المن ر خل ويعتب

اك نسبة                  اك نسبة                 المنزل ومن خالل معطيات الجدول نجد ربات األسر تؤدي هذه المهمة لوحدها فهن % % 98.8998.89المنزل ومن خالل معطيات الجدول نجد ربات األسر تؤدي هذه المهمة لوحدها فهن

  ..تؤديها الفتيات اإلناث في المنزلتؤديها الفتيات اإلناث في المنزل% % 1.111.11ا ربة األسرة بهذه المهمة وفقط نسبة ا ربة األسرة بهذه المهمة وفقط نسبة تقوم فيهتقوم فيه

  :: الصناعات الغذائية  الصناعات الغذائية --كك
تمل     م تش رى وحسب المواس ي الق اء ف ا النس وم به ي تق ة الت دد الصناعات الغذائي وع وتتع تمل     تتن م تش رى وحسب المواس ي الق اء ف ا النس وم به ي تق ة الت دد الصناعات الغذائي وع وتتع  تتن

ا                 ة و وآل م ا                صناعة تجفيف الخضار والفواآه وتصنيع األلبان واألجبان والبرغل والفريك ة و وآل م زل    صناعة تجفيف الخضار والفواآه وتصنيع األلبان واألجبان والبرغل والفريك زم المن زل    يل زم المن يل

تقوم بها ربات األسر     تقوم بها ربات األسر     % % 43.7843.78من مؤن في الصيف والشتاء وتقوم المرأة بكل هذا وحدها فهناك نسبة             من مؤن في الصيف والشتاء وتقوم المرأة بكل هذا وحدها فهناك نسبة             

  ..تتولى فيها الفتيات هذه المهمة تتولى فيها الفتيات هذه المهمة % % 56.2256.22بذلك ونسبة بذلك ونسبة 

ة والقش                   رة والحياآ ال اإلب ة والقش                  إضافة إلى جملة من الصناعات الريفية مثل السالل والقصب وأعم رة والحياآ ال اإلب إضافة إلى جملة من الصناعات الريفية مثل السالل والقصب وأعم

ة   ن األهمي ل م ا يجع ذا م ة  ه ن األهمي ل م ا يجع ذا م ال الصناعات   ه ي مج اء ف ة بالنس ة دورات تدريبي اريع اإلنمائي ال الصناعات   تضمين المش ي مج اء ف ة بالنس ة دورات تدريبي اريع اإلنمائي تضمين المش

ال                          يح للنساء مصادر دخل إضافية من أعم دورات بقروض تت ذه ال ال                         الغذائية والريفية المختلفة ودعم ه يح للنساء مصادر دخل إضافية من أعم دورات بقروض تت ذه ال الغذائية والريفية المختلفة ودعم ه

  ..يقمن بها بشكل تقليدي ويومي يقمن بها بشكل تقليدي ويومي 
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  ))33((جدول رقم جدول رقم 

  توزيع مهام أفراد األسرة في األعمال المنزليةتوزيع مهام أفراد األسرة في األعمال المنزلية

نوع العمل نوع العمل 

  يقوم بهيقوم بهومن ومن 

تنظيف تنظيف 

  المنزلالمنزل

رعاية رعاية 

  األطفالاألطفال

إحضار إحضار 

ماء ماء 

  الشربالشرب

إحضار إحضار 

  الوقودالوقود

شراء شراء 

حاجيات حاجيات 

  المنزلالمنزل

إعداد إعداد 

  الخبزالخبز

إعداد إعداد 

الفرش الفرش 

  الالزمةالالزمة

صناعات صناعات 

  غذائيةغذائية

صناعات صناعات 

  ريفيةريفية

  __  __  __  __  58.4458.44  __  2.442.44  __  __  األباألب

  51.3351.33  43.7843.78  98.8998.89  75.3375.33  30.8930.89  41.5641.56  24.4424.44  98.4498.44  58.4458.44  األماألم

األبناء األبناء 

  الذآورالذآور

__  __  6.86.899  __  8.898.89  __  __  __  __  

    48.6748.67  56.2256.22  1.111.11  2.442.44  1414  14.6714.67  1.111.11  41.5641.56  البنات اإلناثالبنات اإلناث

  __  __  __  __  1.781.78  __  3.333.33  0.440.44  __  آخرونآخرون

  100100  100100  100100  100100  100100  100100  100100  100100  100100  المجموعالمجموع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : :**مداخل ميدانية لدراسة دور المرأة في تنمية المجتمعات الريفيةمداخل ميدانية لدراسة دور المرأة في تنمية المجتمعات الريفية  ــهـ هـ 

ة للدراسة الميدانية المنطلق السليم القتحام الواقع االجتماعي ، ة للدراسة الميدانية المنطلق السليم القتحام الواقع االجتماعي ،  تحديد األصول المنهجي تحديد األصول المنهجييشكليشكل

ذلك االقتحام الذي يبنى على أسس منهجية علمية واضحة تمكن جمهرة الباحثين من تتبع خطوات ذلك االقتحام الذي يبنى على أسس منهجية علمية واضحة تمكن جمهرة الباحثين من تتبع خطوات 

البحث االجتماعي الميداني وتقويمها علميًا بالرجوع إلى تلك السلسلة من الخطوات المنهجية لذلك تعد البحث االجتماعي الميداني وتقويمها علميًا بالرجوع إلى تلك السلسلة من الخطوات المنهجية لذلك تعد 

هم المراحل التي يوليها علماء االجتماع المعاصرون عنايتهم البالغة ، وأضحت هم المراحل التي يوليها علماء االجتماع المعاصرون عنايتهم البالغة ، وأضحت هذه المرحلة من أهذه المرحلة من أ
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منطلقات وأسس البحث الميداني تتصدر معظم الدراسات االجتماعية الجادة ومن ضمنها دراسات علم منطلقات وأسس البحث الميداني تتصدر معظم الدراسات االجتماعية الجادة ومن ضمنها دراسات علم 

  ..االجتماع الريفي والتنمية الريفية وخاصة تلك التي تتبنى االتجاه الميداني في دراسة الواقع االجتماع الريفي والتنمية الريفية وخاصة تلك التي تتبنى االتجاه الميداني في دراسة الواقع 

  ::ة المجتمع نظريًا وعمليًا ة المجتمع نظريًا وعمليًا  دراس دراس––أ أ 
 من خالل تعريفه للمجتمع إلى تحديد عناصر تكوين المجتمع  من خالل تعريفه للمجتمع إلى تحديد عناصر تكوين المجتمع ))11(( الدآتور حسن الساعاتي الدآتور حسن الساعاتيمدمدتتيعيع

، والتي تتألف من جموع آبيرة من الناس يعيشون مع بعضهم مدة طويلة على أرض معينة وتتكون ، والتي تتألف من جموع آبيرة من الناس يعيشون مع بعضهم مدة طويلة على أرض معينة وتتكون 

ل يميزهم عن غيرهم وعلى هذا ل يميزهم عن غيرهم وعلى هذا فيما بينهم عالقات اجتماعية مختلفة تحددها طرق التعامل بينهم بشكفيما بينهم عالقات اجتماعية مختلفة تحددها طرق التعامل بينهم بشك

األساس فالمجتمعات مختلفة عن بعضها البعض ويرجع اختالفها إلى اختالف عناصر تكوينها أوال، األساس فالمجتمعات مختلفة عن بعضها البعض ويرجع اختالفها إلى اختالف عناصر تكوينها أوال، 

وتتبلور الخطوات التي يقترحها وتتبلور الخطوات التي يقترحها . . وإلى العادات والتقاليد وما يصاحبها من ظواهر اجتماعية ثانيا وإلى العادات والتقاليد وما يصاحبها من ظواهر اجتماعية ثانيا 

  :: دراستها حسب رأيه وهي  دراستها حسب رأيه وهي المؤلف لدراسة المجتمع من خالل النقاط التالية التي يجبالمؤلف لدراسة المجتمع من خالل النقاط التالية التي يجب

  .. حدود المنطقة المساحية وعدد سكانها ونوعهم وفئات أعمارهم وتكاثر هو وآثافتهم  حدود المنطقة المساحية وعدد سكانها ونوعهم وفئات أعمارهم وتكاثر هو وآثافتهم --11

                                                                                      . .  األسرة والعادات والتقاليد  األسرة والعادات والتقاليد --22

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االقتصادية االجتماعية لغرب آسيا ، اإلسكوا ، برنامج بناء قدرات العاملين في  االقتصادية االجتماعية لغرب آسيا ، اإلسكوا ، برنامج بناء قدرات العاملين في األمم المتحدة ، اللجنةاألمم المتحدة ، اللجنة: : انظر انظر * * 

  20092009التنمية المجتمعية ، معدل ، بيروت التنمية المجتمعية ، معدل ، بيروت 

  .. النواحي الصحية  النواحي الصحية --33

  .. النشاط االقتصادي  النشاط االقتصادي --44

  .. النشاط التعليمي والثقافي  النشاط التعليمي والثقافي --55

  .. النشاط الترويحي وشغل أوقات الفراغ  النشاط الترويحي وشغل أوقات الفراغ --66

  .. النواحي المتعلقة باألمن العام النواحي المتعلقة باألمن العام--77

  .. النواحي المتعلقة بنظام األمان االجتماعي  النواحي المتعلقة بنظام األمان االجتماعي --88

وبعد عرضه للنقاط الواجب دراستها طرح جملة من األسئلة حولها ووضعها في استمارة وبعد عرضه للنقاط الواجب دراستها طرح جملة من األسئلة حولها ووضعها في استمارة 

يتثنى له من خالل ذلك تكوين صورة واضحة وصحيحة عن المجتمع آما هو لتبدأ بعد ذلك مرحلة يتثنى له من خالل ذلك تكوين صورة واضحة وصحيحة عن المجتمع آما هو لتبدأ بعد ذلك مرحلة 

  ..م والنمو م والنمو التغيير في النواحي القاصرة بما يتماشى وعملية التقدالتغيير في النواحي القاصرة بما يتماشى وعملية التقد

لقد وائم الدآتور الساعاتي بين نقطتين هامتين وهما الناحية العملية والناحية النظرية زن ألن لقد وائم الدآتور الساعاتي بين نقطتين هامتين وهما الناحية العملية والناحية النظرية زن ألن 

دراسات المجتمع تعطي ثمارها إذا ما انطلقت من هاتين النقطتين وتم الربط بينها فالدراسة العملية دراسات المجتمع تعطي ثمارها إذا ما انطلقت من هاتين النقطتين وتم الربط بينها فالدراسة العملية 

  ––ظريًا لدراسة ميدانية أخرى ظريًا لدراسة ميدانية أخرى  التي تشكل بدورها أساسًا ن التي تشكل بدورها أساسًا ن––للمجتمع ذات جدوى إن لم ترتبط نتائجها للمجتمع ذات جدوى إن لم ترتبط نتائجها 

بالبعد النظري ، آما أن أية نظرية لم تمحص وتدقق وتسبر المجتمع بشكل عملي تبقى مجرد خطوط بالبعد النظري ، آما أن أية نظرية لم تمحص وتدقق وتسبر المجتمع بشكل عملي تبقى مجرد خطوط 

وهنا يكمن الخلل سواء في الدراسات النظرية الصرفة أم في األبحاث وهنا يكمن الخلل سواء في الدراسات النظرية الصرفة أم في األبحاث . . عامة ال صلة بينها وبين الواقع عامة ال صلة بينها وبين الواقع 

ن معطيات نظرية تغنيها آما أن الواقع ال يمكن ن معطيات نظرية تغنيها آما أن الواقع ال يمكن الميدانية البحتة فالدراسة العملية يجب أن تنطلق مالميدانية البحتة فالدراسة العملية يجب أن تنطلق م

  ..امتحانه إال من خالل مقوالت نظرية تعين الباحث على تلمس الطريق الميداني الذي يسلكه امتحانه إال من خالل مقوالت نظرية تعين الباحث على تلمس الطريق الميداني الذي يسلكه 
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  :: دراسات في خصائص البنى االجتماعي للريف  دراسات في خصائص البنى االجتماعي للريف --بب
دراسات في االجتماع الريفي دراسات في االجتماع الريفي " " يحدد الدآتور محمد طلعت عيسى في الفصل األول من آتابه يحدد الدآتور محمد طلعت عيسى في الفصل األول من آتابه 

لة من الخصائص المجتمع الريفي تتمثل في سيطرة الطبيعة وخضوع الريفي لها وسيادة الطابع لة من الخصائص المجتمع الريفي تتمثل في سيطرة الطبيعة وخضوع الريفي لها وسيادة الطابع جمجم""

الزراعي وأثر ذلك على البنى االجتماعية في الريف ، فاألسرة الممتدة على سبيل المثال تطبع حياة الزراعي وأثر ذلك على البنى االجتماعية في الريف ، فاألسرة الممتدة على سبيل المثال تطبع حياة 

لريفي بالعزلة لريفي بالعزلة الفرد بشكل آامل وتمنعه من االندماج وتجعله يكره التجديد وبالتالي فقد تميز المجتمع االفرد بشكل آامل وتمنعه من االندماج وتجعله يكره التجديد وبالتالي فقد تميز المجتمع ا

وااللتفاف حول الذات وضعف االتصاالت الخارجية وسيطرة األسرة وضعف الفردية ، حيث يقضي وااللتفاف حول الذات وضعف االتصاالت الخارجية وسيطرة األسرة وضعف الفردية ، حيث يقضي 

الفرد الجانب األآبر من وقته في منزله وعمله ضمن حقله ، يحيط به أفراد أسرته من زوجة وأبناء الفرد الجانب األآبر من وقته في منزله وعمله ضمن حقله ، يحيط به أفراد أسرته من زوجة وأبناء 

 نسبة الجريمة  نسبة الجريمة وأخوة ويضاف إلى ما سبق ارتفاع معدالت الخصوبة والمواليد والوفيات وانخفاضوأخوة ويضاف إلى ما سبق ارتفاع معدالت الخصوبة والمواليد والوفيات وانخفاض

واالنحراف وانخفاض مستوى المعيشة وتأرجح سمات اإليديولوجية ووضوح ظاهرة التلكؤ واالنحراف وانخفاض مستوى المعيشة وتأرجح سمات اإليديولوجية ووضوح ظاهرة التلكؤ 

الحضاري وقوة الحوافز الدينية وخفوت مستوى الطموح وبساطة الحياة وسيطرة الشعور بالنقص الحضاري وقوة الحوافز الدينية وخفوت مستوى الطموح وبساطة الحياة وسيطرة الشعور بالنقص 

ر ر خاصة في ظل اإلقطاع والتعالي واألنفة واالعتزاز بالشرف فيما يختص بالعائلة وضآلة الشعوخاصة في ظل اإلقطاع والتعالي واألنفة واالعتزاز بالشرف فيما يختص بالعائلة وضآلة الشعو

  ..الطبقي الطبقي 

أما الفصل الثاني فيتحدث عن المنهج التكاملي في دراسة المجتمع الريفي وصوًال إلى التنمية أما الفصل الثاني فيتحدث عن المنهج التكاملي في دراسة المجتمع الريفي وصوًال إلى التنمية 

الشاملة ويعرف الكاتب التنمية بأنها إشباع حاجات المناطق الريفية ، وتحقيق ذلك يتطلب دراسة الشاملة ويعرف الكاتب التنمية بأنها إشباع حاجات المناطق الريفية ، وتحقيق ذلك يتطلب دراسة 

هذا البد من التعرف هذا البد من التعرف اإلمكانيات الطبيعية والبشرية التي يمكن أن توجه نحو إشباع هذه الحاجات ولاإلمكانيات الطبيعية والبشرية التي يمكن أن توجه نحو إشباع هذه الحاجات ول

على الموارد البشرية والمادية المتاحة آافة من خالل عملية مسح شاملة للمنطقة موضوع التنمية على الموارد البشرية والمادية المتاحة آافة من خالل عملية مسح شاملة للمنطقة موضوع التنمية 

وتشمل التكوين المورفولوجي للقرية أي الموقع الجغرافي والطبوغرافي العام ونوع التربة وحالة وتشمل التكوين المورفولوجي للقرية أي الموقع الجغرافي والطبوغرافي العام ونوع التربة وحالة 

ما فيها درجة استقرارهم ونظم ما فيها درجة استقرارهم ونظم اإلسكان والمرفق العامة والخاصة والخصائص الديموغرافية للسكان باإلسكان والمرفق العامة والخاصة والخصائص الديموغرافية للسكان ب

الملكية السائدة بينهم والتقسيم الطبقي االجتماعي لهم ودرجة االآتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية الملكية السائدة بينهم والتقسيم الطبقي االجتماعي لهم ودرجة االآتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية 

وإمكانية التصنيع المحلي وإمكانية التسويق والحرف اليدوية الموجودة والصناعات الريفية التي وإمكانية التصنيع المحلي وإمكانية التسويق والحرف اليدوية الموجودة والصناعات الريفية التي 

 في الصناعات الريفية إضافة إلى دراسة المستويات  في الصناعات الريفية إضافة إلى دراسة المستويات يمارسونها ومستويات الكفاية اإلنتاجية والمهارةيمارسونها ومستويات الكفاية اإلنتاجية والمهارة

الثقافية والتعليمية والمستوى الصحي ومتوسط العمر لديهم وأحوال العمالة والبطالة المنتشرة بينهم الثقافية والتعليمية والمستوى الصحي ومتوسط العمر لديهم وأحوال العمالة والبطالة المنتشرة بينهم 

وعمق السنن االجتماعية التي تفهم العادات والتقاليد واألعراف واآلداب الشعبية إضافة إلى استطالع وعمق السنن االجتماعية التي تفهم العادات والتقاليد واألعراف واآلداب الشعبية إضافة إلى استطالع 

 العالقات االجتماعية السائدة بينهم ومدى انتشار القيادة الصالحة ودرجة  العالقات االجتماعية السائدة بينهم ومدى انتشار القيادة الصالحة ودرجة درجة الوعي العام وأنواعدرجة الوعي العام وأنواع

  ..التمتع بالحكم الذاتي وأخيرًا دراسة دور المرأة في ذلك المجتمع الريفي التمتع بالحكم الذاتي وأخيرًا دراسة دور المرأة في ذلك المجتمع الريفي 

  :: أساليب تنمية الريف  أساليب تنمية الريف ––ج ج 
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يتحدث رفعت هباب عن المجتمع المحلي وأهم القواعد والخبرات المتبعة في أساليب تنميته يتحدث رفعت هباب عن المجتمع المحلي وأهم القواعد والخبرات المتبعة في أساليب تنميته 

  ::فيقولفيقول

 اقتران خطة التنمية االقتصادية بجوانب التطوير االجتماعي يعني امتداد مؤسسات  اقتران خطة التنمية االقتصادية بجوانب التطوير االجتماعي يعني امتداد مؤسسات إنإن" " 

الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية إلى القرية ويحدد نصيب الفرد من االستثمارات والموارد التي الرعاية الصحية والتعليمية والثقافية إلى القرية ويحدد نصيب الفرد من االستثمارات والموارد التي 

  ""تكفل رعايته اجتماعيًا تكفل رعايته اجتماعيًا 

الزراعي عن طريق توفير الزراعي عن طريق توفير يكمن أولها في زيادة اإلنتاج يكمن أولها في زيادة اإلنتاج ::ولبرامج التنمية المحلية أهداف عامة ولبرامج التنمية المحلية أهداف عامة 

الري والصرف واستخدام البذور المنتقاة وإتباع الطرق الفنية الحديثة في العناية باألرض ومقاومة الري والصرف واستخدام البذور المنتقاة وإتباع الطرق الفنية الحديثة في العناية باألرض ومقاومة 

آفات وأمراض النباتات وزيادة الثروة الحيوانية وتشجيع الصناعات الريفية ويسعى الهدف الثاني إلى آفات وأمراض النباتات وزيادة الثروة الحيوانية وتشجيع الصناعات الريفية ويسعى الهدف الثاني إلى 

ين ظروف البيئة الصحية وتأمين ين ظروف البيئة الصحية وتأمين رفع المستوى الصحي وذلك بمكافحة األمراض المعدية وتحسرفع المستوى الصحي وذلك بمكافحة األمراض المعدية وتحس

ورعاية األمومة والطفولة ويرمي الهدف الثالث ورعاية األمومة والطفولة ويرمي الهدف الثالث ... ... وتوفير خدمات اإلسعاف األولية وتوفير خدمات اإلسعاف األولية , , الرعاية الطبية الرعاية الطبية 

إلى رفع المستوى التعليمي والثقافي وذلك بتوفير التعليم وتحسينه في مدارس الصغار والعمل على إلى رفع المستوى التعليمي والثقافي وذلك بتوفير التعليم وتحسينه في مدارس الصغار والعمل على 

والوعي عن طريق المعلومات العلمية الحديثة أما والوعي عن طريق المعلومات العلمية الحديثة أما مقاومة األمية ونموها بين الكبار ونشر الثقافة مقاومة األمية ونموها بين الكبار ونشر الثقافة 

الهدف األخير فهو توفير األمن الطمأنينة في العمل ويتم ذلك بتنظيم وسائل األمن في القرية وتفادي الهدف األخير فهو توفير األمن الطمأنينة في العمل ويتم ذلك بتنظيم وسائل األمن في القرية وتفادي 

                                                                  ..المواقف التي تثير الحزازات والعصبيات والعمل على التوفيق بين األطراف المتنازعة المواقف التي تثير الحزازات والعصبيات والعمل على التوفيق بين األطراف المتنازعة 

  :: مبادئ تنمية المجتمع وتنظيمه  مبادئ تنمية المجتمع وتنظيمه --هـهـ
  مبادئ تنمية وتنظيم المجتمعمبادئ تنمية وتنظيم المجتمع""يبحث الدآتور عبد المنعم شوقي في الفصول الثالثة من آتابه يبحث الدآتور عبد المنعم شوقي في الفصول الثالثة من آتابه 

في تعريف التنمية والتنظيم وأهدافهما ومبادئهما وينتقل في الفصول التالية الى توضيح النشاط في تعريف التنمية والتنظيم وأهدافهما ومبادئهما وينتقل في الفصول التالية الى توضيح النشاط 

تماعية والتشريعات التي تتبعها الحكومة في عملية التنمية تماعية والتشريعات التي تتبعها الحكومة في عملية التنمية الحكومي واألهلي في الخدمة االجالحكومي واألهلي في الخدمة االج

  ..والخطوات األساسية التي يجب أن تسير عليها العملية والخطوات األساسية التي يجب أن تسير عليها العملية 

ويعرض في الفصول األربعة األخيرة تحديد نتائج البحث وخطوات تنظيم المجتمع ودور القيادة ويعرض في الفصول األربعة األخيرة تحديد نتائج البحث وخطوات تنظيم المجتمع ودور القيادة 

  ..واالختصاصين في تلك العملية واالختصاصين في تلك العملية 

  ::تتم عملية تنظيم المجتمع هي تتم عملية تنظيم المجتمع هي 

 أوال والتي يتم فيها شرح الموضوع للمواطنين قبل البدء بالعمل وآسب  أوال والتي يتم فيها شرح الموضوع للمواطنين قبل البدء بالعمل وآسب التمهيديةالتمهيديةالمرحلة المرحلة 

ثم بناء الجهاز الرئيسي الذي سيقوم بالعمل ويتم أخيرًا إجراء اختبار ثم بناء الجهاز الرئيسي الذي سيقوم بالعمل ويتم أخيرًا إجراء اختبار , , ثقتهم والتعرف على المجتمع ثقتهم والتعرف على المجتمع 

  ..أولي أولي 

ئه ئه ومبادومباد, ,  وهي المرحلة التخطيطية التي تعتمد على مناهج التخطيط من جهة  وهي المرحلة التخطيطية التي تعتمد على مناهج التخطيط من جهة المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية

, , ومراعاة الظروف الخارجية ومراعاة الظروف الخارجية , , والتي ال بد أن تتصف بالواقعية والشمول واالتزان والتي ال بد أن تتصف بالواقعية والشمول واالتزان , , من جهة أخرى من جهة أخرى 

تتبع في هذه المرحلة خطوات الدراسة العلمية من حيث تحديد أهداف البحث ومفاهيمه تتبع في هذه المرحلة خطوات الدراسة العلمية من حيث تحديد أهداف البحث ومفاهيمه . . والتكامل والتكامل 

جوء إلى إتباع تمهيد جوء إلى إتباع تمهيد واختبار العينة وعدد أفرادها وعدد األسئلة وجامعي البيانات من ثم اللواختبار العينة وعدد أفرادها وعدد األسئلة وجامعي البيانات من ثم الل, , ومجاالته ومجاالته 

  . . البحث وأخيرًا وضع الخطة العمليةالبحث وأخيرًا وضع الخطة العمليةوتحديد نتائج وتحديد نتائج , , للبحث ليتم جمع البيانات بشكل دقيق للبحث ليتم جمع البيانات بشكل دقيق 
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 وهي المرحلة التنفيذية وتتميز بأهمية آبيرة ألنها تشكل المنطلق األساسي  وهي المرحلة التنفيذية وتتميز بأهمية آبيرة ألنها تشكل المنطلق األساسي المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

  ::وتتم عن طريقين وتتم عن طريقين , , لعملية التنمية لعملية التنمية 

والتي تنطلق من المواطنين أنفسهم من خالل والتي تنطلق من المواطنين أنفسهم من خالل : : لتنظيم لتنظيم  المجهودات األهلية في التنمية وا المجهودات األهلية في التنمية وا--11

  ..وبهدف إحداثه بشكل فعلي ليتم تثبيته أخيرًا وبهدف إحداثه بشكل فعلي ليتم تثبيته أخيرًا , , إيقاظ الرغبة في نفوسهم من أجل التغيير إيقاظ الرغبة في نفوسهم من أجل التغيير 

وتتم عملية التغيير بالتعاون بين الجهات المختصة من مجالس واتحادات وتتم عملية التغيير بالتعاون بين الجهات المختصة من مجالس واتحادات  :  :  أجهزة التنفيذ أجهزة التنفيذ--22

لتقويم العلمي للمشروع أو الخطة الذي يعرف بأنه منهج لتقويم العلمي للمشروع أو الخطة الذي يعرف بأنه منهج ولجان وتأتي في المرحلة النهائية عملية اولجان وتأتي في المرحلة النهائية عملية ا

علمي يستخدمه المختصون في البحث االجتماعي بغرض تحديد مدى نجاح العملية القائمة في التأثير علمي يستخدمه المختصون في البحث االجتماعي بغرض تحديد مدى نجاح العملية القائمة في التأثير 

  ..على المجتمع من الناحيتين البيئية والبشرية على المجتمع من الناحيتين البيئية والبشرية 

عملية جزًء من عملية جزًء من ويشير المؤلف إلى أهمية التكامل في عملية التنمية والتنظيم بحيث تكون هذه الويشير المؤلف إلى أهمية التكامل في عملية التنمية والتنظيم بحيث تكون هذه ال

ثم التعاون بين أهالي الريف والحكومة بجميع مستوياتها ثم التعاون بين أهالي الريف والحكومة بجميع مستوياتها , , خطة شاملة آبرى على المستوى القومي خطة شاملة آبرى على المستوى القومي 

حتى تتم عملية اإلصالح بشكل سليم وال بد عند تنفيذ الخطوات األساسية لعملية التنمية من مراعاة حتى تتم عملية اإلصالح بشكل سليم وال بد عند تنفيذ الخطوات األساسية لعملية التنمية من مراعاة 

  ::جملة اعتبارات أساسية تتمثل في جملة اعتبارات أساسية تتمثل في 

   اختالف المجتمعات عن بعضها  اختالف المجتمعات عن بعضها --

  اختالف الهيئات المشتغلة بعملية التنمية اختالف الهيئات المشتغلة بعملية التنمية   --

  )) مدينة مدينة–– قرية  قرية ––حي حي : : مستوى المجتمع المحلي مستوى المجتمع المحلي (( اختالف العمل من حيث المستوى  اختالف العمل من حيث المستوى --

فقد تتداخل فيما بينها وقد تستمر إلى نهاية فقد تتداخل فيما بينها وقد تستمر إلى نهاية , ,  ليس من الضروري أن تأتي الخطوات متتالية  ليس من الضروري أن تأتي الخطوات متتالية --

  ..المشروع المشروع 

  

  

  

  

  

  

  

  : : الريفي الريفي مفهوم تنمية المجتمع مفهوم تنمية المجتمع  ـ  ـ 11
ة المجتمع المحلي هي عملية مستدامة تستحث أآبر عدد من المؤسسات والجماعات ة المجتمع المحلي هي عملية مستدامة تستحث أآبر عدد من المؤسسات والجماعات إن تنميإن تنمي

واألفراد للمشارآة فيها بهدف إحداث تغيير إيجابي في أوضاعه االجتماعية واالقتصادية والسياسية واألفراد للمشارآة فيها بهدف إحداث تغيير إيجابي في أوضاعه االجتماعية واالقتصادية والسياسية 

ي ي وهي عملية تغيير ارتقائوهي عملية تغيير ارتقائ. . والثقافية ، آي يتمتع أفراده بنوعية من الحياة أفضل مما آانت عليه سابقًا والثقافية ، آي يتمتع أفراده بنوعية من الحياة أفضل مما آانت عليه سابقًا 
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منظم للنهوض الشامل المتكامل بجميع نواحي الحياة في المجتمع الريفي يقوم بها أبناؤه بنهج تشارآي منظم للنهوض الشامل المتكامل بجميع نواحي الحياة في المجتمع الريفي يقوم بها أبناؤه بنهج تشارآي 

  ..ديمقراطي وبتكاثف المساعدات من خارجه ديمقراطي وبتكاثف المساعدات من خارجه 

  ::الريفي الريفي سمات تنمية المجتمع سمات تنمية المجتمع  ـ  ـ 22
  أي إجراءات وخطوات منهجية لبرامج ومشاريع تنمويةأي إجراءات وخطوات منهجية لبرامج ومشاريع تنموية: : عملية عملية   

  ألوضاع القائمةألوضاع القائمةأي إحداث فارق آمي ونوعي في اأي إحداث فارق آمي ونوعي في ا: : تغيير تغيير   

  أي نتيجة تصورات نظرية ألعمال البحث والتخطيطأي نتيجة تصورات نظرية ألعمال البحث والتخطيط: : مخططة مخططة   

  أي مشارآة المؤسسات والجماعات واألفراد أي مشارآة المؤسسات والجماعات واألفراد : : تقوم على المشارآة المجتمعية تقوم على المشارآة المجتمعية   

أي تداخل مجاالت التغيير وترابطها في منظومة آلية ، تمتد آي تكون تنمية المجتمع أي تداخل مجاالت التغيير وترابطها في منظومة آلية ، تمتد آي تكون تنمية المجتمع : : تكاملية تكاملية   

  مية الوطنيةمية الوطنيةالمحلي متكاملة ومتسقة مع خطط التنالمحلي متكاملة ومتسقة مع خطط التن

أي أن تكون البرامج والمشاريع شاملة آافة المجاالت في تزامن آني متسق ومتوازن أي أن تكون البرامج والمشاريع شاملة آافة المجاالت في تزامن آني متسق ومتوازن : : شاملةشاملة  

   وفقًا لمعايير الضرورة واإلمكانية واألولوية وفقًا لمعايير الضرورة واإلمكانية واألولويةاالهتماماتاالهتمامات

أي انفتاح إدارة عملية التنمية على مساندة ومشارآة المؤسسات أي انفتاح إدارة عملية التنمية على مساندة ومشارآة المؤسسات : : منفتحة وتشبيكية منفتحة وتشبيكية   

  مع المحلي ومن خارجهمع المحلي ومن خارجهوالجماعات واألفراد من داخل المجتوالجماعات واألفراد من داخل المجت

  

  

  

  :: الريفي  الريفي مشكالت تنمية المجتمعمشكالت تنمية المجتمع ـ  ـ 33
  ضعف النظم والقدرات المؤسسية والفرديةضعف النظم والقدرات المؤسسية والفردية  

  تدني مؤشرات التنمية االقتصاديةتدني مؤشرات التنمية االقتصادية  

  انتشار الفقر والالمساواة  والبطالة انتشار الفقر والالمساواة  والبطالة   

  ضعف نوعية التعليم والمهارات والمعارف ضعف نوعية التعليم والمهارات والمعارف   

  تدني خدمات الصحة والرعاية  االجتماعيةتدني خدمات الصحة والرعاية  االجتماعية  

  تدني مكانة المرأة تدني مكانة المرأة   

  ضعف الوعي البيئيضعف الوعي البيئي  

  اتساع التأثير السلبي لظواهر الهجرة وضعف المشارآة والتهميش االجتماعياتساع التأثير السلبي لظواهر الهجرة وضعف المشارآة والتهميش االجتماعي  

  :: الريفي الريفيأهداف تنمية المجتمعأهداف تنمية المجتمع ـ  ـ 44

  ))أمثلةأمثلة(( أهداف إستراتيجية  أهداف إستراتيجية --11
  تحسين مستوى معيشة سكان المجتمع المحليتحسين مستوى معيشة سكان المجتمع المحلي  

  تطوير الظروف التمكينية للمشارآة في عملية التنميةتطوير الظروف التمكينية للمشارآة في عملية التنمية  
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  ))أمثلة أمثلة ( (  أهداف عامة  أهداف عامة --22

  بناء وتطوير القدرات المؤسسية والفردية للمشارآة في عملية التنميةبناء وتطوير القدرات المؤسسية والفردية للمشارآة في عملية التنمية  

  تحسين الخدمات العامة من حيث التغطية والجودة والشمول والعدالةتحسين الخدمات العامة من حيث التغطية والجودة والشمول والعدالة  

  تطوير قدرات إنتاجية تحقق زيادة فرص العمل واالستثمار والدخلتطوير قدرات إنتاجية تحقق زيادة فرص العمل واالستثمار والدخل  

  تعزيز آليات التنسيق وترشيد استخدام الموارد وإثارة الوعي البيئيتعزيز آليات التنسيق وترشيد استخدام الموارد وإثارة الوعي البيئي  

  

  

  ))أمثلة أمثلة ( ( ف مباشرة حسب القطاعات ف مباشرة حسب القطاعات  أهدا أهدا--33
مشارآة شعبية ، إدماج فئات مهمشة ، خدمات تكافل اجتماعي ، مشارآة مشارآة شعبية ، إدماج فئات مهمشة ، خدمات تكافل اجتماعي ، مشارآة : : تنمية اجتماعية تنمية اجتماعية   

  ..المرأة ، خدمات شبابية ، خدمات تدريب وتعليم ومهاراتالمرأة ، خدمات شبابية ، خدمات تدريب وتعليم ومهارات

زيادة اإلنتاج ، رفع معدالت النشاط االقتصادي ، تصنيع ، زيادة وتنويع زيادة اإلنتاج ، رفع معدالت النشاط االقتصادي ، تصنيع ، زيادة وتنويع : : تنمية اقتصادية تنمية اقتصادية   

زيادة فرص االستثمار ، تسويق المنتجات ، تأهيل وتدريب ، مواصالت واتصال ، طاقة زيادة فرص االستثمار ، تسويق المنتجات ، تأهيل وتدريب ، مواصالت واتصال ، طاقة الدخل ، الدخل ، 

  وتشغيل ، إمدادات مياه وصرف صحيوتشغيل ، إمدادات مياه وصرف صحي

، ، ألعلىألعلىتوعية ونشر معرفة ، خدمات إعالم ، تطبيق منهج من األسفل إلى اتوعية ونشر معرفة ، خدمات إعالم ، تطبيق منهج من األسفل إلى ا: : تنمية سياسية تنمية سياسية   

يم منتديات حوار ، يم منتديات حوار ، آليات تنسيق ومشارآة ، ممارسة ديمقراطية ، تفعيل نظام الالمرآزية ، تنظآليات تنسيق ومشارآة ، ممارسة ديمقراطية ، تفعيل نظام الالمرآزية ، تنظ

  تشبيك وتبادل خبراتتشبيك وتبادل خبرات

  : : الريفيالريفي تنمية المجتمع  تنمية المجتمع  ـ مبادئ ـ مبادئ55
  تلبية احتياجات أساسية وفقًا ألولويات المؤسسات والجماعات واألفرادتلبية احتياجات أساسية وفقًا ألولويات المؤسسات والجماعات واألفراد  

  هيكلية أهداف برامج التنمية ومشاريعها ، وتوزيعها على أهداف عامة ومباشرةهيكلية أهداف برامج التنمية ومشاريعها ، وتوزيعها على أهداف عامة ومباشرة  

  والمتابعة والتقويموالمتابعة والتقويمخطوات منهجية في التعرف والتشخيص والتخطيط والتنفيذ خطوات منهجية في التعرف والتشخيص والتخطيط والتنفيذ   

  معرفة القيادات والوقوف على إمكاناتها واستعدادها لتقديم الدعم والعونمعرفة القيادات والوقوف على إمكاناتها واستعدادها لتقديم الدعم والعون  

  استعداد الجماعات واألفراد لالهتمام بالشأن العام والمشارآة في التنميةاستعداد الجماعات واألفراد لالهتمام بالشأن العام والمشارآة في التنمية  

  استثارة الجماعات واألفراد نتيجة عدم رضاهم عن األوضاع السائدة استثارة الجماعات واألفراد نتيجة عدم رضاهم عن األوضاع السائدة   

  عملية التنميةعملية التنميةمشارآة المؤسسات والجماعات واألفراد في مشارآة المؤسسات والجماعات واألفراد في   

  تعددية مجاالت التنمية والترابط واالتساق في ما بينهاتعددية مجاالت التنمية والترابط واالتساق في ما بينها  

  رسم العالقات المهنية مع المؤسسات والجماعات واألفرادرسم العالقات المهنية مع المؤسسات والجماعات واألفراد  

  تلبية احتياجات أساسية وفقًا ألولويات المؤسسات و الجماعات و األفراد تلبية احتياجات أساسية وفقًا ألولويات المؤسسات و الجماعات و األفراد   

  رة رة هيكلية أهداف برامج التنمية و مشاريعها ، و توزيعها على أهداف عامة ومباشهيكلية أهداف برامج التنمية و مشاريعها ، و توزيعها على أهداف عامة ومباش  

  خطوات منهجية في التعرف و التشخيص و التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقويم خطوات منهجية في التعرف و التشخيص و التخطيط و التنفيذ و المتابعة و التقويم   
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  معرفة القيادات و الوقوف على إمكاناتها و استعدادها لتقديم الدعم و العون معرفة القيادات و الوقوف على إمكاناتها و استعدادها لتقديم الدعم و العون   

  استعداد الجماعات و األفراد لالهتمام بالشأن العام و المشارآة في التنمية استعداد الجماعات و األفراد لالهتمام بالشأن العام و المشارآة في التنمية   

   عدم رضاهم عن األوضاع السائدة  عدم رضاهم عن األوضاع السائدة استثارة الجماعات  و األفراد نتيجةاستثارة الجماعات  و األفراد نتيجة  

  مشارآة المؤسسات و الجماعات و األفراد في عملية التنمية مشارآة المؤسسات و الجماعات و األفراد في عملية التنمية   

  تعددية مجاالت التنمية و الترابط و االتساق في ما بينها تعددية مجاالت التنمية و الترابط و االتساق في ما بينها   

  رسم العالقات المهنية مع المؤسسات و الجماعات و األفرادرسم العالقات المهنية مع المؤسسات و الجماعات و األفراد  

  ضمان المعونة الفنية و المادية لبرامج ومشاريع التنمية ضمان المعونة الفنية و المادية لبرامج ومشاريع التنمية   

  الهتمام بمصالح الجماعات و األفراد دون التعارض مع المصلحة العامة الهتمام بمصالح الجماعات و األفراد دون التعارض مع المصلحة العامة توازن اتوازن ا  

  ضبط حرآة التغيير بالسرعة التي يحتملها المجتمع المحلي ضبط حرآة التغيير بالسرعة التي يحتملها المجتمع المحلي   

  تعزيز االتجاهات اإليجابية دعمًا لعمليات التغيير و االهتمام بالشأن العام تعزيز االتجاهات اإليجابية دعمًا لعمليات التغيير و االهتمام بالشأن العام   

  التعود على استشارة المختصين آلما استدعى األمر التعود على استشارة المختصين آلما استدعى األمر   

 لقياس مدى التغيير الذي طرأ على المؤسسات و الجماعات و األفراد ، و  لقياس مدى التغيير الذي طرأ على المؤسسات و الجماعات و األفراد ، و االهتمام بالتقويماالهتمام بالتقويم  

  على المجتمع و ظروفه التمكينية على المجتمع و ظروفه التمكينية 

، ، نمية آعملية تغيير هادفة و مخططةنمية آعملية تغيير هادفة و مخططةتقوم مبادئ تنمية المجتمع المحلي على تصور منهج التتقوم مبادئ تنمية المجتمع المحلي على تصور منهج الت

، و مبنية على الحقائق ، و مبنية على الحقائق مقدرة التكاليف و الوسائل و النتائج اجتماعيًا و اقتصاديًا و سياسيًا و ثقافيًا مقدرة التكاليف و الوسائل و النتائج اجتماعيًا و اقتصاديًا و سياسيًا و ثقافيًا 

  . . المعرفية المعرفية 

  

  

  ::الريفي الريفي مراحل تنمية المجتمع مراحل تنمية المجتمع  ـ  ـ 66

   مرحلة تمهيدية مرحلة تمهيدية--11
  التعرف إلى المجتمع المحلي التعرف إلى المجتمع المحلي   

  االتصال بالمؤسسات والجماعات واألفراد االتصال بالمؤسسات والجماعات واألفراد   

  آيفية رؤيتهم الحتياجاتهم ودورهم المتوقع في تلبيتها آيفية رؤيتهم الحتياجاتهم ودورهم المتوقع في تلبيتها   

  توضيح ما سوف تقدمه برامج التنمية ومشاريعها توضيح ما سوف تقدمه برامج التنمية ومشاريعها   

  اد المجتمع وقادته اد المجتمع وقادته تحفيز أفرتحفيز أفر  

  بناء نواة التنظيم المؤسسي بناء نواة التنظيم المؤسسي   

   مرحلة تخطيطية مرحلة تخطيطية--22
  االحتياجات التي تواجه تنمية المجتمع المحلي االحتياجات التي تواجه تنمية المجتمع المحلي //تحديد المشكالتتحديد المشكالت  
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  ترتيب أولويات المشكالت وفقًا لحدتها وتأثيرها وإمكانيات مواجهتها ترتيب أولويات المشكالت وفقًا لحدتها وتأثيرها وإمكانيات مواجهتها   

  تحديد البرامج والمشاريع المقترحة لمواجهة المشكالت وفق أولوياتها تحديد البرامج والمشاريع المقترحة لمواجهة المشكالت وفق أولوياتها   

  د جدوى آل برنامج أو مشروع يقترح إدراجه في خطة التنمية د جدوى آل برنامج أو مشروع يقترح إدراجه في خطة التنمية تحديتحدي  

  وضع تصور نهائي لمخطط شامل يتضمن البرامج والمشاريع المجدية وضع تصور نهائي لمخطط شامل يتضمن البرامج والمشاريع المجدية   

  توزيع أدوار مسؤوليات التنفيذ على األطراف المشارآة توزيع أدوار مسؤوليات التنفيذ على األطراف المشارآة   

   مرحلة تنفيذية مرحلة تنفيذية--33
  إتاحة فرص وآليات المشارآة والتنسيق والتعاون إتاحة فرص وآليات المشارآة والتنسيق والتعاون   

  يين وعلى تدريبهم المناسب يين وعلى تدريبهم المناسب الحرص على مشارآة القادة المحلالحرص على مشارآة القادة المحل  

  اختيار األطر التنظيمية الالزمة والمناسبة لعملية التنفيذ اختيار األطر التنظيمية الالزمة والمناسبة لعملية التنفيذ   

  توفير مستلزمات تنفيذ البرامج والمشاريع وإعداد إدارة مشترآة توفير مستلزمات تنفيذ البرامج والمشاريع وإعداد إدارة مشترآة   

  إثارة الوعي بأهمية التغيير الحاصل وما سيترتب عليه من لنتائج إثارة الوعي بأهمية التغيير الحاصل وما سيترتب عليه من لنتائج   

  إشراف مشترك على علية التنفيذ ومتابعة تحقيق األهداف إشراف مشترك على علية التنفيذ ومتابعة تحقيق األهداف   

   مرحلة تقويمية مرحلة تقويمية--44
  قياس األهداف المنفذة ومقارنتها باألهداف المتوقعة قياس األهداف المنفذة ومقارنتها باألهداف المتوقعة   

  تحديد أسلوب تنفيذ الخطة ومدى آفاءة اعتماده   تحديد أسلوب تنفيذ الخطة ومدى آفاءة اعتماده     

  تقدير آثار وتأثيرات الخطة على المجتمع المحلي تقدير آثار وتأثيرات الخطة على المجتمع المحلي   

  معرفة نقاط القوة والضعف في الممارسات التنموية معرفة نقاط القوة والضعف في الممارسات التنموية   

  استخالص دروس ومقترحات استدامة عملية التنمية استخالص دروس ومقترحات استدامة عملية التنمية   

يق                             اون والتنس ق التع و تحقي ي ه ع المحل ة المجتم ل تنمي م مراح ذي يحك ام ال دأ الع يق            إن المب اون والتنس ق التع و تحقي ي ه ع المحل ة المجتم ل تنمي م مراح ذي يحك ام ال دأ الع إن المب

ل أو                          دعم أو التموي ة ال ل أو                         والمشارآة بين مختلف أصحاب الشأن أو أصحاب المصلحة سواء من ناحي دعم أو التموي ة ال والمشارآة بين مختلف أصحاب الشأن أو أصحاب المصلحة سواء من ناحي

  تقديم الخبرات الفنية أو تهيئة الظروف المالئمة لنجاح البرامج والمشاريع التنموية تقديم الخبرات الفنية أو تهيئة الظروف المالئمة لنجاح البرامج والمشاريع التنموية 

  ::الريفي الريفي تنمية المجتمع تنمية المجتمع مجاالت مجاالت  ـ  ـ 77
  صحة وتعليم وإسكان وعمل صحة وتعليم وإسكان وعمل : : تصنيف مبني على وظائف مؤسسات عامة مثل تصنيف مبني على وظائف مؤسسات عامة مثل   

  اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافيةاجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية: : تصنيف مبني على قطاعات مثل تصنيف مبني على قطاعات مثل   

  فقر وتهميش وبطالة ومساواةفقر وتهميش وبطالة ومساواة: : تصنيف مبني على قضايا التنمية مثل تصنيف مبني على قضايا التنمية مثل   

  وشباب وطفولةوشباب وطفولةمرأة مرأة : : تصنيف مبني على فئات اجتماعية معرضة مثل تصنيف مبني على فئات اجتماعية معرضة مثل   

إن الفصل أو التمييز بين هذه المجاالت هو نظري ومنهجي غالبًا ما يبرره فصل المهام الوظيفية إن الفصل أو التمييز بين هذه المجاالت هو نظري ومنهجي غالبًا ما يبرره فصل المهام الوظيفية 

  ..للمؤسسات المعنية أو ضرورات البحث والتحليل للمؤسسات المعنية أو ضرورات البحث والتحليل 
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  مقترحات المجاالت المتداخلةمقترحات المجاالت المتداخلة
  بناء وتطوير القدرات المؤسسية والفردية بناء وتطوير القدرات المؤسسية والفردية   

  مكافحة الفقر والالمساواةمكافحة الفقر والالمساواة  

  ونظم المشارآة الشعبية ونظم المشارآة الشعبية العدالة االجتماعية العدالة االجتماعية   

  تعزيز االندماج االجتماعي واالرتقاء بمكانة المرأة ودعم الفئات المعرضةتعزيز االندماج االجتماعي واالرتقاء بمكانة المرأة ودعم الفئات المعرضة  

  الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام مواردهاالحفاظ على البيئة وترشيد استخدام مواردها  

  : : غاية تنمية المجتمع المحليغاية تنمية المجتمع المحلي
اة المجتمع      اة المجتمع     إن غاية تنمية المجتمع المحلي هي إحداث تغيير إيجابي وشامل في حي د يكون   . . إن غاية تنمية المجتمع المحلي هي إحداث تغيير إيجابي وشامل في حي د يكون   وق وق

ر اتجاهات الجماعات                 هذا التغيير هذا التغيير  ى تغيي ر اتجاهات الجماعات                  ماديًا يسعى إلى رفع المستوى االقتصادي ، أو نوعيًا يهدف إل ى تغيي  ماديًا يسعى إلى رفع المستوى االقتصادي ، أو نوعيًا يهدف إل

تهم   توى معيش ي مس أثير ف راد والت تهم  واألف توى معيش ي مس أثير ف راد والت دم   . . واألف وفير ظروف التق ى ت ة إل اريع التنمي رامج ومش عى ب دم   وتس وفير ظروف التق ى ت ة إل اريع التنمي رامج ومش عى ب وتس

الت الت االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي للمجتمع وتشمل نشاطاتها مقتضيات التعامل مع المشك           االجتماعي واالقتصادي والسياسي والثقافي للمجتمع وتشمل نشاطاتها مقتضيات التعامل مع المشك           

  ..واإلمكانيات والفرص في مختلف مجاالت التنمية واإلمكانيات والفرص في مختلف مجاالت التنمية 

      

  

  
  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع الفصل الرابع 

  

المشاريع الصغيرة آأداة من أدوات التنمية الريفية عامة والمرأة خاصة في المشاريع الصغيرة آأداة من أدوات التنمية الريفية عامة والمرأة خاصة في 

  سوريا سوريا 

  

   أ ـ لماذا مشروع صغير  أ ـ لماذا مشروع صغير 
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  المتناهية الصغرالمتناهية الصغرب ـ مفهوم المشاريع ب ـ مفهوم المشاريع 

  اء لهذه المشاريعاء لهذه المشاريعالمؤسسات االجتماعية واالقتصادية لوصول النسالمؤسسات االجتماعية واالقتصادية لوصول النس  ––  جج

  لوصول النساء لهذه المشاريعلوصول النساء لهذه المشاريعواالقتصادية واالقتصادية  ـ المحددات االجتماعية  ـ المحددات االجتماعية دد

   ـ برامج المشاريع الصغيرة في سوريا  ـ برامج المشاريع الصغيرة في سوريا هـهـ

  

  

  

  

  

  

   .. .. لماذا مشروع صغير خاص بالمرأة ؟ لماذا مشروع صغير خاص بالمرأة ؟––أ أ 

م ميتس ة          يتس ات المدني ع المجتمع ة م ورية ، بالمقارن ي س ة ف ة الريفي ات المحلي ال المجتمع ع ح ة           واق ات المدني ع المجتمع ة م ورية ، بالمقارن ي س ة ف ة الريفي ات المحلي ال المجتمع ع ح  واق

ة م ة مبجمل ة   بجمل ة والثقافي ادية  واالجتماعي ة واالقتص مات الديموغرافي ة   ن الس ة والثقافي ادية  واالجتماعي ة واالقتص مات الديموغرافي ي   ....ن الس ا ف ي مجمله اهم ف ي تس ي   الت ا ف ي مجمله اهم ف ي تس الت

ي تحدد               ذه السمات الت ين ه ذه السمات التي تحدد              إضافة أعباء آبيرة على العمليات الجارية للنهوض بالريف وتنميته، ومن ب ين ه إضافة أعباء آبيرة على العمليات الجارية للنهوض بالريف وتنميته، ومن ب

نتاج الزراعي   نتاج الزراعي   فاعلية الخطط التنموية المنفذة في الريف ، ما يتصل بطبيعة العالقات الزراعية ونمط اإل             فاعلية الخطط التنموية المنفذة في الريف ، ما يتصل بطبيعة العالقات الزراعية ونمط اإل             

نهم من                      ا بي راد فيم نهم من                     وما يرتبط بذلك من عادات وتقاليد اجتماعية موروثة تحدد األطر العامة لتفاعل األف ا بي راد فيم وما يرتبط بذلك من عادات وتقاليد اجتماعية موروثة تحدد األطر العامة لتفاعل األف

ك             ى ذل اف إل رى، يض ة أخ ن جه تغاللها م رق اس ع األرض وط املهم م لوب  تع ة ، وألس ك            جه ى ذل اف إل رى، يض ة أخ ن جه تغاللها م رق اس ع األرض وط املهم م لوب  تع ة ، وألس أو أو ( ( جه

اج الزراعي يصاحبه م               ) ) باالرتباط به باالرتباط به  ة اإلنت اج الزراعي يصاحبه م               ، نلحظ أن هناك تدني نسبي لريعي ة اإلنت وع      ، نلحظ أن هناك تدني نسبي لريعي ة واضحة لتن وع      حدودي ة واضحة لتن حدودي

ى مستويات معيشة سكان الريف لتحسين مستويات                        لبًا عل نعكس س ذي ي ى مستويات معيشة سكان الريف لتحسين مستويات                       المناشط االقتصادية، األمر ال لبًا عل نعكس س ذي ي المناشط االقتصادية، األمر ال

ات السكان داخل                             ين فئ ة السكان نتيجة عدم التناسب ب اع مستويات إعال ات السكان داخل                            معيشتهم، وذلك في ظل ارتف ين فئ ة السكان نتيجة عدم التناسب ب اع مستويات إعال معيشتهم، وذلك في ظل ارتف

  ....وخارج القوة البشرية وخارج القوة البشرية 

ك ل ذل كآ ل ذل ي   آ ة األضعف ف ى الحلق لبًا عل نعكس س ي    ي ة األضعف ف ى الحلق لبًا عل نعكس س رأة           ي ي الم ي ، أال وه ي الريف ع المحل رأة          المجتم ي الم ي ، أال وه ي الريف ع المحل المجتم

اء التي                       ى األعب اجرة، إضافة إل ة المه ة الذآوري اء التي                      التي يستوجب عليها سد النقص الحاصل في اليد العامل ى األعب اجرة، إضافة إل ة المه ة الذآوري التي يستوجب عليها سد النقص الحاصل في اليد العامل

ة يجري      .. .. آانت وما زالت تقوم بها في المنزل وفي الحقل          آانت وما زالت تقوم بها في المنزل وفي الحقل           رأة الريفي ة يجري      وهذا التنوع والتعدد في أدوار الم رأة الريفي وهذا التنوع والتعدد في أدوار الم
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ا من وسائل                  في ظل استمرار تهميش مكا    في ظل استمرار تهميش مكا     ا وجعل موقعه اج وملكيته ا من وسائل                  نتها وجعل موقعها في وسائل اإلنت ا وجعل موقعه اج وملكيته نتها وجعل موقعها في وسائل اإلنت

  ..اإلنتاج وملكيتها في أضيق الحدود بالقياس لموقع ومكانة الرجل في الريف اإلنتاج وملكيتها في أضيق الحدود بالقياس لموقع ومكانة الرجل في الريف 

ن     ب وبخاصة  م ف الجوان ن مختل رأة م ين الم بل لتمك ة للبحث عن س رزت الحاج ا ب ن هن ن    م ب وبخاصة  م ف الجوان ن مختل رأة م ين الم بل لتمك ن س ة للبحث ع رزت الحاج ا ب ن هن م

  )... )... الريفيالريفي( (  بناء مجتمعها المحلي    بناء مجتمعها المحلي   ل أفضل فيل أفضل فيالناحية االقتصادية ، األمر الذي يجعلها تساهم بشكالناحية االقتصادية ، األمر الذي يجعلها تساهم بشك

  

  ::المتناهية الصغر المتناهية الصغر  مفهوم المشاريع  مفهوم المشاريع ––  بب

ا تسمى        المتناهية الصغر   المتناهية الصغر   الرغم من االنتشار الواسع للمشاريع      الرغم من االنتشار الواسع للمشاريع     علىعلى ا تسمى        أو م ة    أو م ة   الميكروي في سوريا    في سوريا    الميكروي

ى مستوى سوريا                         إال أنه ال    إال أنه ال     يس عل اريف ل ة من التع ل نجد جمل ذه المشاريع ب ى مستوى سوريا                         يوجد تعريف مشترك له يس عل اريف ل ة من التع ل نجد جمل ذه المشاريع ب يوجد تعريف مشترك له

  . . سي بل على مستوى العالم سي بل على مستوى العالم فحفح

ات شيوعًا                   ذه التعريف ر ه ات شيوعًا                  ويعتبر ذلك التعريف الذي يستند على أربعة أنماط من المؤشرات أآث ذه التعريف ر ه ويعتبر ذلك التعريف الذي يستند على أربعة أنماط من المؤشرات أآث

  : : وتتناول هذه المؤشرات آًال من وتتناول هذه المؤشرات آًال من 

  المرصود لهذا المشروع المرصود لهذا المشروع حجم رأس المال حجم رأس المال ـ ـ 

   المستخدم للمشروع  المستخدم للمشروع المستوى التكنولوجيالمستوى التكنولوجيــ

  الشكل القانوني لملكية المشروع الشكل القانوني لملكية المشروع ـ ـ 

   العاملين في المشروع  العاملين في المشروع ـ عددـ عدد

  : : متناهية الصغر وتطلق على متناهية الصغر وتطلق على حيث تعتمد هذه الدراسة مفهوم المشاريع الحيث تعتمد هذه الدراسة مفهوم المشاريع ال

ة عاملين أو من                   ا أربع ة عاملين أو من                  المؤسسات التي يديرها صاحب المشروع وال يتجاوز عدد العمال فيه ا أربع المؤسسات التي يديرها صاحب المشروع وال يتجاوز عدد العمال فيه

رآز في   رآز في   ديرها النساء ومعظمها متمديرها النساء ومعظمها متمما ينطبق هذا التعريف على المشاريع التي تما ينطبق هذا التعريف على المشاريع التي ت وغالبًا  وغالبًا ،  ،  أفراد األسرة   أفراد األسرة   

ع          القطاع الريفي   القطاع الريفي    ة ، م اج الزراعي وبعض الحرف البسيطة التقليدي وان واإلنت ة الحي ى تربي وم عل ع          وتق ة ، م اج الزراعي وبعض الحرف البسيطة التقليدي وان واإلنت ة الحي ى تربي وم عل وتق

  . . بعض المهارات التصنيعية والسيما تصنيع األلبان واألجبان وبعض المواد الغذائية بعض المهارات التصنيعية والسيما تصنيع األلبان واألجبان وبعض المواد الغذائية 

  الصغيرة ومنها الميكروية الصغيرة ومنها الميكروية وأصبحت تدعى هذه المشاريع بعدة أسماء منها وأصبحت تدعى هذه المشاريع بعدة أسماء منها 

  

  

  

  

  ::   المعنية بالمشاريع المتناهية الصغر  المعنية بالمشاريع المتناهية الصغر المؤسساتالمؤسسات  ––  جج
المؤسسات المعنية بالمشاريع المتناهية الصغر محدودة إلى حد ما في سوريا وممكن               المؤسسات المعنية بالمشاريع المتناهية الصغر محدودة إلى حد ما في سوريا وممكن               ما زالت   ما زالت   

  : : التمييز بين نوعين من المؤسسات التمييز بين نوعين من المؤسسات 

  ـ مؤسسات تؤدي خدمات غير مالية ـ مؤسسات تؤدي خدمات غير مالية 
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  ـ مؤسسات تؤدي خدمات مالية ـ مؤسسات تؤدي خدمات مالية 

ة ب  للنوع األول من المؤسسات أي        للنوع األول من المؤسسات أي       بالنسبةبالنسبة ة ب المعني ة للنساء صاحبات      المعني ز والمتابع دريب والتحفي ة للنساء صاحبات      الت ز والمتابع دريب والتحفي الت

  : :  مثًال  مثًال غالبًا ما تكون جهات حكومية غالبًا ما تكون جهات حكومية المشاريع فهي متعددة بتعدد الجهات التي تمثلها ، والتي المشاريع فهي متعددة بتعدد الجهات التي تمثلها ، والتي 

  ـ مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة ـ مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة 

  وزارة الصحة وزارة الصحة مديرية القرى الصحية في مديرية القرى الصحية في ـ ـ 

     االتحاد العام النسائي االتحاد العام النسائيـ ـ 

ذه المؤسسات  ذه المؤسسات ه كل منفصل ه ل بش كل منفصل تعم ل بش ى تعم ا تسعى إل ى ولكنه ا تسعى إل دف ، ولكنه ق نفس اله دف ، تحقي ق نفس اله رامج تحقي ل ب رامج ولع ل ب ولع

دريب    ((مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة هي األشمل في تقديم خدمات مديرية تنمية المرأة الريفية في وزارة الزراعة هي األشمل في تقديم خدمات  ز ـ ت دريب    تحفي ز ـ ت تحفي

ة    ) ) الخ الخ ....…………ـ ـ إقراض ـ متابعة   ـ ـ إقراض ـ متابعة    ة    وهي األآثر انتشارًا واألآثر آفاءة بفضل عناصرها المدرب وهي األآثر انتشارًا واألآثر آفاءة بفضل عناصرها المدرب

  .. الريف السوري  الريف السوري والمنتشرة على آافة رقعة فيوالمنتشرة على آافة رقعة في
ا              وأما بالنسبة   وأما بالنسبة    ذه المؤسسات آله ة فنجد ه ا              للنوع الثاني من المؤسسات والذي يقدم خدمات مالي ذه المؤسسات آله ة فنجد ه للنوع الثاني من المؤسسات والذي يقدم خدمات مالي

ا  ة وهي المصارف بأنواعه ا حكومي ة وهي المصارف بأنواعه اري ––التجاري التجاري ((حكومي اري  العق ليف–– الزراعي  الزراعي –– الصناعي  الصناعي –– العق ليف التس ولكن ولكن ) )  التس

ا يعيق    ضمن قائمة هذه المصارف      ضمن قائمة هذه المصارف      مشاريع النساء الصغيرة ال تندرج      مشاريع النساء الصغيرة ال تندرج      أنواع  أنواع  بأغلب األحيان   بأغلب األحيان    ا يعيق    مم   وصول وصول مم

اءالنساء ك إال النس تم ذل دماتها ، وال ي ى خ ك إال  إل تم ذل ى خدماتها ، وال ي ات إل اتبحال وجود اتفاقي وع األول اآلنف بحال وجود اتفاقي ين مؤسسات الن ة ب وع األول اآلنف  موقع ين مؤسسات الن ة ب  موقع

الي واإلداري                    اق الم ك االتف ى ذل ال عل الي واإلداري                   الذآر وبين أحد المصارف ، ومث اق الم ك االتف ى ذل ال عل ين     الذآر وبين أحد المصارف ، ومث رم ب ين     المب رم ب / / وزارة الزراعة    وزارة الزراعة    المب

ين      التعاوني لتنفيذالتعاوني لتنفيذوالمصرف الزراعي   والمصرف الزراعي   / / مية المرأة الريفية    مية المرأة الريفية    تنتنمديرية  مديرية   ين       مكون اإلقراض في مشروع تمك راض في مشروع تمك  مكون اإلق

  ..وآذلك االتفاق المبرم بين االتحاد العام النسائي ومصرف التسليف الشعبي وآذلك االتفاق المبرم بين االتحاد العام النسائي ومصرف التسليف الشعبي ،،  المرأة والحد من الفقر المرأة والحد من الفقر 

  ::هـ ـ المحددات االجتماعية واالقتصادية لوصول النساء لهذه المشاريع هـ ـ المحددات االجتماعية واالقتصادية لوصول النساء لهذه المشاريع 
ل،     واقع المرأة الريفية في سورية متشابه آثيرًا مع واقعها في الريف العرب           واقع المرأة الريفية في سورية متشابه آثيرًا مع واقعها في الريف العرب            ل،     ي وحتى العالمي آك ي وحتى العالمي آك

  .. إنتاجية إنجابية إنتاجية إنجابية––فالمرأة الريفية تعمل آل شيء وال تأخذ شيء فهي تؤدي ثالثة أدوار اجتماعية فالمرأة الريفية تعمل آل شيء وال تأخذ شيء فهي تؤدي ثالثة أدوار اجتماعية 

ف      ة ولمختل ات الزراعي ف العملي اهم بمختل ا تس د أنه اجي نج ا اإلنت ن دوره ديث ع دى الح ف     ول ة ولمختل ات الزراعي ف العملي اهم بمختل ا تس د أنه اجي نج ا اإلنت ن دوره ديث ع دى الح ول

ؤولة عن ال  ل فهي مس ال الحق ن أعم ة م ال اليدوي ل تختص باألعم ؤولة عن ال المحاصيل ال ب ل فهي مس ال الحق ن أعم ة م ال اليدوي ل تختص باألعم ذار المحاصيل ال ب ذار ب   –– التعشيب  التعشيب ––ب

  ..الخالخ........ نقل بقايا المحاصيل نقل بقايا المحاصيل–– فرزها  فرزها –– الحصاد اليدوي  الحصاد اليدوي –– الترقيع  الترقيع ––التفريد التفريد 

ؤول األول واأل    ي المس وان فه ة الحي بة لرعاي ا بالنس ؤول األول واأل   أم ي المس وان فه ة الحي بة لرعاي ا بالنس ا  خيخيأم ن حالبته ا  ر ع ن حالبته ا ––ر ع ا  تنظيفه ب –– تنظيفه ب  جل  جل

رأة ب          . . الخالخ... ... الخ وحتى تصنيع منتجاتها من حليب وأجبان وألبان       الخ وحتى تصنيع منتجاتها من حليب وأجبان وألبان       ......العلفالعلف د الم ذا الجه رأة ب          ورغم آل ه د الم ذا الجه دة  ورغم آل ه دة  عي عي

اك            اك           آل البعد عن عملية تسويق المنتجات فهن ة بحث         % % 9191آل البعد عن عملية تسويق المنتجات فهن ة بحث         من األسر بعين م    ) )  أسرة   أسرة  75007500((من األسر بعين م    الرجال ه الرجال ه

وارد              رأة للم ول الم م أو وص دم تحك ى ع ح عل ر واض ذا مؤش ويق وه ة التس ن عملي ؤولون ع وارد             المس رأة للم ول الم م أو وص دم تحك ى ع ح عل ر واض ذا مؤش ويق وه ة التس ن عملي ؤولون ع المس

  ....االقتصادية باألسرةاالقتصادية باألسرة
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الحديث  الحديث  أما بالنسبة للمرأة عندما تفكر أو عندما تصبح صاحبة مشروع نستطيع             أما بالنسبة للمرأة عندما تفكر أو عندما تصبح صاحبة مشروع نستطيع             

  : :  وهي  وهي تميزهاتميزهاعن عدة نقاط عن عدة نقاط 
ة المجتمع التي            ::الخوف من الفشل الخوف من الفشل  ـ   ـ  11 ذا يرجع لثقاف ة النساء وه ى غالبي ة المجتمع التي          شعور يسيطر عل ذا يرجع لثقاف ة النساء وه ى غالبي شعور يسيطر عل

ام                  اآتسبتها المرأة وستنقلها لبناتها     اآتسبتها المرأة وستنقلها لبناتها      رأة ال تستطيع القي أمور الم ام ب ام                  ، والتي تفيد بأن الرجل قادر على القي رأة ال تستطيع القي أمور الم ام ب ، والتي تفيد بأن الرجل قادر على القي

  . . باألموال والربح والخسارة باألموال والربح والخسارة ، والسيما األمور والمهام ذات العالقة ، والسيما األمور والمهام ذات العالقة بها بها 

دء بالمشروع ،         لذلك نجد المرأة    لذلك نجد المرأة     دء بالمشروع ،         تتردد آثيرًا قبل الب ين             تتردد آثيرًا قبل الب ده ال يكفي لتمك نح القرض لوح ذلك م ين             ل ده ال يكفي لتمك نح القرض لوح ذلك م ل

ة          المرأة وإنما هو مجرد خدمة مالية ال تقدم وال تؤخر ما          المرأة وإنما هو مجرد خدمة مالية ال تقدم وال تؤخر ما           ز ثق ة لتعزي ة وتحفيزي رامج تدريبي رتبط ب م ت ة        ل ز ثق ة لتعزي ة وتحفيزي رامج تدريبي رتبط ب م ت ل

  ب والسيما التدريب الفني على المشاريع وإدارتها ب والسيما التدريب الفني على المشاريع وإدارتها ومنحنهن الفرصة األآبر بالتدريومنحنهن الفرصة األآبر بالتدري ،  ، النساء بأنفسهن النساء بأنفسهن 

اء     ـ      ـ     22 ا النس ل معه ي تتعام واق الت ة األس اء    محدودي ا النس ل معه ي تتعام واق الت ة األس واق   وو  ::  محدودي ة باألس ذه المحدودي ود ه واق   تع ة باألس ذه المحدودي ود ه تع

ألوف             لمرأة  لمرأة  إذ نجد ا  إذ نجد ا  اإلنتاج ونوعيته،   اإلنتاج ونوعيته،   ببمحدودية  محدودية  لللل ادة م ا هو ع ى م ألوف             ال تغامر بنوعية المشروع بل تلجأ إل ادة م ا هو ع ى م ال تغامر بنوعية المشروع بل تلجأ إل

وان   ة الحي ل تربي ه مث رة في ديها خب رب ول وان  ومج ة الحي ل تربي ه مث رة في ديها خب رب ول ا  ومج ذلك منتجه ة ، ل ا   والزراع ذلك منتجه ة ، ل دي وال   والزراع دود وتقلي ون مح دي وال  يك دود وتقلي ون مح يك

  . . تستطيع المنافسة ، وال يلبي احتياجات السوق والسيما أسواق خارج القرية تستطيع المنافسة ، وال يلبي احتياجات السوق والسيما أسواق خارج القرية 

ار النساء للمعلومات    ـ    ـ   33 ار النساء للمعلومات   افتق ا      افتق ات القروض وبرامجه ة عن آلي ا       الفني ات القروض وبرامجه ة عن آلي ذا يستدعي   : :  الفني ذا يستدعي     وه   وه

رامج وميزا     ذه الب اء ه ادية للنس ائل اإلرش ال الرس ود إليص ف الجه رامج وميزا    تكثي ذه الب اء ه ادية للنس ائل اإلرش ال الرس ود إليص ف الجه رص   تكثي ا وف ائمين عليه ا والق رص   ته ا وف ائمين عليه ا والق ته

  ..االستفادة منها االستفادة منها 

  ..إقراض النساءإقراض النساءببافتقار المؤسسة االقراضية لموظفين أو أقسام متخصصة افتقار المؤسسة االقراضية لموظفين أو أقسام متخصصة  ـ  ـ 44

رأة ـ     ـ    55 اتق الم ى ع اة عل اء الملق رة األعب رأةآث ى عاتق الم اة عل اء الملق رة األعب ي إذ إذ   : :   آث ي الريف تعمل ف اء ف ة النس ي أن غالبي ي الريف تعمل ف اء ف ة النس أن غالبي

  ..يبعدها آثيرًا عن التفكير بمشروع أو عبء يضاف إليها يبعدها آثيرًا عن التفكير بمشروع أو عبء يضاف إليها الحقل والمنزل الحقل والمنزل 

ل المشاريع الصغيرة       66 ى تموي ل المشاريع الصغيرة        ـ عجز الجهات القائمة عل ى تموي ة احتياجات النساء     : :  ـ عجز الجهات القائمة عل ة احتياجات النساء      عن تلبي  عن تلبي

قرض  قرض  / / 100100//قروض في قرية ما بينما يكون االحتياج الفعلي هو       قروض في قرية ما بينما يكون االحتياج الفعلي هو       / / 1010//تستطيع إعطاء   تستطيع إعطاء   ) ) سس((مثًال جهة   مثًال جهة   

  . . مما يخلق ردة فعل عكسية لدى البقية اللواتي لم يحصلن على قرض مما يخلق ردة فعل عكسية لدى البقية اللواتي لم يحصلن على قرض 

ة      ـ رغم تيسير شروط اإلقراض   ـ رغم تيسير شروط اإلقراض  77 ة موظفين في الدول ة     وقبول آفال ة موظفين في الدول ا  : : وقبول آفال ا   إال أنه م تالمس    إال أنه م تالمس   ل ل

رة                 االحتياجاالحتياجالنساء صاحبات   النساء صاحبات    رة                  الفعلي ألنهن لم يستطعن تأمين عاملين في الدولة وخاصة في القرى الفقي رى الفقي  الفعلي ألنهن لم يستطعن تأمين عاملين في الدولة وخاصة في الق

  التي ال يوجد فيها موظفين أبدًا التي ال يوجد فيها موظفين أبدًا 
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ع األدوار حيث        : :  ـ حجم المشروع وصغره    ـ حجم المشروع وصغره   88 املين أو يعيق توزي ذي يعيق استخدام ع ع األدوار حيث         وال ذي يعيق استخدام عاملين أو يعيق توزي  وال

ذا يتطلب          ن المرأة هي صاحبة المشروع      ن المرأة هي صاحبة المشروع      نجد أ نجد أ  ذا يتطلب          وهي البائع والمحاسب والمنتج ومسؤولة المشتريات وه وهي البائع والمحاسب والمنتج ومسؤولة المشتريات وه

  . . إآسابها آل هذه المهارات وبفترة قصيرة إآسابها آل هذه المهارات وبفترة قصيرة 

ر سواء من       :  : عجز المرأة صاحبة المشروع الصغير عن منافسة المشاريع    عجز المرأة صاحبة المشروع الصغير عن منافسة المشاريع     ـ   ـ  99   ر سواء من    األآب األآب

  الخ الخ .... .... ناحية السعر أو ناحية الجودة أو قنوات التوزيع ناحية السعر أو ناحية الجودة أو قنوات التوزيع 

ى      ـ ـ 1010 غيرة إل اريع الص احبات المش اء ص ول النس عف وص ى      ض غيرة إل اريع الص احبات المش اء ص ول النس عف وص ات  : : ض ادر المعلوم ات   مص ادر المعلوم  مص

دريب بسبب انخفاض مستواها التعليمي                 دريب بسبب انخفاض مستواها التعليمي                المتعلقة باالقتصاد والتمويل ومهارات التسويق والترويج والت المتعلقة باالقتصاد والتمويل ومهارات التسويق والترويج والت

ق    ا يتعل ذه المصادر فيم ل ه وفر مث دم ت ة ، وبسبب ع ن جه ع م ي المجتم ة ف ق   وبسبب صورتها النمطي ا يتعل ذه المصادر فيم ل ه وفر مث دم ت ة ، وبسبب ع ن جه ع م ي المجتم ة ف وبسبب صورتها النمطي

ر والنجد   بمشاريع متناهية الص  بمشاريع متناهية الص   ر والنجد   غر ، إذ نجد آثير من المؤسسات والمكاتب المتخصصة بالمشاريع األآب غر ، إذ نجد آثير من المؤسسات والمكاتب المتخصصة بالمشاريع األآب

  . . أي مؤسسة تهتم بالمشاريع المتناهية الصغر أي مؤسسة تهتم بالمشاريع المتناهية الصغر 

دء بمشروع خاص      1111 ى الب ر عل د الغي أجور عن ل الم اء تفضل العم ة النس دء بمشروع خاص       ـ غالبي ى الب ر عل د الغي أجور عن ل الم اء تفضل العم ة النس . .  ـ غالبي

  . . ها الخاص ها الخاص العمل بالقطاع الحكومي ألن ذلك يقدم لها مزايا عديدة ال تجدها بعملالعمل بالقطاع الحكومي ألن ذلك يقدم لها مزايا عديدة ال تجدها بعملالسيما السيما 

ة الصغر          1212 ة تغطي خدمات المشاريع المتناهي ة الصغر           ـ عدم وجود مؤسسات تأميني ة تغطي خدمات المشاريع المتناهي  ألن  ألن : :  ـ عدم وجود مؤسسات تأميني

ة        روع وللجه احبة المش رأة ص دي للم كل تح ذا يش ة ، وه ة متناهي ا الجغرافي ة وبقاعه ا عالي ة       مخاطره روع وللجه احبة المش رأة ص دي للم كل تح ذا يش ة ، وه ة متناهي ا الجغرافي ة وبقاعه ا عالي مخاطره

  . . المشرفة على التمويل المشرفة على التمويل 

داً      ـ ربح   ـ ربح   1313 داً      المشاريع المتناهية الصغر محدود ج ر مغري ألن ال        :  : المشاريع المتناهية الصغر محدود ج ر مغري ألن ال     وغي رأة تنخرط في      وغي رأة تنخرط في      م م

اليب   ة وبأس طة تقليدي اليب  أنش ة وبأس طة تقليدي ال      أنش ث رأس الم ن حي ع م اط متوض ى نش رأة إل ل  الم ث تمي ة حي ال      تقليدي ث رأس الم ن حي ع م اط متوض ى نش رأة إل ل  الم ث تمي ة حي تقليدي

  . . والتكنولوجيا المستخدمة فيه مما يعود عليها بربح محدود جدًا والتكنولوجيا المستخدمة فيه مما يعود عليها بربح محدود جدًا 

اط       1414 ى النش ة وإل اريع المنزلي ى المش ل إل اريع تمي احبات المش اء ص ة النس اط       ـ غالبي ى النش ة وإل اريع المنزلي ى المش ل إل اريع تمي احبات المش اء ص ة النس ـ غالبي

ويقي   اجي والتس ويقي  اإلنت اجي والتس ذي : : اإلنت ذي  ال دة    ال اريع لع ذا يعرض المش زل وه ادرة المن ل أو مغ ى تنق اج إل دة   ال تحت اريع لع ذا يعرض المش زل وه ادرة المن ل أو مغ ى تنق اج إل ال تحت

  . . مثالب منها يدوية المنتج ـ عدم المنافسة ـ محدودية التصرف مثالب منها يدوية المنتج ـ عدم المنافسة ـ محدودية التصرف 

ن        ل اآلالف م ات ب اك المئ ل هن ن بالمقاب ذآر ولك تحقت ال ي اس اط الت ذه بعض النق ن       ه ل اآلالف م ات ب اك المئ ل هن ن بالمقاب ذآر ولك تحقت ال ي اس اط الت ذه بعض النق ه

جتماعيًا وأصبحن جتماعيًا وأصبحن المشاريع التي نجحت النساء بتأسيسها وإدارتها واستطعن تطوير أنفسهن ا        المشاريع التي نجحت النساء بتأسيسها وإدارتها واستطعن تطوير أنفسهن ا        

  . . صاحبات قرار في أسرهن وإن نجاح المشروع انعكس على حياتهن بشكل إيجابيصاحبات قرار في أسرهن وإن نجاح المشروع انعكس على حياتهن بشكل إيجابي
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  ::في سوريا في سوريا برامج المشاريع الصغيرة برامج المشاريع الصغيرة و ـ و ـ 

ة  رامج تنموي ذ ب عينات بتنفي دايات التس وريا بب ي س ة ف ة والوطني ات الدولي طت المؤسس ة نش رامج تنموي ذ ب عينات بتنفي دايات التس وريا بب ي س ة ف ة والوطني ات الدولي طت المؤسس نش

ي    اء ف اريع الصغيرة للنس دخل والمش درات ال تهدف  م ي   تس اء ف اريع الصغيرة للنس دخل والمش درات ال تهدف  م ا تس ف منه ا الري ف منه ونيفيم : (: (الري ونيفيم الي اد ––الي اد  إيف امج –– إيف امج  برن  برن

ام النسائي      ––وزارة الزراعة  وزارة الزراعة  ( ( ومن المؤسسات الوطنية منها     ومن المؤسسات الوطنية منها     ) ) الخ  الخ  ... ... الغذاء العالمي الغذاء العالمي  ام النسائي       االتحاد الع اد الع خ .. ..  االتح خ ال ). ). ال

  : : ونشاط هذه المؤسسات اندرج تحت مكونين أساسين هما ونشاط هذه المؤسسات اندرج تحت مكونين أساسين هما 

   واالدخار لتمويل المشاريع الصغيرة الخاصة بالنساء واالدخار لتمويل المشاريع الصغيرة الخاصة بالنساءمكون اإلقراضمكون اإلقراض

  ..النساء صاحبات المشاريعالنساء صاحبات المشاريع والذي تناول تدريب المدربين  والذي تناول تدريب المدربين تدريبتدريبمكون المكون ال

ذت ضمن وزارة الزراعة           ذت ضمن وزارة الزراعة          وسنعرض بعضًا من المشاريع التي نف ى    وسنعرض بعضًا من المشاريع التي نف ا استحوذت عل ى     باعتباره ا استحوذت عل  باعتباره

ة الصغر ،  % % 7575 اريع متناهي وق بمش ة الس ن حص ة الصغر ،  م اريع متناهي وق بمش ن حصة الس ارج    م ذت خ ي نف اريع الت ن المش ذلك بعض م ارج    وآ ذت خ ي نف اريع الت ن المش ذلك بعض م وآ

  الوزارةالوزارة

   :  :  المشاريع االستثمارية الصغيرة المشاريع االستثمارية الصغيرةاليونيفيم لتطويراليونيفيم لتطويروزارة الزراعة مع وزارة الزراعة مع برامج برامج 
ام       ام      نشطت اليونيفيم منذ ع رأة اقتصاديًا          19931993نشطت اليونيفيم منذ ع اه تمكين الم رأة اقتصاديًا           تج ين الم اه تمك ا االقتصادية       " "  تج ز حقوقه ا االقتصادية       وتعزي ز حقوقه . . وتعزي

رأة في القطاعات                         ات الرئيسية التي تواجه الم د المعوق رأة في القطاعات                        وبدأت هذا النشاط بإعداد دراسة أساسية لتحدي ات الرئيسية التي تواجه الم د المعوق وبدأت هذا النشاط بإعداد دراسة أساسية لتحدي

ة األولو    ددت الدراس د ح مية ، وق ر الرس مية وغي ة األولو   الرس ددت الدراس د ح مية ، وق ر الرس مية وغي ات الرس ات ي ات ،   : : ي ى المعلوم روض ، الوصول إل ات ،   الق ى المعلوم روض ، الوصول إل الق

  ..التدريب ، التسويق وسن التشريعات التدريب ، التسويق وسن التشريعات 

روح   "" بتنفيذ مشروع رائد بعنوان       بتنفيذ مشروع رائد بعنوان      19961996وتأسيسًا على نتائج هذه الدراسة شرعت اليونيفيم بعام         وتأسيسًا على نتائج هذه الدراسة شرعت اليونيفيم بعام          روح   تنمية ال تنمية ال

المي     "  "  القيادية واالستثمارية للنساء السوريات     القيادية واالستثمارية للنساء السوريات      المي     نفذ المشروع بالتعاون مع برنامج الغذاء الع لصندوق  لصندوق  اا/ / نفذ المشروع بالتعاون مع برنامج الغذاء الع

 مديرية الشؤون   مديرية الشؤون  ––ومن الجانب الوطني مع وزارة الزراعة ومن الجانب الوطني مع وزارة الزراعة ) )   WWFFPP//IIFFAADD((الدولي للتنمية الزراعية الدولي للتنمية الزراعية 

زات                 دربات المتمي زات                الزراعية وقد آان لهذا المشروع الفضل الكبير واألثر اإليجابي لتأسيس آادر من الم دربات المتمي الزراعية وقد آان لهذا المشروع الفضل الكبير واألثر اإليجابي لتأسيس آادر من الم

دئين مشروعًا ( ( حول حول  دئين مشروعًا آيف تب ك خاصًا بك " " آيف تب اد عل) )   SSYYBB" ( " ( خاصًا ب م االعتم واتي ت اد علوالل م االعتم واتي ت ة والل د بكاف ا بع ة يهن فيم د بكاف ا بع يهن فيم

  ....مشاريع وزارة الزراعة مع مختلف الجهات مشاريع وزارة الزراعة مع مختلف الجهات 

ام        ام       وتابعت اليونيفيم سلسلة نشاطاتها بع رأة       –– أيضًا مع وزارة الزراعة          أيضًا مع وزارة الزراعة         19991999وتابعت اليونيفيم سلسلة نشاطاتها بع ة الم دة تنمي رأة        وح ة الم  وحدة تنمي

ة              رأة من خالل جمل ة             الريفية بمشروع التمكين االقتصادي للمرأة الذي رآز على الحقوق االقتصادية للم رأة من خالل جمل الريفية بمشروع التمكين االقتصادي للمرأة الذي رآز على الحقوق االقتصادية للم

  :: مستويات  مستويات من األنشطة تناولت عدةمن األنشطة تناولت عدة

  :: مستوى أصحاب القرار  مستوى أصحاب القرار --11

ائج دراستين حول                              ا مناقشة نت م خالله ومين ت دة ي رار لم د ورشة عمل لصانعي الق م عق ائج دراستين حول                             فقد ت ا مناقشة نت م خالله ومين ت دة ي رار لم د ورشة عمل لصانعي الق م عق فقد ت

روض وحضرهما      رأة والق مي والم ر الرس اع غي ي القط رأة ف اهمة الم روض وحضرهما     مس رأة والق مي والم ر الرس اع غي ي القط رأة ف اهمة الم ن  / / 5454//مس ين م ن  شخص ممثل ين م شخص ممثل

   . .وزارات مختلفة بمستوى عال ومتوسط من المؤسسات الوطنية ذات العالقةوزارات مختلفة بمستوى عال ومتوسط من المؤسسات الوطنية ذات العالقة
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  ..ولكن إلى حد ما التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل لم توضع موضع التنفيذ لتاريخه ولكن إلى حد ما التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل لم توضع موضع التنفيذ لتاريخه 

  :: مستوى الفنيين العاملين في مجال التمكين االقتصادي  مستوى الفنيين العاملين في مجال التمكين االقتصادي --22

ى                     ا عل رأة بمواضيع تعريفه ة الم ى                    حيث تم تطوير مهارات التدريب لدى العاملين في مجال تنمي ا عل رأة بمواضيع تعريفه ة الم حيث تم تطوير مهارات التدريب لدى العاملين في مجال تنمي

م إع   ث ت ادية حي ة واالقتص ا االجتماعي م إع  حقوقه ث ت ادية حي ة واالقتص ا االجتماعي ريعات الخاصة   حقوقه وانين والتش ول الق ة ح ة تدريبي ريعات الخاصة   داد حقيب وانين والتش ول الق ة ح ة تدريبي داد حقيب

ام النسائي        اد الع اون مع االتح ام النسائي       بالمرأة في إطار بناء القدرة المؤسساتية الوطنية بهذا المجال، آما تم التع اد الع اون مع االتح بالمرأة في إطار بناء القدرة المؤسساتية الوطنية بهذا المجال، آما تم التع

ي تواجه النساء                         م أفضل عن التحديات الت م أفضل عن التحديات التي تواجه النساء                        في هذه النشاطات مما أتاح فرصة تبادل الخبرات وتقديم فه في هذه النشاطات مما أتاح فرصة تبادل الخبرات وتقديم فه

  ...... السياسية السياسية–– القانونية  القانونية ––ة فيما يتعلق باألمور االجتماعية ة فيما يتعلق باألمور االجتماعية في المناطق الريفيفي المناطق الريفي

اط  ذا النش ن ه تفاد م اط اس ذا النش ن ه تفاد م يم   / / 121121//اس ى تنظ ة وعل زم التدريبي ى الح د عل كل جي املين بش وا الع درب درب يم   م ى تنظ ة وعل زم التدريبي ى الح د عل املين بشكل جي وا الع درب درب م

رأة االقتصادية           وق الم رأة االقتصادية          الحمالت اإلعالمية والنشاطات التحفيزية حول حق وق الم دربون في        . . الحمالت اإلعالمية والنشاطات التحفيزية حول حق دربون في        ونجح هؤالء الم ونجح هؤالء الم

  ..الحقوق االقتصادية للنساء المحليات في مواقع مختلفة في سورياالحقوق االقتصادية للنساء المحليات في مواقع مختلفة في سورياة عمل على ة عمل على شش ور ور2121تنفيذ تنفيذ 

دريب  ارات الت ى مه تثمار إل وير االس ة وتط ارات تنمي اط مه ذا النش دربون به اوز الم دريب وتج ارات الت ى مه تثمار إل وير االس ة وتط ارات تنمي اط مه ذا النش دربون به اوز الم وتج

زراعيين              ر، وبالنسبة للمرشدين ال دريب الكبي زراعيين             واالتصال العام مستخدمين المناهج التشارآية وأدوات الت ر، وبالنسبة للمرشدين ال دريب الكبي واالتصال العام مستخدمين المناهج التشارآية وأدوات الت

ل   ي آ دة ف ارات مفي ت المه ل  آان ي آ دة ف ارات مفي ت المه ة   آان دريب تقليدي رق ت تخدمون ط ابقًا يس انوا س د آ م فق كال عمله ة   أش دريب تقليدي رق ت تخدمون ط ابقًا يس انوا س د آ م فق كال عمله أش

آالمحاضرات والتعليم النظري وبعد تدريبهم من قبل اليونيفيم أصبحوا يعتمدون على منهج متطور في                آالمحاضرات والتعليم النظري وبعد تدريبهم من قبل اليونيفيم أصبحوا يعتمدون على منهج متطور في                

جيع      اس وتش ن حم ادة م ق زي ا حق ة مم ارآة التفاعلي ات والمش يم بالمجموع ى التعل د عل دريب يعتم جيع     الت اس وتش ن حم ادة م ق زي ا حق ة مم ارآة التفاعلي ات والمش يم بالمجموع ى التعل د عل دريب يعتم الت

  ..نشطة المشروعنشطة المشروعالنساء للمشارآة بمختلف أالنساء للمشارآة بمختلف أ

  :: مستوى النساء الريفيات  مستوى النساء الريفيات --33

التزامن مع                  ة ب ة وتدريبي واد تحفيزي التزامن مع                 ضمن فعاليات المشروع تم إصدار م ة ب ة وتدريبي واد تحفيزي وم إعالمي    / / 200200//ضمن فعاليات المشروع تم إصدار م وم إعالمي    ي ي

د                      ى عق ات إضافة إل د                     جسد حمالت توعية إعالمية عن حقوق المرأة استهدف النساء الريفي ى عق ات إضافة إل ورشة  ورشة  / / 2121//جسد حمالت توعية إعالمية عن حقوق المرأة استهدف النساء الريفي

  ....عمل عن حقوق المرأة االقتصادية على المستوى المحليعمل عن حقوق المرأة االقتصادية على المستوى المحلي

ذه الورشات  ذه الورشات حضر ه ذه الورشات  269269حضر ه ذت ه ورية ونف ل المحافظات الس ن آ ة م رأة ريفي ذه الورشات   ام ذت ه ورية ونف ل المحافظات الس ن آ ة م رأة ريفي  ام

ذ              م تنفي ذ             آورشات تدريب مدربين وآجزء من نشاطات المشروع ت م تنفي دة      55آورشات تدريب مدربين وآجزء من نشاطات المشروع ت دة       ورشات لم ام حول آيف       1010 ورشات لم ام حول آيف        أي  أي

دء بمشاريع خاصة بهن                       ًا في الب دين اهتمام واتي أب ات الل ة للنساء الريفي دء بمشاريع خاصة بهن                      تبًد مشروعًا خاصًا بك موجه ًا في الب دين اهتمام واتي أب ات الل ة للنساء الريفي تبًد مشروعًا خاصًا بك موجه

   امرأة  امرأة 129129فيها فيها شارك شارك 

  ::أثر المشروع على النساء الريفيات أثر المشروع على النساء الريفيات 
نخفض  ان م دأن مشاريع خاصة بهن آ واتي ب دل النساء الل يم المشروع أن مع دى تقي وحظ ل نخفض ل ان م دأن مشاريع خاصة بهن آ واتي ب اء الل دل النس يم المشروع أن مع دى تقي وحظ ل ل

اك                          ال هن ى سبيل المث روض، فعل ة المصارف الحتياجات النساء من الق اك                         وسبب ذلك يعود إلى عدم تلبي ال هن ى سبيل المث روض، فعل ة المصارف الحتياجات النساء من الق وسبب ذلك يعود إلى عدم تلبي

ى تأسيس المشاريع استطعن           / / 112929//فالحة من محافظة السويداء من أصل       فالحة من محافظة السويداء من أصل       / / 1313//فقط  فقط   دربن عل ى تأسيس المشاريع استطعن           فالحة ت دربن عل فالحة ت

ه                 . . البدء بمشاريعهن البدء بمشاريعهن  ذي حقق ه                 ولكن هذا االنخفاض بعدد النساء بمشاريعهن ال يخفي أو يقلل من النجاح ال ذي حقق ولكن هذا االنخفاض بعدد النساء بمشاريعهن ال يخفي أو يقلل من النجاح ال
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ال   ي مج ائي ف ام النس اد الع ة واالتح ونيفيم ووزارة الزراع ين الي اون ب ز التع يما لتعزي ال  المشروع وال س ي مج ائي ف ام النس اد الع ة واالتح ونيفيم ووزارة الزراع ين الي اون ب ز التع يما لتعزي المشروع وال س

  ......التمكين االقتصاديالتمكين االقتصادي

  

اون مع وزارة        برامج إ برامج إ  اون مع وزارة        يفاد لتطوير المشاريع االستثمارية الصغيرة للنساء بالتع يفاد لتطوير المشاريع االستثمارية الصغيرة للنساء بالتع

  ::الزراعة الزراعة 

ة                 اون مع مؤسسات وطني ة                الحقًا لجهود اليونيفيم في سوريا نشطت مؤسسات دولية أخرى بالتع اون مع مؤسسات وطني الحقًا لجهود اليونيفيم في سوريا نشطت مؤسسات دولية أخرى بالتع

نهن اقتصاديًا                ة النساء وتمكي ات خاصة بتنمي ة في الريف السوري تضمنت مكون نهن اقتصاديًا               لتنفيذ مشاريع تنموي ة النساء وتمكي ات خاصة بتنمي ة في الريف السوري تضمنت مكون لتنفيذ مشاريع تنموي

  ::ولعل أهم هذه المشاريع ولعل أهم هذه المشاريع ) ) الخالخ........ اإلسكوا اإلسكوا–– برنامج الغذاء العالمي  برنامج الغذاء العالمي ––إيفاد إيفاد ((مثل مثل 

  بالتعاون مع إيفادبالتعاون مع إيفاد: :  مشروع التنمية في المنطقة الساحلية والوسطى  مشروع التنمية في المنطقة الساحلية والوسطى ––  11    
ع مستوى                         ة الساحلية والوسطى هو رف ة في المنطق ة الزراعي ام لمشروع التنمي ع مستوى                        إن الهدف الع ة الساحلية والوسطى هو رف ة في المنطق ة الزراعي ام لمشروع التنمي إن الهدف الع

ف عن طر  كان الري ن س ى م ة العظم ة للغالبي ن طر المعيش ف ع كان الري ن س ى م ة العظم ة للغالبي ة باستصالح  المعيش احة المزروع دة المس ادة وح ق زي ة باستصالح  ي احة المزروع دة المس ادة وح ق زي ي

  ::األراضي المحجرة والوعرة، أما فيما يخص المرأة الريفية فإن أهداف المشروع تتلخص بما يلياألراضي المحجرة والوعرة، أما فيما يخص المرأة الريفية فإن أهداف المشروع تتلخص بما يلي

  تعزيز إشراك المرأة آشريك آامل معترف به في عملية التنمية وفي عملية اتخاذ القرارتعزيز إشراك المرأة آشريك آامل معترف به في عملية التنمية وفي عملية اتخاذ القرار. . 11

ة           تامين التدريب المحدث للعاملين في اإلرشاد الزر      تامين التدريب المحدث للعاملين في اإلرشاد الزر      . . 22 رأة الريفي امالت في مجال الم ة           اعي والع رأة الريفي امالت في مجال الم اعي والع

ي بشكل مباشر احتياجات النساء وتطوير                    وتطوير الخدمات اإلرشادية القائمة والمخطط لها والتي تلبي بشكل مباشر احتياجات النساء وتطوير                     وتطوير الخدمات اإلرشادية القائمة والمخطط لها والتي تلب

  المهارات القيادية واإلدارية لهن بهدف تعزيز إشراآهن في تنمية المجتمع المحليالمهارات القيادية واإلدارية لهن بهدف تعزيز إشراآهن في تنمية المجتمع المحلي

ارات الضرو. . 33 ال اآتساب المه ي مج ات ف اء الريفي دريب النس ارات الضروت ال اآتساب المه ي مج ات ف اء الريفي دريب النس دة ت ام باألنشطة المول دة رية للقي ام باألنشطة المول رية للقي

ة   االت المختلف ي المج دخل ف ة  لل االت المختلف ي المج دخل ف ذاء ((لل نيع غ ذاء تص نيع غ ة –– صحة  صحة ––تص ة  خياط و–– خياط و تريك االت الصحة  ...) ...)  تريك ي مج االت الصحة  وف ي مج وف

  في القوى الواقعة ضمن نطاق المشروعفي القوى الواقعة ضمن نطاق المشروع... ... ومحو األمية والبيئةومحو األمية والبيئة

ة مشاريع خاصة                     . . 44 ة إلقام وفير القروض الالزم ة مشاريع خاصة                     تقديم المساعدة لهؤالء النسوة عن طريق ت ة إلقام وفير القروض الالزم تقديم المساعدة لهؤالء النسوة عن طريق ت

  بهنبهن

  ريب النساء الريفيات على تأسيس مشاريع زراعية صغيرة خاصة بهن ريب النساء الريفيات على تأسيس مشاريع زراعية صغيرة خاصة بهن تدتد. . 55

  تأمين اآلالت والمعدات التي تخص تدريب المرأة تأمين اآلالت والمعدات التي تخص تدريب المرأة . . 66

ة             ة تأسيسه ولغاي ذ بداي ة            وقد قام المشروع ومن ة تأسيسه ولغاي ذ بداي رأة           20022002//1010//3030وقد قام المشروع ومن ا يخص الم ة فيم رأة            بالنشاطات التالي ا يخص الم ة فيم  بالنشاطات التالي

  ::الريفية الريفية 

  تأمين آافة مستلزمات التدريب الخاصة بالنساء الريفياتتأمين آافة مستلزمات التدريب الخاصة بالنساء الريفيات  

مهندسة في مجاالت  مهندسة في مجاالت  / / 357357//دورة للمهندسات العامالت في مجال المرأة شارك فيها        دورة للمهندسات العامالت في مجال المرأة شارك فيها        / / 2828//تنفيذ  تنفيذ    

ة    ات الطبي تخدام النبات ال اس ي مج دربات وف داد م ارات وإع ي واآتساب المه ة   االقتصاد المنزل ات الطبي تخدام النبات ال اس ي مج دربات وف داد م ارات وإع ي واآتساب المه االقتصاد المنزل

  ..والعطريةوالعطرية
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رأة في مجاالت الصحة        / / 1917519175//دورة تدريبية للنساء الريفيات شارك فيها       دورة تدريبية للنساء الريفيات شارك فيها       / / 10371037//تنفيذ  تنفيذ     رأة في مجاالت الصحة        ام ام

اتي                 واني والنب قيه الحي اتي                ومحو األمية والبيئة واألمومة والطفولة وفي مجال اإلنتاج الزراعي بش واني والنب قيه الحي ومحو األمية والبيئة واألمومة والطفولة وفي مجال اإلنتاج الزراعي بش

  ..والصناعات الغذائيةوالصناعات الغذائية

ا              / / 33//تنفيذ  تنفيذ     ا              دورات تدريبية في مجال تأسيس المشاريع الصغيرة المولدة للدخل شارك فيه / / 6060//دورات تدريبية في مجال تأسيس المشاريع الصغيرة المولدة للدخل شارك فيه

  ..امرأةامرأة

نح     م م نح  ت م م ة     / / 797797//ت ة ونقدي روض عيني ات آق اء الريفي رض للنس ة     ق ة ونقدي روض عيني ات آق اء الريفي رض للنس ة  ماآينماآين((ق ة آهربائي ة  ات خياط ة آهربائي ات خياط

ة ومتطورة      ––وعادية  وعادية   ات عادي ة ومتطورة       ماآين ات عادي ة   ––) ) مبرمجة مبرمجة (( ماآين ات حبك ة    ماآين ات حبك اني   –– ماآين ات أغب اني    ماآين ات أغب  دجاج   دجاج  –– ماآين

ار   –– فراز عسل    فراز عسل   ––بياض  بياض   ة أبق ار    تربي ة أبق ام   –– تربي ة أغن ام    تربي ة أغن اش عواس   –– تسمين عجول    تسمين عجول   –– تربي اش عواس    آب اعز  –– آب اعز   م  م

امي  امي ش امية  ––ش وس ش امية   تي وس ش ل  –– تي ا نح رود وخالي ل   ط ا نح رود وخالي ر  –– ط ة دودة الحري روض لتربي ر   ق ة دودة الحري روض لتربي مين –– ق مين  تس  تس

در              ) ) الخالخ........خرافخراف ورد م ى إيجاد مشروع صغير خاص بهن آم ات عل در              لمساعدة النساء الريفي ورد م اد مشروع صغير خاص بهن آم ى إيج ات عل لمساعدة النساء الريفي

  ..للدخلللدخل

  

  

  إيفادإيفاد: /: / مشروع تنمية البادية  مشروع تنمية البادية ––  22
ى       ة عل وارد البادي ة لم ة اإلنتاجي اء الطاق ادة بن ى إع ورية إل ة الس ة البادي روع تنمي دف مش ى      يه ة عل وارد البادي ة لم ة اإلنتاجي اء الطاق ادة بن ى إع ورية إل ة الس ة البادي روع تنمي دف مش يه

  ::ية للبادية وتتجلى أهدافه ية للبادية وتتجلى أهدافه مليون هكتار وفق منهجية تشارآية والحفاظ على الموارد الطبيعمليون هكتار وفق منهجية تشارآية والحفاظ على الموارد الطبيع/ / 33//مساحة مساحة 

  تنمية المراعيتنمية المراعي..11

  تنمية الثروة الحيوانيةتنمية الثروة الحيوانية..22

  تنمية البنى التحتيةتنمية البنى التحتية..33

  تنمية المجتمع المحليتنمية المجتمع المحلي..44

  ::الخدمات المالية المقدمة في قطاع المشاريع الصغيرة الخدمات المالية المقدمة في قطاع المشاريع الصغيرة 

  قروض عينية مولدة للدخل للمشاريع الصغيرةقروض عينية مولدة للدخل للمشاريع الصغيرة..11

دي        دورات تدريبية تأهيلية عملية في موضوع المشاريع ال       دورات تدريبية تأهيلية عملية في موضوع المشاريع ال       ..22 غ نق ى مبل دي        مدرة للدخل باإلضافة إل غ نق ى مبل مدرة للدخل باإلضافة إل

  ..صغير آحافز تشجيعي للمستفيدين عند اتباعهم هذه الدوراتصغير آحافز تشجيعي للمستفيدين عند اتباعهم هذه الدورات

  ::أنواع القروض المقدمة من المشروع حسب وثيقة المشروع أنواع القروض المقدمة من المشروع حسب وثيقة المشروع 
نة  ..11 اش محس نة  آب اش محس ام  ––آب ي ع ط ف ام   المخط ي ع ط ف ذ  / / 250250 / /20022002 المخط رض، المنف ذ  ق رض، المنف ن  / / 103103//ق دد م رض بع ن  ق دد م رض بع ق

تفيدين  تفيدين المس نة / / 2626//المس اش المحس دد الكب و ع تفيد وه نة مس اش المحس دد الكب و ع تفيد وه ز مس ن المراآ ا م ول عليه تطعنا الحص ي اس ز الت ن المراآ ا م ول عليه تطعنا الحص ي اس الت

  ..المختصة والتابعة للوزارةالمختصة والتابعة للوزارة

  .. اعتذر المربين عن التنفيذ بسبب ارتفاع أسعارها اعتذر المربين عن التنفيذ بسبب ارتفاع أسعارها––شراء وحدات تصنيع األجبان شراء وحدات تصنيع األجبان ..22
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دخل للنساء       ..33 دخل للنساء       قروض مولدة لل و   خياطة، تريكو   ((قروض مولدة لل خ ......خياطة، تريك خ ال ة في            ) ) ال ذ القروض العيني دء بتنفي يتم الب ة في            س ذ القروض العيني دء بتنفي يتم الب س

  ..20022002ية مهارات المرأة بدأت عام ية مهارات المرأة بدأت عام  آون أغلب الدورات المتعلقة بتنم آون أغلب الدورات المتعلقة بتنم20032003

قرض بالتعاقد مع المصرف الزراعي ومع شرآة           قرض بالتعاقد مع المصرف الزراعي ومع شرآة           / / 2525//قروض الجرارات، يتم حاليًا تنفيذ      قروض الجرارات، يتم حاليًا تنفيذ      ..44

  ..اآللياتاآلليات

  ::األعمال التي نفذها المشروع من دوراتاألعمال التي نفذها المشروع من دورات

   : :20012001في عام في عام 

ة    و أمي ة دورات مح و أمي تفيدين / / 4343//دورات مح ن المس دد م تفيدين دورة لع ن المس دد م نهم / / 14201420//دورة لع تفيدة م تفيد ومس نهم مس تفيدة م تفيد ومس / / 10091009//مس

  ..نساءنساء

  مستفيدةمستفيدة/ / 111111//دورات لعدد من النساء دورات لعدد من النساء / / 44//دورات خياطة وتريكو دورات خياطة وتريكو   

  مستفيدةمستفيدة/ / 6060//دورات لعدد من النساء دورات لعدد من النساء / / 44//دورات صحية أسرية دورات صحية أسرية   

  :: ولغاية الشهر التاسع ولغاية الشهر التاسع20022002أما في عام أما في عام 

  من المستفيدين والمستفيداتمن المستفيدين والمستفيدات/ / 14441444//دورة لعدد دورة لعدد //5858//دورات محو أمية دورات محو أمية   

  يدةيدةمستفمستف/ / 224224//دورة لعدد دورة لعدد / / 1010//دورات خياطة وتريكو دورات خياطة وتريكو   

  مستفيدةمستفيدة/ / 490490//دورة لعدد دورة لعدد / / 1616//دورات صحة أسرية دورات صحة أسرية   

  مستفيدةمستفيدة/ / 5656//دورة لعدد دورة لعدد / / 55//دورات قبالة دورات قبالة   

  مستفيدةمستفيدة/ / 3939//لعدد لعدد / / 22//صناعات غذائية صناعات غذائية   

    uunnddpp// مشروع تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص  مشروع تنمية المجتمع الريفي في جبل الحص ––  33

دة          ام بمشاريع مول الزم للقي ل ال دم التموي ة تق ة ريفي ى إحداث مؤسسة مالي دة          عمل المشروع عل ام بمشاريع مول الزم للقي ل ال دم التموي ة تق ة ريفي ى إحداث مؤسسة مالي  عمل المشروع عل

ة       ذه المؤسس ميت ه ة س ي المنطق ائدة ف يم الس ع الق جم م هلة تنس ة وس راءات مرن اليب وإج دخل بأس ة      لل ذه المؤسس ميت ه ة س ي المنطق ائدة ف يم الس ع الق جم م هلة تنس ة وس راءات مرن اليب وإج دخل بأس لل

ة  اعدة الذاتي دأ المس ى ترسيخ مب يعمل عل ذي س ل الصغير ال ام التموي ار لنظ و اختب ة وه ة صندوق القري اعدة الذاتي دأ المس ى ترسيخ مب ذي سيعمل عل ل الصغير ال ام التموي ار لنظ و اختب ة وه صندوق القري

  ..صندوقصندوق/ / 2222: /: /عدد الصناديق الكليعدد الصناديق الكلي.. .. لسكان المنطقة باالعتماد على مواردهم المحليةلسكان المنطقة باالعتماد على مواردهم المحلية

  

  

  ::ة عمل الصناديق ة عمل الصناديق آليآلي

هلة    ريعة وس ة س ي الصندوق بطريق ة ف الي القري ن أه اهمين م روض الصغيرة للمس نح الق هلة   تم ريعة وس ة س ي الصندوق بطريق ة ف الي القري ن أه اهمين م روض الصغيرة للمس نح الق تم

ين الرجال والنساء                      رق ب ين الرجال والنساء                     ومرنة شرط أن تكون هذه القروض استثمارية وليست استهالآية وال يوجد ف رق ب ومرنة شرط أن تكون هذه القروض استثمارية وليست استهالآية وال يوجد ف

ذه القروض بنسبة مرا                 دة للمقترضين وتسترد ه ة جي ذه القروض بنسبة مرا                ويشترط وجود آفيلين وسمعة ائتماني دة للمقترضين وتسترد ه ة جي بحة لصالح   بحة لصالح   ويشترط وجود آفيلين وسمعة ائتماني

واألرباح المحصلة  واألرباح المحصلة  . . س ومدته ال تتجاوز السنةس ومدته ال تتجاوز السنة..لل/ / 50.00050.000//صندوق القرية، قيمة القرض ال تزيد عن      صندوق القرية، قيمة القرض ال تزيد عن      

اليف اإلقراض والتضخم وتوسع                         ى المساهمين في الصندوق مع احتساب تك راض والتضخم وتوسع                        في نهاية العام توزع عل اليف اإلق ى المساهمين في الصندوق مع احتساب تك في نهاية العام توزع عل
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تدامة        ة الصندوق           . . الصندوق في سبيل تحقيق مستويات االستدامة       الصندوق في سبيل تحقيق مستويات االس ة الصندوق           تمنح القروض بإشراف لجن نح القروض بإشراف لجن ة من    تم ة من    المنتخب المنتخب

  )...)... لجنة المرأة الريفية لجنة المرأة الريفية––لجنة التنمية الذاتية لجنة التنمية الذاتية ((أهالي القرية وتتألف من أهالي القرية وتتألف من 

  ::مصادر أموال اإلقراض مصادر أموال اإلقراض 
  منحة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائيمنحة من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي+ +  مساهمة من األهالي  مساهمة من األهالي --

  قرض للنساءقرض للنساء/ / 329329//قرض منها قرض منها / / 943943// عدد القروض القائمة الكلي  عدد القروض القائمة الكلي --

  ..سس..لل/ / 98857149885714//س منها للنساءس منها للنساء..لل//2823714028237140//ليليجمالي مبلغ القروض القائمة الكجمالي مبلغ القروض القائمة الك إ إ--

ا   -- ن أجله رض م ي اقت اريع الت دد المش ا    ع ن أجله رض م ي اقت اريع الت دد المش ط(( ع اء فق طنس اء فق ي  / / 329329) /) /نس اء وه روع خاص بالنس ي  مش اء وه روع خاص بالنس مش

  ........قروض فرديةقروض فردية

  بالتعاون مع إيفادبالتعاون مع إيفاد: :  مشروع التنمية في المنطقة الجنوبية  مشروع التنمية في المنطقة الجنوبية ––  44
ذ دورة تدريب   م تنفي اطاته ت ن ضمن نش ة وم ة الجنوبي روع المنطق بة لمش ذ دورة تدريب  بالنس م تنفي اطاته ت ن ضمن نش ة وم ة الجنوبي روع المنطق بة لمش ل بالنس ة لتأهي ل ي ة لتأهي / / 2929//ي

يس           ال تأس ي مج دربات ف بحن م ات ليص ات الزراعي ن المهندس ة م ادر وزارة الزراع ي آ ة ف يس          مدرب ال تأس ي مج دربات ف بحن م ات ليص ات الزراعي ن المهندس ة م ادر وزارة الزراع ي آ ة ف مدرب

ة تأسيس المشاريع         / / 66//المشاريع الصغيرة حيث قمن بتنفيذ      المشاريع الصغيرة حيث قمن بتنفيذ       ات حول آيفي ة تأسيس المشاريع         دورات تدريبية للنساء الريفي ات حول آيفي دورات تدريبية للنساء الريفي

طرة وريف    طرة وريف    قرض من محافظات السويداء والقني        قرض من محافظات السويداء والقني        / / 8888//فالحة حصلن على    فالحة حصلن على    / / 185185//الصغيرة حضرتها   الصغيرة حضرتها   

دواجن وتسمين الحمالن                    ار وال ة األبق دواجن وتسمين الحمالن                   دمشق وهذه القروض وظفت في مجال مشاريع مختلفة مثل تربي ار وال ة األبق دمشق وهذه القروض وظفت في مجال مشاريع مختلفة مثل تربي

وة        ؤالء النس بحن ه و وأص ة والتريك روض الخياط افة لق ان باإلض ان واألجب نيع األلب ول وتص وة       والعج ؤالء النس بحن ه و وأص ة والتريك روض الخياط افة لق ان باإلض ان واألجب نيع األلب ول وتص والعج

واتي استفدن    رائدات في مشاريعهن وأدت إلى زيادة حقيقية في دخل األسرة آذلك بلغت نسبة النساء               رائدات في مشاريعهن وأدت إلى زيادة حقيقية في دخل األسرة آذلك بلغت نسبة النساء                واتي استفدن    الل الل

رح أي بنسبة       / / 130130//مقترضًا من أصل       مقترضًا من أصل       / / 6969//من قروض مشروع التنمية قمن بمشاريع ل         من قروض مشروع التنمية قمن بمشاريع ل          رح أي بنسبة       قرض مقت قرض مقت

ديم        . . وذلك لمشاريع مختلفة أيضاً   وذلك لمشاريع مختلفة أيضاً   % % 52.252.2تنفيذ  تنفيذ   ديم        وسيوفر المشروع في مرحلته الثانية تق  ألف قرض      ألف قرض     1212وسيوفر المشروع في مرحلته الثانية تق

  ..للنساء الريفيات لزيادة دخلهنللنساء الريفيات لزيادة دخلهن

المي لتطوير المشاريع االس           ذاء الع المي لتطوير المشاريع االس          برامج الغ ذاء الع اون       برامج الغ اون       تثمارية الصغيرة للنساء بالتع تثمارية الصغيرة للنساء بالتع

  مع وزارة الزراعةمع وزارة الزراعة

  ::في مديرية الشؤون الزراعية في مديرية الشؤون الزراعية / / 27462746// مشروع   مشروع  ––  11
اطق الحزام           ى تأسيس المشاريع الصغيرة في من ة عل ذ دورات تدريبي ذا المشروع بتنفي ام ه اطق الحزام          ق اريع الصغيرة في من ى تأسيس المش ة عل ذ دورات تدريبي ذا المشروع بتنفي ام ه ق

م إقراض           / / 125125//األخضر حيث تم تدريب     األخضر حيث تم تدريب      راض           فالحة من محافظات حمص وحماه وحلب وريف دمشق وت م إق فالحة من محافظات حمص وحماه وحلب وريف دمشق وت

فالحة في محافظتي حمص وحماه والمحافظات األخرى قيد استالم القروض منحت من مشاريع               فالحة في محافظتي حمص وحماه والمحافظات األخرى قيد استالم القروض منحت من مشاريع               / / 2424//

  ......تربية األبقار واألغنام والنحل وتسمين الخرافتربية األبقار واألغنام والنحل وتسمين الخراف

  ::في المناطق الحراجية في المناطق الحراجية / / 1007010070// مشروع سوريا  مشروع سوريا ––  22
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ار النساء                          يتم خالل المشروع اختي المي س ذاء الع امج الغ ع برن اون م د بالتع ار النساء                         وهو مشروع جدي المي سيتم خالل المشروع اختي ذاء الع امج الغ اون مع برن د بالتع وهو مشروع جدي

روط            الال ق ش دخل وف ن لل ة به اريع خاص ة مش روض وإقام تالم الق دريب واس ات بالت ات الراغب روط            ريفي ق ش دخل وف ن لل ة به اريع خاص ة مش روض وإقام تالم الق دريب واس ات بالت ات الراغب ريفي

  وأولويات محددة باتفاقية المشروع وأولويات محددة باتفاقية المشروع 

امج       -- امج        يتم التدريب على برن دريبًا        ) ) آيف تؤسسين مشروعًا خاصًا بك         آيف تؤسسين مشروعًا خاصًا بك         (( يتم التدريب على برن م تعطى النساء ت دريبًا        من ث م تعطى النساء ت من ث

  ..على تطوير المهارات للمشروع الذي ترغب بهعلى تطوير المهارات للمشروع الذي ترغب به

رو -- ق المش رض وف دم الق رو  يق ق المش رض وف دم الق ه    يق ول ب اج المعم دول االحتي ع ج ب م ا يتناس وب وم ه   ع المطل ول ب اج المعم دول االحتي ع ج ب م ا يتناس وب وم ع المطل

  ..بالمصرف الزراعيبالمصرف الزراعي

  :: تم تنفيذ نشاطات مدرة للدخل للنساء مقسمة على سنوات المشروع الثالثة  تم تنفيذ نشاطات مدرة للدخل للنساء مقسمة على سنوات المشروع الثالثة --

   دورات تدريبية دورات تدريبية44 مستفيدة من خالل تنفيذ  مستفيدة من خالل تنفيذ 100100ي السنة األولى تدريب ي السنة األولى تدريب فف         ـ          ـ 

  نفيذ دورتين تدريبيتيننفيذ دورتين تدريبيتين مستفيدة من خالل ت مستفيدة من خالل ت5050في السنة الثانية تدريب في السنة الثانية تدريب ـ ـ 

   مستفيدة من خالل تنفيذ دورتين تدريبيتين مستفيدة من خالل تنفيذ دورتين تدريبيتين5050في السنة الثالثة  تدريب في السنة الثالثة  تدريب ـ ـ 

   دورات حول تأسيس المشاريع الصغيرة خالل فترة المشروع دورات حول تأسيس المشاريع الصغيرة خالل فترة المشروع88حيث مجموع الدورات حيث مجموع الدورات 

دريب واإلقراض                      ادة حجم الت ى زي المي عل ذاء الع راض                     وتم االتفاق في هذا المشروع مع منظمة الغ دريب واإلق ادة حجم الت ى زي المي عل ذاء الع وتم االتفاق في هذا المشروع مع منظمة الغ

ى  ى إل تفي300300إل تفي مس دورات   مس دد ال ادة ع دورات  دة أي بزي دد ال ادة ع اعدات    44دة أي بزي ديم مس يتم تق ه س ًا أن ن المخطط علم اعدات     دورات ع ديم مس يتم تق ه س ًا أن ن المخطط علم  دورات ع

تمرار    دعم وتشجيع لالس ل آ ام آام دة ع ن لم اريع خاصة به ن مش دربن وأقم واتي ت اء الل ة للنس تمرار   غذائي دعم وتشجيع لالس ل آ ام آام دة ع ن لم اريع خاصة به ن مش دربن وأقم واتي ت اء الل ة للنس غذائي

  ..بمشاريعهن دون عقبات فالهدف األساسي للمشروع هو استمرار هذه المشاريع ونمو عائداتهابمشاريعهن دون عقبات فالهدف األساسي للمشروع هو استمرار هذه المشاريع ونمو عائداتها

  ::ة المتكاملة للموارد الحراجية بالمشارآة ة المتكاملة للموارد الحراجية بالمشارآة  مشروع اإلدار مشروع اإلدار––  33

   : :20022002//99//3030أعداد المستفيدين من القروض تاريخ أعداد المستفيدين من القروض تاريخ 

  ..متدربًامتدربًا/ / 215215// بلغ عدد المتدربين لدورات تأسيس المشاريع المولدة للدخل  بلغ عدد المتدربين لدورات تأسيس المشاريع المولدة للدخل --

دخل                -- دة لل ة مشاريع مول دخل                 بلغ عدد المستفيدين من المنح والقروض إلقام دة لل ة مشاريع مول نهم   / / 190190// بلغ عدد المستفيدين من المنح والقروض إلقام تفيدة م نهم   مس تفيدة م مس

ن م/ / 6565// تفيد م ن ممس تفيد م ة  مس كل هب ى ش الغ عل ة  ب كل هب ى ش الغ عل رضوليست قرض((ب دأ صندوق  ) ) وليست ق ى مب روض عل كل ق اقي بش دأ صندوق  والب ى مب روض عل كل ق اقي بش والب

  ..الدوار مما يوسع عدد المستفيدين الحقًاالدوار مما يوسع عدد المستفيدين الحقًا

رات              / / 88// تم عقد     تم عقد    -- ادة خب ارة لزي رات              دورات فنية للمستفيدين من القروض في مجال األنشطة المخت ادة خب ارة لزي دورات فنية للمستفيدين من القروض في مجال األنشطة المخت

  ..أيام وذلك لضمان نجاح المشروع واستمرارهأيام وذلك لضمان نجاح المشروع واستمراره/ / 55//المستفيدين مدة آل دورة المستفيدين مدة آل دورة 

  ::م م 24182418لمشروع لمشروع  ا ا––  44
  ..دورة تدريبيةدورة تدريبية/ / 5050// عدد الدورات المنفذة في مجال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمرأة  عدد الدورات المنفذة في مجال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل للمرأة --

  ..متدربةمتدربة/ / 13501350// عدد النساء المتدربات المقرر منحهم قروض  عدد النساء المتدربات المقرر منحهم قروض --

  قرضقرض/ / 650650// عدد القروض الممنوحة حتى اآلن بحدود  عدد القروض الممنوحة حتى اآلن بحدود --

  ريع ناجحةريع ناجحةمشاريع وهي مشامشاريع وهي مشا/ / 66// عدد المشاريع الجماعية التشارآية  عدد المشاريع الجماعية التشارآية --

  20022002//99//3030هذه األرقام المذآورة منذ بداية المشاريع وحتى تاريخ هذه األرقام المذآورة منذ بداية المشاريع وحتى تاريخ 
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  ::نماذج من برامج تطوير المشاريع االستثمارية الصغيرة للنساء نماذج من برامج تطوير المشاريع االستثمارية الصغيرة للنساء 

  :: مشروع القرى الصحية  مشروع القرى الصحية ––  11
ات التي تلبي                       ي في تحقيق األهداف واألولوي ات التي تلبي                      مشروع تنموي يعتمد على مشارآة المجتمع المحل ي في تحقيق األهداف واألولوي مشروع تنموي يعتمد على مشارآة المجتمع المحل

ا       االحتياجات األساسية االحتياجات األساسية  ا        لكل تجمع سكاني، سواء منه ة أو االقتصادية،           : :  لكل تجمع سكاني، سواء منه ة أو االجتماعي ة أو االقتصادية،           الصحية أو البيئي ة أو االجتماعي الصحية أو البيئي

  ::ويهدف المشروع إلى ويهدف المشروع إلى 

  تحسين نوعية حياة الناس من خالل توفير متطلبات التنمية األساسية تحسين نوعية حياة الناس من خالل توفير متطلبات التنمية األساسية   

دعم المشترك من القطاعات     ع وال ارآة المجتم ى مش د عل املة تعتم ة ش ة اجتماعي ن القطاعات  إحداث تنمي دعم المشترك م ع وال ارآة المجتم ى مش د عل املة تعتم ة ش ة اجتماعي إحداث تنمي

  ..المختلفةالمختلفة

  ..ات الرعاية الصحية األولية وتعزيز الصحة وال سيما صحة األطفال والنساءات الرعاية الصحية األولية وتعزيز الصحة وال سيما صحة األطفال والنساءتوفير خدمتوفير خدم  

ديم قروض                  م تق ديم قروض                 من نشاطات مشروع القرى الصحية في مجال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ت م تق من نشاطات مشروع القرى الصحية في مجال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ت

ديم                        اه تق م في محافظة حم ديم                       لتحسين مستوى دخل بعض األسر في القرى الصحية، حيث ت اه تق م في محافظة حم رى الصحية، حيث ت قرض  قرض  / / 6161//لتحسين مستوى دخل بعض األسر في الق

ة                 أسري ألسر مختلفة في القرى    أسري ألسر مختلفة في القرى     ة جرني ة                  الصحية في المحافظة، وقد تم تقديم قرض جرار زراعي لقري ة جرني  الصحية في المحافظة، وقد تم تقديم قرض جرار زراعي لقري

  ..المطار لخدمة القرية آلهاالمطار لخدمة القرية آلها

اء مخيم سياحي يخدم                          ة مجدلون البستان لبن ر لقري ديم قرض آبي ان تق اء مخيم سياحي يخدم                         وفي محافظة طرطوس آ ة مجدلون البستان لبن ر لقري ديم قرض آبي ان تق وفي محافظة طرطوس آ

ة        / / 2626//القرية بأآملها و    القرية بأآملها و     ة        قرض صغير لألسر الريفية في قرى صحية مختلف م        . . قرض صغير لألسر الريفية في قرى صحية مختلف م        وفي محافظة القنيطرة ت وفي محافظة القنيطرة ت

قرض لألسر    قرض لألسر    / / 2323//قروض أسرية للقرى الصحية في المحافظة، وفي ريف دمشق تم تقديم            قروض أسرية للقرى الصحية في المحافظة، وفي ريف دمشق تم تقديم            / / 33//طاء  طاء  إعإع

ة     / / 7070//أما في محافظة السويداء تم تقديم       أما في محافظة السويداء تم تقديم       . . الريفية في قرى مختلفة   الريفية في قرى مختلفة    ة لمشاريع مختلف ة     قرض لألسر الريفي ة لمشاريع مختلف قرض لألسر الريفي

اج البطاطا        ––مثل تسمين الخراف    مثل تسمين الخراف     اج البطاطا         مشروع إنت ار      ت  ت –– مشروع إنت ة أبق ار     ربي ة أبق ان      ––ربي ان وأجب ان       تصنيع ألب ان وأجب أجير    –– تصنيع ألب أجير     ت آراسي  آراسي   ت

  ....وغيرهاوغيرها

  :: مشروع هيئة مكافحة البطالة  مشروع هيئة مكافحة البطالة ––  22
  ::يهدف المشروع إلى يهدف المشروع إلى 

  تنمية طاقات وإمكانيات وقدرات أفراد األسر الريفيةتنمية طاقات وإمكانيات وقدرات أفراد األسر الريفية  

ة اقتصادية                        ة ذات قيم ى منتجات نهائي ا إل ة المتاحة وتحويله وارد المحلي ة اقتصادية                     تنمية اإلمكانيات والم ة ذات قيم ى منتجات نهائي ا إل ة المتاحة وتحويله وارد المحلي تنمية اإلمكانيات والم

  ..مضافةمضافة

  ر أو الشباب العاطل عن العملر أو الشباب العاطل عن العملتنمية المبادرة الفردية واالبتكار لدى أفراد األستنمية المبادرة الفردية واالبتكار لدى أفراد األس  

  إتاحة فرص العمل لكافة فئات المجتمع ممن لهم القدرة والرغبة في اإلنتاجإتاحة فرص العمل لكافة فئات المجتمع ممن لهم القدرة والرغبة في اإلنتاج  

  االستفادة من األساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة في زيادة اإلنتاج آمًا ونوعًااالستفادة من األساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة في زيادة اإلنتاج آمًا ونوعًا  

ة م       ة  ويدوي ارات حرفي ابها مه دريبها إلآس روع وت ي المش تفيدة ف ر المس راد األس داد أف ة م    إع ة  ويدوي ارات حرفي ابها مه دريبها إلآس روع وت ي المش تفيدة ف ر المس راد األس داد أف ع ع إع

  ..استثمار عائد هذا التأهيل والتدريب في الممارسة اإلنتاجية واالقتصاديةاستثمار عائد هذا التأهيل والتدريب في الممارسة اإلنتاجية واالقتصادية
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رف            ة والمص ة ووزارة الزراع ة البطال روع مكافح ين مش ل ب ار العم اق إلط ع اتف م توقي د ت رف           وق ة والمص ة ووزارة الزراع ة البطال روع مكافح ين مش ل ب ار العم اق إلط ع اتف م توقي د ت وق

ع   ين واق ي الريف لتحس اريع صغيرة ف ة بقصد تأسيس مش راض األسر الريفي اوني إلق ة التع ع  الزراعي ي الريف لتحسين واق اريع صغيرة ف ة بقصد تأسيس مش راض األسر الريفي اوني إلق ة التع الزراعي

  ..تربية الحيوانات الزراعية ومختلف المهن األخرىتربية الحيوانات الزراعية ومختلف المهن األخرىاألسر الريفية في مجال األسر الريفية في مجال 

  

  :: االتحاد العام النسائي  االتحاد العام النسائي ––  33
ة المجاالت                   رأة في سورية في آاف ة المجاالت                  منظمة شعبية وتعتبر المنظمة األم لنشاطات الم رأة في سورية في آاف اد    . . منظمة شعبية وتعتبر المنظمة األم لنشاطات الم اد    صعد االتح صعد االتح

رأة من                     ع سوية الم ى رف رأة من                    العام النسائي اهتمامه بمسألة التأهيل والتدريب المهني واإلنتاجي وحرص عل ع سوية الم ى رف العام النسائي اهتمامه بمسألة التأهيل والتدريب المهني واإلنتاجي وحرص عل

ا                الناالنا ى بيته ًا عل نعكس إيجابي ا ي ا                حية الفنية والتقنية وتنمية الذوق الفني واستثمار الطاقات الكامنة لديها بم ى بيته ًا عل نعكس إيجابي ا ي حية الفنية والتقنية وتنمية الذوق الفني واستثمار الطاقات الكامنة لديها بم

  ..وأسرتهاوأسرتها

ة لكل                           ا مهن واة لألسرة المنتجة بإدخاله اد ن ع مستوى األسرة المعاشي وإيج ة لكل                          أآد على ضرورة رف ا مهن واة لألسرة المنتجة بإدخاله اد ن ع مستوى األسرة المعاشي وإيج أآد على ضرورة رف

ارات      ية وضرورية ومه ارات أساس ون مه ائي تك اد النس ة االتح ن منظم زل م ارات     من ية وضرورية ومه ارات أساس ون مه ائي تك اد النس ة االتح ن منظم زل م اة  من ق الحي دة وف اة   جدي ق الحي دة وف  جدي

دورات في                      ة ال ك من خالل االستمرار في إقام دورات في                     اليومية ومتطلبات التطور االقتصادي والحضاري وذل ة ال ك من خالل االستمرار في إقام اليومية ومتطلبات التطور االقتصادي والحضاري وذل

  ).). التطريز األغباني التطريز األغباني–– الحالقة  الحالقة –– اآللة الكاتبة  اآللة الكاتبة –– التريكو  التريكو ––الخياطة الخياطة ((مجال مجال 

دورا                       ا من خالل ال ى تعميمه ا والعمل عل ز عليه م الترآي دورا                      إضافة إلى الدورات الجديدة التي ت ا من خالل ال ى تعميمه ا والعمل عل ز عليه م الترآي ت ت إضافة إلى الدورات الجديدة التي ت

ددها  ا وع م إقامته ي ت ة الت ددها المرآزي ا وع م إقامته ي ت ة الت ة وهي / / 2020//المرآزي ة وهي دورة مرآزي ر والزجاج والفخار ((دورة مرآزي ى الحري م عل ر والزجاج والفخار الرس ى الحري م عل الرس

رما   ه ص وورد بأنواع رما  ال ه ص وورد بأنواع ات ––ال ات  لوح ز  –– لوح رانق دود الق ز   ش رانق دود الق اس   –– ش ائق النح ن رق ات م اس    لوح ائق النح ن رق ات م ش  –– لوح نع الق ش   ص نع الق  ص

ول ––تقشيش آراسي تقشيش آراسي  ول  شك الن ة –– شك الن ب الجلدي ة  صناعة الحقائ ب الجلدي ة   –– صناعة الحقائ ة ملون وط قطني ن خي ب م ارم وحقائ ة    مك ة ملون وط قطني ن خي ب م ارم وحقائ  مك

زر زرخي اب ––ان ان خي اب  ألع ي –– ألع اد منزل ي  اقتص اد منزل ارات     ) )  اقتص ي المه ؤهالت ف دربات الم أمين الم ى ت ًا عل ك حرص ارات     وذل ي المه ؤهالت ف دربات الم أمين الم ى ت ًا عل ك حرص وذل

ى حد                  ة عل دة في الريف والمدين ك حرصًا الجدي ة وذل ى حد                 األساسية والضرورية والمهارات التقنية والمهني ة عل دة في الريف والمدين ك حرصًا الجدي ة وذل األساسية والضرورية والمهارات التقنية والمهني

رأة الفلسطيني                  اد الم اون مع اتح ة والتع ك بالتنسيق مع المنظمات الدولي رأة الفلسطيني                 سواء وذل اد الم اون مع اتح ة والتع ك بالتنسيق مع المنظمات الدولي ان ان  ووزارة اإلسك  ووزارة اإلسك ––سواء وذل

  ..ووآالة جايكا ومنظمة اليونيسفووآالة جايكا ومنظمة اليونيسف

وم          / / 3754037540//وقد بلغ عدد الدورات المنفذة      وقد بلغ عدد الدورات المنفذة       وم          دورة منوعة تم إقامتها في الروابط والوحدات، وتق دورة منوعة تم إقامتها في الروابط والوحدات، وتق

دة             ذ جي ع المجاالت وأدخلت مناف دة            الفروع بتغطية نفقات جميع النشاطات وتنفيذ الخطط السنوية في جمي ذ جي ع المجاالت وأدخلت مناف الفروع بتغطية نفقات جميع النشاطات وتنفيذ الخطط السنوية في جمي

اب      دن األلع ال وم دائق األطف راح وح االت أف وارد آص اب     للم دن األلع ال وم دائق األطف راح وح االت أف وارد آص دورات    للم ة ال ع وإقام االت البي يع ص دورات     وتوس ة ال ع وإقام االت البي يع ص  وتوس

ة من         : : المنافع من هذه المشاريع     المنافع من هذه المشاريع     . . التعليمية والفنية وغيرها  التعليمية والفنية وغيرها   ة من         معدالت الفائدة المنخفضة، والقروض العيني معدالت الفائدة المنخفضة، والقروض العيني

  .. تربية ماشية، التي قدمت بشكل أساسي للنساء المكتتبات تربية ماشية، التي قدمت بشكل أساسي للنساء المكتتبات––آالت خياطة آالت خياطة 

ة البط    ة مكافح و هيئ وريا أال وه ي س ؤخرًا ف ه م ل في دأ العم روع ب ة البط   مش ة مكافح و هيئ وريا أال وه ي س ؤخرًا ف ه م ل في دأ العم روع ب ة مش ة ال امج ((ال امج برن ون 11برن ون  ملي  ملي

يرة         ) ) دوالردوالر ًا قص ديم قروض ل بتق ن العم اطلين ع غيرة للع روض الص رص الق جيع ف ه تش دف من يرة         اله ًا قص ديم قروض ل بتق ن العم اطلين ع غيرة للع روض الص رص الق جيع ف ه تش دف من اله

ة              ة             ومتوسطة األجل مع أقل ما يمكن من المستلزمات المواآب ة ((ومتوسطة األجل مع أقل ما يمكن من المستلزمات المواآب ة المترافق م يستهدف        ). ). المترافق م يستهدف        وآون المشروع ل وآون المشروع ل
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ة في وزا                 رأة الريفي ة الم رامج تنمي رة لب ر حصصًا آبي ه وف ة في وزا                تنمية المرأة لكن رأة الريفي ة الم رامج تنمي رة لب ر حصصًا آبي ه وف ع    تنمية المرأة لكن ع    رة الزراعة، ومن المتوق رة الزراعة، ومن المتوق

  ..من المقترضين هم نساءمن المقترضين هم نساء% % 3030تحقيق نسبة ال تقل عن تحقيق نسبة ال تقل عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :: مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر  مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر ––  44

ر  ر يعتب ر   يعتب ن الفق د م رأة والح ين الم و مشروع تمك ر ه م واألآب ومي األه امج الحك ر   البرن ن الفق د م رأة والح ين الم و مشروع تمك ر ه م واألآب ومي األه امج الحك البرن

ك        2525والذي رصدت له نسبة     والذي رصدت له نسبة      ة سنويًا وذل ة الحكوم ك         باأللف من ميزاني ة الحكومة سنويًا وذل  إلحداث صناديق دوارة    إلحداث صناديق دوارة    باأللف من ميزاني

   . .20102010--20052005رًا في سوريا خالل رًا في سوريا خالل ــققــد فد فشـشـقرية األقرية األ/ / 750750//إلقراض النساء الريفيات في إلقراض النساء الريفيات في 

ة                 ة المحلي ائز التنمي ع ورآ ة                والرؤية خلف هذا المشروع اعتبار المرأة الريفية أحد دواف ة المحلي ائز التنمي ع ورآ والرؤية خلف هذا المشروع اعتبار المرأة الريفية أحد دواف

ة ل                    ة القري ة تنمي الي لتكون شريك حقيقي بعملي ة ل                   وذلك من خالل تمكينها اجتماعيًا وبالت ة القري ة تنمي الي لتكون شريك حقيقي بعملي تحقيق  تحقيق  وذلك من خالل تمكينها اجتماعيًا وبالت

   ..  .. الهدف العام وهو الحد من الفقر وتحسين واقع هذه المجتمعاتالهدف العام وهو الحد من الفقر وتحسين واقع هذه المجتمعات

وزارة                  ة ل وزارة                 هذا وقد آلفت وزارة الزراعة بتنفيذ الجانب األآبر من المشروع مع مشارآة تجريبي ة ل هذا وقد آلفت وزارة الزراعة بتنفيذ الجانب األآبر من المشروع مع مشارآة تجريبي

ى تاريخه                         ي حت ة بإنجاز اآلت رأة الريفي ة الم ة تنمي ة بإنجاز اآلتي حتى تاريخه                        الشؤون االجتماعية والعمل ، وقد قامت مديري رأة الريفي ة الم ة تنمي ذا  ((الشؤون االجتماعية والعمل ، وقد قامت مديري ذا  ه ه

  ) :) :. .  النموذج الذي ستتناوله الدراسة بالبحث والتحليل  النموذج الذي ستتناوله الدراسة بالبحث والتحليل المشروع سيكونالمشروع سيكون

ادة            ::ف المشروع ف المشروع أوًال ـ هـد أوًال ـ هـد  ا اقتصاديًا ،وزي ة وتمكينه ة في التنمي رأة الريفي ل مشارآة الم ادة          تفعي ا اقتصاديًا ،وزي ة وتمكينه ة في التنمي رأة الريفي ل مشارآة الم تفعي

    دخل األسرة وخلق فرص عمل للنساء الريفيات من خالل المشاريع المولدة للدخلدخل األسرة وخلق فرص عمل للنساء الريفيات من خالل المشاريع المولدة للدخل

رأة    / / عة واإلصالح الزراعي   عة واإلصالح الزراعي   وزارة الزراوزارة الزرا  ::الجهة المنفذة للمشروعالجهة المنفذة للمشروعثانيًا ـ  ثانيًا ـ   ـة الم ـة تنمي رأة    مديري ـة الم ـة تنمي مديري

  //األشغال العامة األشغال العامة //لمكون لمكون وزارة اإلدارة المـحليـة والبيئـة وزارة اإلدارة المـحليـة والبيئـة    و   ولمكوني التدريب واإلقراضلمكوني التدريب واإلقراض  //الريفيـة الريفيـة 
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واتي          : : تهدفة تهدفة ــالفئة المس الفئة المس ثالثًا ـ  ثالثًا ـ   ة محافظات القطر والل راًً في آاف ـد فق ات األشـ ـاء الريفي واتي          النسـ ة محافظات القطر والل راًً في آاف ـد فق ات األشـ ـاء الريفي النسـ

  ..اريع مولدة للدخل تساعدهن على مواجهة صعوبات الحياةً  اريع مولدة للدخل تساعدهن على مواجهة صعوبات الحياةً  يمتلكن المهـارة للبدء بمشيمتلكن المهـارة للبدء بمش

  

   : : المخصص لعملية اإلقراض والتدريب المخصص لعملية اإلقراض والتدريبمبلغمبلغالالرابعًا ـ رابعًا ـ 

  مليون ليرة سورية مليون ليرة سورية / / 3030//تم تخصيص مبلغ تم تخصيص مبلغ  :  : 20062006بعام بعام 

  مليون ليرة سورية مليون ليرة سورية / / 243243//تم تخصيص  مبلغ  تم تخصيص  مبلغ   :   :  20072007ام ام بعـبعـ

  مليون ليرة سورية مليون ليرة سورية / / 152152//تم تخصيص مبلغ تم تخصيص مبلغ  :  : 20020088ام ام بعبع

  مليون ليرة سورية مليون ليرة سورية / / 150150//تم تخصيص مبلغ تم تخصيص مبلغ  :  : 20092009بعام بعام 

  

    ..القطر القطر القرى األشـد فقــرًا في محــافظـات القرى األشـد فقــرًا في محــافظـات ::رى المشروع رى المشروع ــققخامسًا ـ خامسًا ـ 

  : : اطات المنفذة ضمن خطة المشروعاطات المنفذة ضمن خطة المشروعلنشلنشسادسًا ـ خطة اسادسًا ـ خطة ا

  مجــال تنميـة المجتمع المحلي مجــال تنميـة المجتمع المحلي في في أ ـ أ ـ 

ريفهم     ي لتع ع المحل ان المجتم ة للج ذ دورات  تدريبي ريفهم   تنفي ي لتع ع المحل ان المجتم ة للج ذ دورات  تدريبي ي   تنفي ع المحل ة المجتم ي تنمي دورهم ف ي  ب ع المحل ة المجتم ي تنمي دورهم ف ب

  ..والمهام الموآلة لهم في القرى المختارة  والمهام الموآلة لهم في القرى المختارة  

   اختيار النساء الريفيات الراغبات بتنفيذ مشاريع خاصة بهن من قبل لجنة المجتمع المحلي  اختيار النساء الريفيات الراغبات بتنفيذ مشاريع خاصة بهن من قبل لجنة المجتمع المحلي   

ألف                 رى وتت ي في الق ارة النتخاب لجان المجتمع المحل ألف              عقد لقاءات جماهيرية في القرى المخت ي في القرى وتت ارة النتخاب لجان المجتمع المحل عقد لقاءات جماهيرية في القرى المخت

  ..ء ء  أعضا أعضا77--55اللجنة من اللجنة من 

  ::في مجـــال التــــدريـــب في مجـــال التــــدريـــب ب ـ ب ـ 

  ـ تدريب النساء الريفيات على آيفية تأسيس المشاريع المتناهية الصغر ـ تدريب النساء الريفيات على آيفية تأسيس المشاريع المتناهية الصغر 

  ـ تدريب النساء الريفيات على المهارات الفنية الالزمة للبدء بالمشروع ـ تدريب النساء الريفيات على المهارات الفنية الالزمة للبدء بالمشروع 

  ـ تدريب لجان التنمية المحلية على مبادئ تنمية المجتمعات المحلية ـ تدريب لجان التنمية المحلية على مبادئ تنمية المجتمعات المحلية 

  بالمشروع على ما يلزم من مهارات بالمشروع على ما يلزم من مهارات ـ تدريب الكادر العامل ـ تدريب الكادر العامل 

  في مجال اإلقراض في مجال اإلقراض ج ـ ج ـ 

تم توقيع اتفاق مالي وإداري بين وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمصرف الزراعي تم توقيع اتفاق مالي وإداري بين وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي والمصرف الزراعي   --

  يتضمن آلية العمل ومنح القروض للنساء الريفيات ومن أهم النقاط التي تضمنها هذا االتفاق يتضمن آلية العمل ومنح القروض للنساء الريفيات ومن أهم النقاط التي تضمنها هذا االتفاق 

/% /% 44//ًا للقروض متوسط األجل ًا للقروض متوسط األجل سنويسنوي/ % / % 33//اعتماد مبدأ عمولة إقراض بنسبة اعتماد مبدأ عمولة إقراض بنسبة   ..11

  ..للقروض قصيرة األجل للقروض قصيرة األجل 

( ( الضمانات وهي عبارة عن آفالة شخصية إما شخص مليء معروف لدى المصرف الضمانات وهي عبارة عن آفالة شخصية إما شخص مليء معروف لدى المصرف   ..22

في حال آانت مالءته آافية لتغطية مبلغ القرض أو تقديم في حال آانت مالءته آافية لتغطية مبلغ القرض أو تقديم ) ) تجار أو زراع أو صناع تجار أو زراع أو صناع 



 149

آفالة شخصية اثنين من الموظفين مع مراعاة شروط الضمانات الشخصية آفالة شخصية اثنين من الموظفين مع مراعاة شروط الضمانات الشخصية 

وص عنها بالتعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف ويجوز تقديم وص عنها بالتعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف ويجوز تقديم المنصالمنص

  ..الضمانات العينية وفق تعليمات المصرف وحسب رغبة المستفيدة الضمانات العينية وفق تعليمات المصرف وحسب رغبة المستفيدة 

) ) من الدولة أو القطاع الخاص من الدولة أو القطاع الخاص ( ( تقديم سند ملكية أو عقد إيجار بين المقترضة والمالك تقديم سند ملكية أو عقد إيجار بين المقترضة والمالك   ..33

ي وعلى مسؤوليتها ي وعلى مسؤوليتها وفي حال عدم توفر إمكانية ذلك تقديم وثيقة من المجتمع المحلوفي حال عدم توفر إمكانية ذلك تقديم وثيقة من المجتمع المحل

  --  شهادة تصرف لألراضي غير المحددة وغير المحررة    شهادة تصرف لألراضي غير المحددة وغير المحررة  --بتوفر المكان المناسب بتوفر المكان المناسب 

عقد بيع قطعي مع وآالة غير قابلة للعزل عقد بيع قطعي مع وآالة غير قابلة للعزل --قرار محكمة مكتسب درجة الحكم القطعي قرار محكمة مكتسب درجة الحكم القطعي 

  ..الخ الخ ..................... ..................... 

يدة يدة يتم إعادة نصف حصة المشروع من العموالت المحصلة في حال التزام المستفيتم إعادة نصف حصة المشروع من العموالت المحصلة في حال التزام المستف  ..44

  . .  استحقاقها  استحقاقها خخبتنفيذ غاية القرض وتسديد األقساط بتواريبتنفيذ غاية القرض وتسديد األقساط بتواري

رغبة المرأة على إلقامة المشروع الخاص رغبة المرأة على إلقامة المشروع الخاص ( ( وضع معايير النتقاء المستفيدات منها وضع معايير النتقاء المستفيدات منها   ..55

  –– سنة  سنة 5555  --1818 العمر بين  العمر بين –– يفضل معيالت األسر  يفضل معيالت األسر –– االقامة الدائمة في القرية  االقامة الدائمة في القرية ––بها بها 

رة آيف تؤسسين مشروعًا خاصًا رة آيف تؤسسين مشروعًا خاصًا  اتباعها دو اتباعها دو––تتوفر لديها الخبرة في مجال المشروع تتوفر لديها الخبرة في مجال المشروع 

  ) ) بك بك 

مائة ألف ليرة سورية لكل مقترضة ويمكن رفع مائة ألف ليرة سورية لكل مقترضة ويمكن رفع / / 100000100000//حدد سقف القرض بحدد سقف القرض ب  ..66

مائة وخمسون ألف ليرة سورية لبعض المشاريع مائة وخمسون ألف ليرة سورية لبعض المشاريع / / 150000150000//سقف القرض الى سقف القرض الى 

  ..الريادية الريادية 

  : : يمول المشروع الغايات التالية يمول المشروع الغايات التالية   ..77

  –– أغنام  أغنام ––أبقار أبقار تربية تربية ((المشاريع الزراعية في مجال اإلنتاج الحيواني المشاريع الزراعية في مجال اإلنتاج الحيواني   --

  –– تربية نحل  تربية نحل –– تربية دجاج بياض  تربية دجاج بياض –– تسمين عجول  تسمين عجول ––تسمين خراف تسمين خراف 

  ).).تربية فروج لحمتربية فروج لحم

    –– حالقة و تجميل  حالقة و تجميل --  نوفوتيه  نوفوتيه––بقالية بقالية (  (  المشاريع الخدمية بكافة أنواعها المشاريع الخدمية بكافة أنواعها   --

 تحف  تحف ––موبايالت موبايالت -- بياضات  بياضات –– سجاد  سجاد –– مطحنة بن  مطحنة بن –– عصرونية  عصرونية ––ألبسة ألبسة 

  ).).الخ الخ 0000000000  محل تصوير   محل تصوير –– محل فروج  محل فروج –– مطعم فول  مطعم فول ––

  ))شك نول شك نول –– تريكو  تريكو ––خياطة خياطة ((مشاريع الحرف اليدوية مشاريع الحرف اليدوية   --

  –– حلويات  حلويات –– مواد غذائية  مواد غذائية ––أجبان و ألبان أجبان و ألبان ((مشاريع التصنيع الزراعي مشاريع التصنيع الزراعي   --

  ))الخ الخ 000000 نشارة خشب    نشارة خشب   –– تقطير أعشاب  تقطير أعشاب –– نباتات طبية  نباتات طبية ––معجنات معجنات 

  

شهر و هذا شهر و هذا \\1212\\أما بالنسبة آلجال القرض هناك قصير األجل يستحق آامل المبلغ أما بالنسبة آلجال القرض هناك قصير األجل يستحق آامل المبلغ ..  ..88

وض تسمين الحمالن و تسمين العجول ويمكن أن تستفيد المقترضة من وض تسمين الحمالن و تسمين العجول ويمكن أن تستفيد المقترضة من يخص قريخص قر
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قرضين خالل العام الواحد أما القرض متوسط األجل يقسط على أربعة أقساط قرضين خالل العام الواحد أما القرض متوسط األجل يقسط على أربعة أقساط 

يوم من تاريخ اإلقراض و باقي يوم من تاريخ اإلقراض و باقي \\300300\\متساوية على أن يتم استحقاق القسط األول بعد متساوية على أن يتم استحقاق القسط األول بعد 

  ..األقساط سنويةاألقساط سنوية

  د ـ متابعة القروض د ـ متابعة القروض 

ة في               تتم عملية المتابعة    تتم عملية المتابعة      • •  رأة الريفي رة الم ل دائ م تسميتها من قب ة التي ت ة في               من قبل مهندسة المتابع رأة الريفي رة الم ل دائ م تسميتها من قب ي ت ة الت من قبل مهندسة المتابع

ذ                          ة للتحقق من تنفي دانيًا من خالل جوالت ربعي ة المقترضات مي وم بمتابع ذ                         المحافظة والتي تق ة للتحقق من تنفي دانيًا من خالل جوالت ربعي ة المقترضات مي وم بمتابع المحافظة والتي تق

روض       ة الق ع حرآ ن تتب ة ع رأة الريفي ة الم ة تنمي ة لمديري ارير ربعي ع تق اريع ورف روض      المش ة الق ع حرآ ن تتب ة ع رأة الريفي ة الم ة تنمي ة لمديري ارير ربعي ع تق اريع ورف المش

  نفيذ القروض وخاصة في هذا العام والمقترحات لحلها نفيذ القروض وخاصة في هذا العام والمقترحات لحلها والصعوبات التي تعترض سير توالصعوبات التي تعترض سير ت

واع    • •  ة من المقترضات وألن ة لعين ة الميداني ة المتابع ة بعملي رأة الريفي ة الم ة تنمي واع  وقامت مديري ة من المقترضات وألن ة لعين ة الميداني ة المتابع ة بعملي رأة الريفي ة الم ة تنمي وقامت مديري

ك بهدف            ك بهدف           القروض المختلفة  في آافة المحافظات وفق برنامج زمني من قبل آادر المديرية وذل القروض المختلفة  في آافة المحافظات وفق برنامج زمني من قبل آادر المديرية وذل

ادي و     ع االقتص ى الواق روض عل ر الق ع أث ادي و    تتب ع االقتص ى الواق روض عل ر الق ع أث ائج   تتب تخالص النت رأة واس اعي للم ائج   االجتم تخالص النت رأة واس اعي للم د االجتم د بقص بقص

  ..تحسين وتطوير العمل تحسين وتطوير العمل 
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  الفصل الخامس الفصل الخامس 

   نتائج الدراسة الميدانية  نتائج الدراسة الميدانية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    : :  والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريعالواقع االجتماعي واالقتصاديالواقع االجتماعي واالقتصاديأوًال ـ أوًال ـ 
  للنساء صاحبات المشاريع للنساء صاحبات المشاريع ـ الترآيب العمري ـ الترآيب العمري 11  

  للنساء صاحبات المشاريع للنساء صاحبات المشاريع تعليمية تعليمية ـ البنية الـ البنية ال22  

  للنساء صاحبات المشاريع للنساء صاحبات المشاريع ـ البنية الزواجية ـ البنية الزواجية 33  

  ـ عمل المرأة في اإلنتاج الزراعي ـ عمل المرأة في اإلنتاج الزراعي 44  

  ـ واقع ملكية المرأة لألراضي الزراعيةـ واقع ملكية المرأة لألراضي الزراعية55  

  ـ عمل المرأة في الثروة الحيوانية ـ عمل المرأة في الثروة الحيوانية 66  

  ـ واقع ملكية المرأة للثروة الحيوانية ـ واقع ملكية المرأة للثروة الحيوانية 77

  لذهبية لذهبية ـ واقع ملكية المرأة للمدخرات اـ واقع ملكية المرأة للمدخرات ا88

  ـ واقع ملكية المرأة للمدخرات المالية الخاصة ـ واقع ملكية المرأة للمدخرات المالية الخاصة 99

  ـ واقع مدى حرية تصرف المرأة بما تملك والمعيقات المحددة لهذا التصرفـ واقع مدى حرية تصرف المرأة بما تملك والمعيقات المحددة لهذا التصرف1010

  من اإلمكانيات المادية لألسرة من اإلمكانيات المادية لألسرة ـ  مدى شعور المرأة بالحرمان ـ  مدى شعور المرأة بالحرمان 1111

  التي تتعرض لهاالتي تتعرض لهاـ آيفية مواجهة المرأة للمشاآل ـ آيفية مواجهة المرأة للمشاآل 1212

  معات الريفية وأسباب عد التوريث معات الريفية وأسباب عد التوريث ـ المرأة واإلرث في المجتـ المرأة واإلرث في المجت1133

  ـ تفاعل المرأة مع المؤسسات المجتمعية المحلية ـ تفاعل المرأة مع المؤسسات المجتمعية المحلية 1144
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  : : البناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريعالبناء االجتماعي واالقتصادي ألسر النساء صاحبات المشاريعثانيًا ـ ثانيًا ـ 

  : : والدخل والدخل أ ـ مؤشرات الملكية أ ـ مؤشرات الملكية 
    ملكية األسر لألراضي الزراعية وتوزيع الملكية حسب الجنس ملكية األسر لألراضي الزراعية وتوزيع الملكية حسب الجنس ـ ـ 11    

  لثروة الحيوانية وتوزيع الملكية حسب الجنس لثروة الحيوانية وتوزيع الملكية حسب الجنس ملكية األسرة لملكية األسرة لـ ـ 22    

  ـ ملكية األسر للمسكن ـ ملكية األسر للمسكن 33    

  ـ ملكية األسر لآلالت الزراعية ـ ملكية األسر لآلالت الزراعية 44    

  األسرة لوسائل نقلاألسرة لوسائل نقلـ ملكية ـ ملكية 55    

  ـ ملكية األسرة للسلع المعمرة ـ ملكية األسرة للسلع المعمرة 66    

  ـ مصادر دخل األسرة األساسية ـ مصادر دخل األسرة األساسية 77    

  : :  ـ مؤشرات السكن وما يتعلق به  ـ مؤشرات السكن وما يتعلق به بب
  ـ نوع المسكن ـ نوع المسكن 11  

  ء السكنء السكنبنابناـ مادة ـ مادة 22  

  ـ مياه الشرب ـ مياه الشرب 33  

  ـ مرافق وملحقات المسكن ـ مرافق وملحقات المسكن 44  

  : :  ـ مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة   ـ مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة  جج
  ـ بنية األسرة المبحوثة وحجمها ـ بنية األسرة المبحوثة وحجمها 11  

  ـ أسلوب اتخاذ القرارات في األسرة ـ أسلوب اتخاذ القرارات في األسرة 22  

  ـ موقف األسر من عمل المرأة المأجور وأسباب عدم السماح لها بذلك ـ موقف األسر من عمل المرأة المأجور وأسباب عدم السماح لها بذلك 33  

  في التنشئة االجتماعية في التنشئة االجتماعية آور واإلناث آور واإلناث ـ التمييز بين الذـ التمييز بين الذ44  

   الصفات المطلوبة للعروس الصفات المطلوبة للعروس عادات الخطبة و عادات الخطبة وــ55  

رأة    دد ين الم رأة     ـ بعض المؤشرات الجندرية السائدة في القرية وانعكاساتها على تمك ين الم  ـ بعض المؤشرات الجندرية السائدة في القرية وانعكاساتها على تمك

  ::الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا 

  ـ تفاوت األجور بين الذآور واإلناث ـ تفاوت األجور بين الذآور واإلناث 11    

  موقف أهل القرية من عمل المرأة موقف أهل القرية من عمل المرأة ـ ـ 22

  القيام بهاالقيام بها المرأة  المرأة ية بقيام الرجل بمهام ال تستطيعية بقيام الرجل بمهام ال تستطيعقناعة أهل القرقناعة أهل القرـ ـ 33

  موقف أهل القرية من مشارآة المرأة بقرار عدد أطفالها موقف أهل القرية من مشارآة المرأة بقرار عدد أطفالها ـ ـ 44

  موقف أهل القرية من مشارآة المرأة في قرار تعليم أبنائها موقف أهل القرية من مشارآة المرأة في قرار تعليم أبنائها ـ ـ 55

  موقف أهل القرية من حق المرأة باختيار الشريك موقف أهل القرية من حق المرأة باختيار الشريك   ـ ـ 66

  المرأة في قرار زواج أبنائها المرأة في قرار زواج أبنائها  موقف أهل القرية من مشارآة  موقف أهل القرية من مشارآة ـ ـ 77
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   في الحياة االجتماعية  في الحياة االجتماعية موقف أهل القرية من حق المرأة المشارآةموقف أهل القرية من حق المرأة المشارآة  ـ ـ 88

  تأسيس مشروع خاص بها تأسيس مشروع خاص بها موقف أهل القرية من حق المرأة تموقف أهل القرية من حق المرأة ت  ـ ـ 99

  قيمة تبعية المرأة للرجل قيمة تبعية المرأة للرجل   موقف أهل القرية من موقف أهل القرية من ــ1100

  ثالثًا ـ المشاريع الصغيرة آأدوات تمكينية للمرأة ثالثًا ـ المشاريع الصغيرة آأدوات تمكينية للمرأة 
  ومجاالت استثمارهاومجاالت استثمارهامشاريع المبحوثة مشاريع المبحوثة ـ أنواع الـ أنواع ال11

  المرأة وقرار نوع المشروع المرأة وقرار نوع المشروع ـ ـ 22

   قيمة رأس المال للمشروع  قيمة رأس المال للمشروع ـ ـ 33

  / / القرضالقرض// آفاالت رأس المال  آفاالت رأس المال ـ ـ 44

   الصعوبات التي واجهت المرأة القيام بالمشروع  الصعوبات التي واجهت المرأة القيام بالمشروع ـ ـ 55

  أسباب نجاح المشروع أسباب نجاح المشروع ـ ـ 66

   معوقات تهدد استمرارية المشروع  معوقات تهدد استمرارية المشروع ـ ـ 77

   الدخل الصافي من المشروع  الدخل الصافي من المشروع ـ ـ 88

   ـ أوجه انفاق الدخل العائد من المشروع  ـ أوجه انفاق الدخل العائد من المشروع 99

   حرية تصرف المرأة بالدخل العائد من المشروع  حرية تصرف المرأة بالدخل العائد من المشروع ـ ـ 1010

  المرأة وقرار توسعة المشروع المرأة وقرار توسعة المشروع   ـ ـ 1111

  

  

  مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع آأدة تمكينية للمرأة مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية من المشاريع آأدة تمكينية للمرأة رابعًا ـ رابعًا ـ 
  ـ زيادة دخل األسرة بعد تأسيس المشروع ـ زيادة دخل األسرة بعد تأسيس المشروع 11

  لمرحلة أآبرلمرحلة أآبرع ع ـ توسعة المشروـ توسعة المشرو22

  تحسين نوعية طعام األسرة تحسين نوعية طعام األسرة انعكاس الدخل العائد من المشروع على انعكاس الدخل العائد من المشروع على ـ ـ 33

  تحسين نوعية لباس األسرة تحسين نوعية لباس األسرة انعكاس الدخل العائد من المشروع على انعكاس الدخل العائد من المشروع على ـ ـ 44

   تحسين أوضاع المسكن  تحسين أوضاع المسكن  انعكاس الدخل العائد من المشروع على انعكاس الدخل العائد من المشروع علىــ55

  دة دة اقتناء سلع معمرة جدياقتناء سلع معمرة جديانعكاس الدخل العائد من المشروع على انعكاس الدخل العائد من المشروع على ـ ـ 66

  والمرأة والمرأة تحسين صحة األسرة تحسين صحة األسرة لنعكاس الدخل العائد من المشروع على لنعكاس الدخل العائد من المشروع على ـ ـ 77

  زيادة مشارآة المرأة في قرار ميزانية األسرة زيادة مشارآة المرأة في قرار ميزانية األسرة انعكاس الدخل العائد من المشروع على انعكاس الدخل العائد من المشروع على ـ ـ 88

  زيادة مشارآة المرأة في قرار تعليم األطفال زيادة مشارآة المرأة في قرار تعليم األطفال انعكاس أثر المشروع على انعكاس أثر المشروع على ـ ـ 99

  لمرأة في قرار عدد األطفال  لمرأة في قرار عدد األطفال  زيادة مشارآة ازيادة مشارآة اانعكاس أثر المشروع انعكاس أثر المشروع ـ ـ 1010

   قرار زواج البنات واألبناء  قرار زواج البنات واألبناء  انعكاس أثر المشروع على زيادة مشارآة المرأة في  انعكاس أثر المشروع على زيادة مشارآة المرأة في ــ1111

  باسم المرأة باسم المرأة لكية خاصة لكية خاصة تسجيل متسجيل م انعكاس أثر المشروع على  انعكاس أثر المشروع على ـ ـ 1212
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  ...) ...) أموال ـ ذهب أموال ـ ذهب ( ( ملكية مدخرات خاصة ملكية مدخرات خاصة انعكاس أثر المشروع على زيادة انعكاس أثر المشروع على زيادة ـ ـ 1313

  المشارآة في األنشطة االجتماعية في القرية المشارآة في األنشطة االجتماعية في القرية ع على زيادة ع على زيادة انعكاس أثر المشروانعكاس أثر المشروـ ـ 1414

  ة للمرأة ة للمرأة  تغير نظرة األسر تغير نظرة األسر ـ تأثير المشروع على  ـ تأثير المشروع على 1515

   تغير نظرة القرية للمرأة  تغير نظرة القرية للمرأة  ـ تأثير المشروع على  ـ تأثير المشروع على 1616

   ـ تأثير المشروع على تعزيز ثقة المرأة بنفسها  ـ تأثير المشروع على تعزيز ثقة المرأة بنفسها 1717

   نساء أخريات نساء أخريات ـ قياس مدى رأي المرأة صاحبة المشروع بتكرار التجربة مع ـ قياس مدى رأي المرأة صاحبة المشروع بتكرار التجربة مع1818

  

  

  أحدثه المشروع في حياة المرأة أحدثه المشروع في حياة المرأة  ـ األثر الذي  ـ األثر الذي 1919

  أ ـ األثر اإليجابي أ ـ األثر اإليجابي   

  ـ التغير اإليجابي في العالقة مع الزوج ـ التغير اإليجابي في العالقة مع الزوج     

    ـ التغير اإليجابي في العالقة مع األبناء ـ التغير اإليجابي في العالقة مع األبناء     

  ـ التغير اإليجابي في العالقة مع أهالي القرية ـ التغير اإليجابي في العالقة مع أهالي القرية 

  

  

  

  خامسًا ـ الخالصة والنتائج اإلجمالية خامسًا ـ الخالصة والنتائج اإلجمالية 

  

  دسًا ـ المقترحات والتوصيات دسًا ـ المقترحات والتوصيات ساسا

  

  سابعًا ـ مالحق الدراسة سابعًا ـ مالحق الدراسة 

   ـ جداول الدراسة الميدانية  ـ جداول الدراسة الميدانية 11  

   ـ استمارة الدراسة  ـ استمارة الدراسة 22  

   ـ بعض المراجع والمصادر ذات الصلة  ـ بعض المراجع والمصادر ذات الصلة 33  

  

  

  

   :  : والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع الواقع االجتماعي واالقتصادي الواقع االجتماعي واالقتصادي أوًال ـ أوًال ـ 

   :  : مشاريع مشاريع  للنساء صاحبات ال للنساء صاحبات ال ـ الترآيب العمري ـ الترآيب العمري11
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  //11//الشكل رقمالشكل رقم

ةنيعلا دارفأ عزوت رمعلا بسح 
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18-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5555+

  
ى             ة من النساء صاحبات المشاريع توزعت إل ة المبحوث ة أن العين ى            تشير نتائج الدراسة الميداني ة من النساء صاحبات المشاريع توزعت إل ة المبحوث ة أن العين تشير نتائج الدراسة الميداني

ين                     ا ب ين                    عدة فئات عمرية هي الحد األعلى واألدنى للعمر المسموح به الستفادتها من قرض وهو م ا ب --1818//عدة فئات عمرية هي الحد األعلى واألدنى للعمر المسموح به الستفادتها من قرض وهو م

  . . قمين قمين الرالرنة بالفئات العمرية بين هذين نة بالفئات العمرية بين هذين  العي العيانحسارانحسارسنة لذلك نالحظ سنة لذلك نالحظ / / 5555

ر    بة األآث ن النس ر   ولك بة األآث ن النس ة     % % 32.3532.35ولك ة العمري يب الفئ ن نص ت م ة     آان ة العمري يب الفئ ن نص ت م ة   / / 4040--3636//آان ا الفئ نة تليه ة   س ا الفئ نة تليه س

ة   ة  العمري واتي      % % 22.3822.38سنة حيث بلغت    سنة حيث بلغت    / / 3535--3131//العمري ول أن نسبة النساء الل ارة أخرى ممكن الق واتي      أي بعب ول أن نسبة النساء الل ارة أخرى ممكن الق أي بعب

ة  من العينة المبح  من العينة المبح  % % 5555أي حوالي   أي حوالي   نصف العينة   نصف العينة   سنة شكلن أآثر من     سنة شكلن أآثر من     / / 4040--3030//أعمارهن تتراوح بين    أعمارهن تتراوح بين     ة  وث وث

ا                                ى دخل إضافي السيما وأن أوالده ذا العمر تشعر بالحاجة إل رأة به ى أن الم ك إل رد ذل ا                               ، وقد يعود م ى دخل إضافي السيما وأن أوالده ذا العمر تشعر بالحاجة إل رأة به ى أن الم ك إل رد ذل ، وقد يعود م

د             اتهم ، فتكون الحاجة ملحة للبحث عن مصدر مول د            آبروا بعض الشيء وازدادت مصاريفهم ومتطلب اتهم ، فتكون الحاجة ملحة للبحث عن مصدر مول آبروا بعض الشيء وازدادت مصاريفهم ومتطلب

رأة الواحدة ب                  دة ب                 للدخل إضافي من جهة ، ومن جهة أخرى آبر حجم األسرة جراء الوالدات للم رأة الواح ذا العمر    للدخل إضافي من جهة ، ومن جهة أخرى آبر حجم األسرة جراء الوالدات للم ذا العمر    ه ه

 . .  

ة  ة العمري اريع بالفئ احبات المش اء ص د أن النس ا نج ة بينم ة العمري اريع بالفئ احبات المش اء ص د أن النس ا نج اوز / / 3030--2626//بينم م تتج اوز ل م تتج ، ، % % 15.5215.52ل

ي   ة وه بة قريب ذلك نس ي  وآ ة وه بة قريب ذلك نس ة % % 14.1214.12وآ ة العمري ة للفئ ة العمري ة  / / 5454--4141//للفئ وظ بالفئ كل ملح بة بش ل النس نة ، لتق ة  س وظ بالفئ كل ملح بة بش ل النس نة ، لتق س

ة  ة العمري ى  / / 5555--5151//العمري ل إل ى  لتص ل إل ة   % % 4.734.73لتص ة العمري دم بالفئ اد تنع ة   ، وتك ة العمري دم بالفئ اد تنع أآثر 5555//، وتك أآثر ف كل / / ف ث تش كل حي ث تش ط حي ط  فق  فق

رأة                    % % 0.320.32 رى الم ة وت دورات تدريبي بقه االلتحاق ب ى أن تأسيس المشروع يس رأة                    وقد يعود سبب ذلك إل رى الم ة وت دورات تدريبي بقه االلتحاق ب ى أن تأسيس المشروع يس وقد يعود سبب ذلك إل

  . . نفسها بهذا العمر غير مهيأة لذلك نفسها بهذا العمر غير مهيأة لذلك 

يهم                     د األسر عل يهم                    وهناك تعليل آخر أن األوالد يكونون قد أصبحوا بطور العمل وممكن أن تعتم د األسر عل وهناك تعليل آخر أن األوالد يكونون قد أصبحوا بطور العمل وممكن أن تعتم

  . . بتأمين بعض مصادر الدخل لألسرة بتأمين بعض مصادر الدخل لألسرة 
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   :  : للنساء صاحبات المشاريعللنساء صاحبات المشاريع البنية التعليمية  البنية التعليمية  ـ ـ22

  / / 22//الشكل رقم الشكل رقم 

ةنيعلا دارفأ عزوت يميلعتلا ىوتسملا بسح 
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 طسوتم

ةعماج امو 
 قوف

  
ى انخفاض                          ة إل ة المبحوث راد العين ة ألف ة التعليم ة بخصوص البني ى انخفاض                       تشير  نتائج الدراسة الميداني ة إل ة المبحوث راد العين ة ألف ة التعليم ة بخصوص البني تشير  نتائج الدراسة الميداني

م    ة ، إذ ل ات الريفي ي المجتمع ائد ف و س ا ه ى خالف م ة عل ة المبحوث دى العين ة ل بة األمي ي نس م   نسبي ف ة ، إذ ل ات الريفي ي المجتمع ائد ف و س ا ه ى خالف م ة عل ة المبحوث دى العين ة ل بة األمي ي نس نسبي ف

م تصنيفها                 % % 16.8316.83تتجاوز نسبة األمية    تتجاوز نسبة األمية     ة التي ت ا نسبة الفئ م تصنيفها                 ولكن إذا أضفنا  إليه ة التي ت ا نسبة الفئ م   ولكن إذا أضفنا  إليه م   مل رأ ويكتب     مل رأ ويكتب     أي يق أي يق

  % . % . 3030ولكن ليس لديه شهادة ابتدائية تصبح هذه النسبة حوالي ولكن ليس لديه شهادة ابتدائية تصبح هذه النسبة حوالي 
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ابقة لتأسيس مشروع                        دورة الس ى أن شروط االلتحاق بال ابقة لتأسيس مشروع                     وقد يكون مرد انخفاض هذه النسبة إل دورة الس ى أن شروط االلتحاق بال وقد يكون مرد انخفاض هذه النسبة إل

ا تجاوزت         ينة موجهة ،    ينة موجهة ،    تفضل المرأة التي تقرأ وتكتب فتكون بذلك الع       تفضل المرأة التي تقرأ وتكتب فتكون بذلك الع        ا تجاوزت         ومع ذلك نسبة األميات آما ذآرن ومع ذلك نسبة األميات آما ذآرن

دائي حيث بلغت   ،،أي ثلث العينة أي ثلث العينة % % 3030 ة المستوى االبت ة في فئ ر من ثلث العين دائي حيث بلغت في حين ترآز أآث ة المستوى االبت ة في فئ ر من ثلث العين في حين ترآز أآث

بة  بة النس ابي     % % 34.4734.47النس ور إيج ر تط ه يعتب د ذات ذا بح ل وه ة المراح اب بقي ى حس روزًا عل كلت ب ابي     أي ش ور إيج ر تط ه يعتب د ذات ذا بح ل وه ة المراح اب بقي ى حس روزًا عل كلت ب أي ش

اع ق    ن اتس ان ع ائد باألذه و س ا ه ة بم اع ق   مقارن ن اتس ان ع ائد باألذه و س ا ه ة بم ات     مقارن اب الفئ ى حس ات عل اء الريفي ين النس ات ب دة األمي ات     اع اب الفئ ى حس ات عل اء الريفي ين النس ات ب دة األمي اع

ر                        ة تعتب ة االبتدائي ة المرحل رك الدراسة مع نهاي ة التي تت ذه الفئ ادة نسبة ه إن زي ر                       األخرى ، ومع ذلك ف ة تعتب ة االبتدائي ة المرحل رك الدراسة مع نهاي ة التي تت ذه الفئ ادة نسبة ه إن زي األخرى ، ومع ذلك ف

اث   آبيرة بالنسبة ل  آبيرة بالنسبة ل   اث   لبنية التعليمية للنساء خاصة ، وسكان الريف عامة ، ألن ذلك سيلحقه تدني بنسبة اإلن لبنية التعليمية للنساء خاصة ، وسكان الريف عامة ، ألن ذلك سيلحقه تدني بنسبة اإلن

دادي والث  واتي في اإلعدادي والث في اإلع ة الل راد العين بة النساء من أف ذا واضح من الجدول ، حيث بلغت نس واتي انوي وه ة الل راد العين ذا واضح من الجدول ، حيث بلغت نسبة النساء من أف انوي وه

ى      % % 28.1028.10التحقن بالمرحلة اإلعدادية    التحقن بالمرحلة اإلعدادية     ى      لينخفض بالمرحلة الثانوية إل ك    % % 6.206.20لينخفض بالمرحلة الثانوية إل ود ذل د يع ك    وق ود ذل د يع لألسباب  لألسباب  وق

  : : التاليةالتالية

  ـ سن الزواج المبكر ـ سن الزواج المبكر   

  ـ عدم وجود مدارس ثانوية في القرى المبحوثة للبنات ـ عدم وجود مدارس ثانوية في القرى المبحوثة للبنات   

  عمال اإلنتاجية المأجورة أو غير المأجورة عمال اإلنتاجية المأجورة أو غير المأجورة ـ التفرغ لألـ التفرغ لأل  

امعي فسجلت  التعليم المتوسط أو الج دام ب به االنع دأ النسب بش امعي فسجلت لتب التعليم المتوسط أو الج دام ب به االنع دأ النسب بش د و% % 0.650.65لتب د وللمعاه % % 0.490.49للمعاه

ا                        . . للجامعات  للجامعات   رأة في ريفن يم الم ة وتعكس وضع تعل ة متوقع ة المبحوث ة للعين ة التعليمي ا                        والحقيقة أن البني رأة في ريفن يم الم ة وتعكس وضع تعل ة متوقع ة المبحوث ة للعين ة التعليمي والحقيقة أن البني

  : : والتي تتمحور حول نقاط أهمها والتي تتمحور حول نقاط أهمها 

اع ن   اع نارتف ن    ارتف ربات م بة المتس اع نس ذلك ارتف اء وآ دى النس وظ ل كل ملح ة بش بة األمي ن    س ربات م بة المتس اع نس ذلك ارتف اء وآ دى النس وظ ل كل ملح ة بش بة األمي س

  ..التعليم االبتدائي ومن يطلقن عليهن ملم التعليم االبتدائي ومن يطلقن عليهن ملم 

ل                         ة أق ة اإلعدادي يم أي بالمرحل ع مستوى التعل ا ارتف اث آلم ل                      انخفاض نسبة التحاق اإلن ة أق ة اإلعدادي يم أي بالمرحل ع مستوى التعل ا ارتف اث آلم انخفاض نسبة التحاق اإلن

ة   والمرحلة الثانوية أقل من المرحلة اإلعدادية والمرحلة ا         والمرحلة الثانوية أقل من المرحلة اإلعدادية والمرحلة ا        االبتدائيةاالبتدائيةمن المرحلة   من المرحلة    ة  لجامعي لجامعي

  أقل وأقل أقل وأقل 

ال     ا النسب حسب المج ايز به ي تتم ل المحافظات الت ن آ أخوذة م ة م ره أن العين دير ذآ ال    والج ا النسب حسب المج ايز به ي تتم ات الت ل المحافظ ن آ أخوذة م ة م ره أن العين دير ذآ والج

زور ـ        ( ( الجغرافي ، إذ نجد أن النسبة األعلى من األمية ترآزت في محافظات  الجغرافي ، إذ نجد أن النسبة األعلى من األمية ترآزت في محافظات   ر ال ة ـ الحسكة ـ دي زور ـ        الرق ر ال ة ـ الحسكة ـ دي الرق

ة ـ طرطوس      ( ( ، بينما نجد أن محافظات ، بينما نجد أن محافظات ) ) حلب ـ ادلب  حلب ـ ادلب   ة ـ طرطوس      السويداء ـ الالذقي ا   ) ) ـ ريف دمشق   ـ ريف دمشق   السويداء ـ الالذقي ا   ارتفعت به ارتفعت به

  . . نسب التعليم الثانوي والجامعي نسب التعليم الثانوي والجامعي 

  

  

  

   :  :  للنساء صاحبات المشاريع للنساء صاحبات المشاريع ـ البنية الزواجية ـ البنية الزواجية33
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ةيلئاعلا ةلاحلا بسح ةنيعلا دارفأ عزوت
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ةجوزتم ءابزع ةقلطم  ةلمرأ   

  
ًا      ًا ملحوظ جل ارتفاع ة تس ة المبحوث ة للعين ة الزواجي ى البني ة إل ة الميداني ائج الدراس ير  نت ًا     تش ًا ملحوظ جل ارتفاع ة تس ة المبحوث ة للعين ة الزواجي ى البني ة إل ة الميداني ائج الدراس ير  نت تش

أو األرامل التي سجلت نسبة         أو األرامل التي سجلت نسبة         % % 57.6157.61للنساء ربات األسر سواء بفئة المتزوجات حيث بلغت النسبة            للنساء ربات األسر سواء بفئة المتزوجات حيث بلغت النسبة            

ذا أمر     % % 8686وصل إلى   وصل إلى   صاحبات المشاريع   صاحبات المشاريع   المتزوجات  المتزوجات  أي مجموع نسبة النساء     أي مجموع نسبة النساء     % % 28.6628.66 ذا أمر     وه   منطقي منطقي وه

أمين مصادر دخل               ومتماش مع أهداف الدراسة التي تستهدف       ومتماش مع أهداف الدراسة التي تستهدف        دفها ت ي ه أمين مصادر دخل               النساء صاحبات المشاريع الت دفها ت النساء صاحبات المشاريع التي ه

ة ، حي  ة زواجي الي حال رة ، وبالت د من وجود أس ذلك الب ة ، حي إضافية لألسر ل ة زواجي الي حال د من وجود أسرة ، وبالت ذلك الب ات إضافية لألسر ل بة العازب ات ث انخفضت نس بة العازب ث انخفضت نس

دة ،          العازبةالعازبةألن  ألن  % % 9.649.64بشكل واضح إلى    بشكل واضح إلى     دة ،           ال تدرك آثيرًا احتياجات األسر واألوالد لمصادر دخل جدي  ال تدرك آثيرًا احتياجات األسر واألوالد لمصادر دخل جدي

ر في                       ر في                      في حين نجد أيضًا انخفاض في نسبة المطلقات وهذا يعود إلى انحسار ظاهرة الطالق بشكل آبي في حين نجد أيضًا انخفاض في نسبة المطلقات وهذا يعود إلى انحسار ظاهرة الطالق بشكل آبي

  . . ظاهرة تعدد الزوجات ظاهرة تعدد الزوجات الريف السوري لصالح الريف السوري لصالح 

رد ا     رد ا    وقد يكون م ة المتزوجات     وقد يكون م اع فئ ة المتزوجات     رتف اع فئ ة        رتف ات العمري ة الفئ ة         لكاف ات العمري ة الفئ ى أس       لكاف ى أس       أيضًا إل ر مباشرة     بب أيضًا إل ر مباشرة     اب غي اب غي

ا                              ود أمامه يم مبكر ، فال يع ات من التعل ا                             أهمها انتشار ظاهرة الزواج المبكر في الريف  ، تسرب الفتي ود أمامه يم مبكر ، فال يع ات من التعل أهمها انتشار ظاهرة الزواج المبكر في الريف  ، تسرب الفتي

ات                              ة األمي ًا مع فئ ات األسر يتطابق واقعي ة من رب ذه الفئ ات                             سوى خيار الزواج وتأسيس أسرة ، ولعل ه ة األمي ًا مع فئ ات األسر يتطابق واقعي ة من رب ذه الفئ سوى خيار الزواج وتأسيس أسرة ، ولعل ه

  . . ات اللواتي أسسن أسر قبل متابعة تعليمهن ات اللواتي أسسن أسر قبل متابعة تعليمهن والملموالملم

  

  : :  ـ عمل المرأة في اإلنتاج الزراعي  ـ عمل المرأة في اإلنتاج الزراعي 44
ادة        ؤدين ع اء ي إن النس ة، ف ي الزراع ائية ف ة النس مية للعمال ديرات الرس ن التق رغم م ى ال ادة       عل ؤدين ع اء ي إن النس ة، ف ي الزراع ائية ف ة النس مية للعمال ديرات الرس ن التق رغم م ى ال عل

ي ال ترصدها اإلحصائيات               وظائف عديدة في الزراعة وذلك من خالل العمالة األسرية التي ال ترصدها اإلحصائيات                ع    . . وظائف عديدة في الزراعة وذلك من خالل العمالة األسرية الت وم جمي ع    تق وم جمي تق

اج اقتصادي                         النساالنسا ا إنت ى أنه ًا عل ا غالب راف به تم االعت ددة ال ي اج اقتصادي                         ء في األسر الزراعية بأدوار إنتاجية متع ا إنت ى أنه ًا عل ا غالب راف به تم االعت ددة ال ي ء في األسر الزراعية بأدوار إنتاجية متع

ا النساء في مختلف      تم تم سواء في اإلحصائيات أو من قبل النساء أنفسهن، وقد         سواء في اإلحصائيات أو من قبل النساء أنفسهن، وقد          ا النساء في مختلف      رصد األعمال التي تؤديه رصد األعمال التي تؤديه

ة ولمختلف المحاصيل العمالعم ات الزراعي ة ولمختلف المحاصيل لي ات الزراعي ع لي ا الرجال م ي يؤديه ال الت ذلك األعم ع   وآ ا الرجال م ي يؤديه ال الت ذلك األعم ة   وآ ة الفجوات النوعي الفجوات النوعي

   .  . ))44الشكل رقمالشكل رقم((الناجمة عن ذلك ، الناجمة عن ذلك ، 
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  : :  الزراعية  الزراعية   ييضضااملكية المرأة لألرملكية المرأة لألرواقع واقع  ـ  ـ 55
 /5/الشكل رقم 

 لك وأ ءزج ةيكلم ةيدئاع بسح ةنيعلا دارفأ عزوت
ةيعارزلا ضرألا
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ال كلمت ال كلمت   قبطني 

  
 

ذلك                  رأة ، وآ ة للم ذلك                 حاولت الدراسة الميدانية التصدي لدراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعي رأة ، وآ ة للم حاولت الدراسة الميدانية التصدي لدراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعي

د        د       األسرة وذلك من خالل رصد بعض المؤشرات المرتبطة بالملكية وال دخل    األسرة وذلك من خالل رصد بعض المؤشرات المرتبطة بالملكية وال اق والتصرف بال دخل    خل واإلنف اق والتصرف بال خل واإلنف

ه             ادي ومبررات ع االقتص د الواق ي ترص رات الت ي المؤش ية ف ائز األساس ن الرآ ة م ر الملكي ه            ، وتعتب ادي ومبررات ع االقتص د الواق ي ترص رات الت ي المؤش ية ف ائز األساس ن الرآ ة م ر الملكي ، وتعتب

ارهم      ة باعتب ارهم     االجتماعية ودرجت العادة قياس مؤشر الملكية بملكية األراضي الزراعية والثروة الحيواني ة باعتب االجتماعية ودرجت العادة قياس مؤشر الملكية بملكية األراضي الزراعية والثروة الحيواني

دى األسر الريف       اج ل ائل اإلنت دى األسر الريف      أهم وس اج ل المعنى االقتص   أهم وسائل اإلنت ة ب المعنى االقتص   ي ة ب اعي ي اعي ادي واالجتم ام برصد     ادي واالجتم ى االهتم ام برصد     ، إضافة إل ى االهتم ، إضافة إل

  . . ملكية السلع المعمرة التي تعتبر من أهم مظاهر الملكية بالمعنى االجتماعيملكية السلع المعمرة التي تعتبر من أهم مظاهر الملكية بالمعنى االجتماعي

ن       ة ع اعي النابع ين االجتم رات التمك اس مؤش و قي ة ه ي للدراس دف األساس ا أن اله ن      وبم ة ع اعي النابع ين االجتم رات التمك اس مؤش و قي ة ه ي للدراس دف األساس ا أن اله وبم

ة األرا ة ملكي ى عائدي ان التعرف عل ة بمك ان من األهمي ة األراالمؤشرات االقتصادية آ ة ملكي ى عائدي ان التعرف عل ة بمك ان من األهمي ي المؤشرات االقتصادية آ ة الت ي ضي الزراعي ة الت ضي الزراعي

ة أل ي العين ة ف بة األسرة المالك ين أن نس ا األسرة حيث تب ة ألتملكه ي العين ة ف بة األسرة المالك ين أن نس ا األسرة حيث تب بة تملكه ة تشكل نس بة راضي الزراعي ة تشكل نس   49.8449.84راضي الزراعي

ا               ) ) 3131انظر الجدول رقم    انظر الجدول رقم    (( ة منه ة ألراضي زراعي ا               الذي يوضح توزع أسر العينة حسب الملكي ة منه ة ألراضي زراعي % % 97.897.8الذي يوضح توزع أسر العينة حسب الملكي

ط   ة وفق ك أرضي زراعي رأة ال تمل ط  الم ة وفق ك أرضي زراعي رأة ال تمل االت الم  % % 22الم ا ح د فيه ر يوج ذه األس ن ه االت الم  م ا ح د فيه ر يوج ذه األس ن ه ك أراضي م ك أراضي رأة تمل رأة تمل

فإن عائدية األرض تعود للذآور مع أن المرأة تعمل بالزراعة           فإن عائدية األرض تعود للذآور مع أن المرأة تعمل بالزراعة           زراعية ، وآما افترضت الدراسة مسبقًا       زراعية ، وآما افترضت الدراسة مسبقًا       

بة  بة بنس ى  بنس ل إل ى  تص ل إل ابقة     % % 8080تص الفقرة الس ا ب ر معن ا م ًا آم ابقة     أحيان الفقرة الس ا ب ر معن ا م ًا آم ول    أحيان ة المحص ى طبيع ود إل ك يع ول     ، وذل ة المحص ى طبيع ود إل ك يع  ، وذل

  . .  يدوية  يدوية والمحافظة والزراعات المروية أو البعلية ونوع الزراعة سواء آلية أووالمحافظة والزراعات المروية أو البعلية ونوع الزراعة سواء آلية أو

ا                    د من التصدي له ة األرض والب رأة في ملكي ة ضد الم ا                   وهذا يدل بقوة على وجود فجوة نوعي د من التصدي له ة األرض والب رأة في ملكي ة ضد الم وهذا يدل بقوة على وجود فجوة نوعي

   . . ومتناقضة تمامًا مع نسبة مساهمة المرأة في العمل الزراعي ومتناقضة تمامًا مع نسبة مساهمة المرأة في العمل الزراعيببرامج التنمية الزراعية والريفيةببرامج التنمية الزراعية والريفية

  

  : :  ـ عمل المرأة في الثروة الحيوانية  ـ عمل المرأة في الثروة الحيوانية 66
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ار ر األبق ارتعتب ر األبق امتعتب ام واألغن ز واألغن ات المن ن ملحق ز م ات المن ن ملحق ة   م ا تتم المرأة وآأنه ا لصيقة ب ة به ي والعناي ة  ل الريف ا تتم المرأة وآأنه ا لصيقة ب ة به ي والعناي ل الريف

ا مسؤولية شبه         واألغنام  واألغنام  ألدوارها المنزلية ، فمعظم األسر الريفية تربي األبقار         ألدوارها المنزلية ، فمعظم األسر الريفية تربي األبقار          ا مسؤولية شبه         والمرأة مسؤولة عنه والمرأة مسؤولة عنه

  . . بشكل إجمالي بشكل إجمالي % % 8080  الثروة الحيوانية إلىالثروة الحيوانية إلىتامة إذ تبلغ مساهمتها في رعاية وخدمة تامة إذ تبلغ مساهمتها في رعاية وخدمة 

ة          ة بتربي ط الخاص ا المناش ة وإذا حللن ة بتربي ط الخاص ا المناش اروإذا حللن اراألبق ام األبق ام  واألغن رأة    واألغن ا الم وم به ي تق رأة الت ا الم وم به ي تق ا الت ظ أنه ا نالح ظ أنه نالح

رأة متخصصة        .. .. …………متخصصة بتصنيع مشتقات الحليب إلى ألبان وأجبان وقشطة         متخصصة بتصنيع مشتقات الحليب إلى ألبان وأجبان وقشطة          ذلك الم خ وآ رأة متخصصة        ال ذلك الم خ وآ ال

ذا وتساهم             ،  ،  هي وبناتها اإلناث بعملية الحالبة      هي وبناتها اإلناث بعملية الحالبة       ذا وتساهم             وآذلك تتولى المرأة مع بناتها مهمة تنظيف الحظائر ه وآذلك تتولى المرأة مع بناتها مهمة تنظيف الحظائر ه

رأة ح رأة حالم ة الصحيةالم ى بالرعاي ة الصحيةت ى بالرعاي رأة بتسويق الحليب   واإلش واإلشت اهم الم ا وتس ا أو والدته ى مناعته ب  راف عل رأة بتسويق الحلي اهم الم ا وتس ا أو والدته ى مناعته راف عل

  ..))66الشكل رقم الشكل رقم ( ( بآخر بآخر ومنتجاته بشكل مصنع أو خام وبشكل أو ومنتجاته بشكل مصنع أو خام وبشكل أو 
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  //66//الشكل رقم الشكل رقم 
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    ::للثروة الحيوانيةللثروة الحيوانيةكية المرأة كية المرأة واقع ملواقع مل ـ  ـ 77

  / / 77//الشكل رقم الشكل رقم 

 نم لك وأ ءزج ةيكلم ةيدئاع بسح ةنيعلا دارفأ عزوت
ةيعارزلا تاناويحلا
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ال كلمت ال كلمت   قبطني 

  
ا هو         تعتبر ملكية الثروة الحيوانية جزء ال يتجزأ من أنماط ومؤشرات الملكي          تعتبر ملكية الثروة الحيوانية جزء ال يتجزأ من أنماط ومؤشرات الملكي           ة وآم ا هو         ة في المجتمعات الريفي ة وآم ة في المجتمعات الريفي

ة       //77//بالشكل رقم   بالشكل رقم   موضح  موضح   ر مهم ة تعتب ة        فإن رعاية واالعتناء بالثروة الحيواني ر مهم ة تعتب از ، حيث تصل     وعمل  نسائي   وعمل  نسائي   فإن رعاية واالعتناء بالثروة الحيواني از ، حيث تصل     بامتي  بامتي

ى                  % % 9090نسبة مساهمة المرأة في ذلك إلى ما يتجاوز          نسبة مساهمة المرأة في ذلك إلى ما يتجاوز           ذه المساهمة عل نعكس ه ى                  ، ويفترض من حيث المنطق أن ت ذه المساهمة عل نعكس ه ، ويفترض من حيث المنطق أن ت

و موضح  بما ه ن وحس ة ، ولك و موضح الملكي بما ه ن وحس ة ، ولك م بالبالالملكي م شكل رق إن / / 55//شكل رق إن ف بة ف بة نس ة نس ي العين ة ف دد األسر المالك ة ع ي العين ة ف دد األسر المالك ا % % 50.3250.32  ع ا منه منه

وان % % 8888 ا أي رأس حي ك فيه اء ال تمل وان النس ا أي رأس حي ك فيه اء ال تمل تثنا/ / النس تثناباس ازة المشروع ءءباس ازة المشروع  حي ار فف% % 1212وو/ /  حي ين دواجن وأبق ك ب ط تمل ار ق ين دواجن وأبق ك ب ط تمل ق

  . . ، ولكن النسبة قليلة جدًا مقارنة مع عمل المرأة في رعاية الحيوان ، ولكن النسبة قليلة جدًا مقارنة مع عمل المرأة في رعاية الحيوان وأغناموأغنام

ار ال      / / 1010//ى أن ملكية األسرة من قطيع األغنام ال يتجاوز          ى أن ملكية األسرة من قطيع األغنام ال يتجاوز          وأشارت الدراسة الميدانية إل   وأشارت الدراسة الميدانية إل    ار ال      رؤوس ومن األبق رؤوس ومن األبق

   . .بالعينةبالعينةيزيد عن رأس واحد وهذا يدل على فقر األسر المبحوثة يزيد عن رأس واحد وهذا يدل على فقر األسر المبحوثة 

ة                  ا لألراضي الزراعي ة                 وآما هو واضح فإن ملكية المرأة للثروة الحيوانية أآبر من ملكيته ا لألراضي الزراعي ك      وآما هو واضح فإن ملكية المرأة للثروة الحيوانية أآبر من ملكيته ود ذل ا يع ك      وإنم ود ذل ا يع وإنم

  ..مسألة ملكية المرأة ألي شيء عدا ملكيتها ألرضمسألة ملكية المرأة ألي شيء عدا ملكيتها ألرضلتساهل المجتمع بقيمته وعاداته في لتساهل المجتمع بقيمته وعاداته في 

ك    اء للتمل اح فرصة للنس ذا أت اريع وه اء صاحبات المش ة للنس ة موجه إن الدراس ًا ف ا ورد آنف ن وآم ك   ولك اء للتمل اح فرصة للنس ذا أت اريع وه اء صاحبات المش ة للنس ة موجه إن الدراس ًا ف ا ورد آنف ن وآم ولك

  . . بالثروة الحيوانية بالثروة الحيوانية 

  ذهبية ذهبية الالمدخرات مدخرات للملكية المرأة لملكية المرأة لواقع واقع  ـ  ـ 88

  //88//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةيبهذلا تارخدملا نم ةيكلملا بسح ةنيعلا دارفأ عزوت
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د م ة أح دخرات الذهبي ن الم رأة م ة الم ر ملكي د متعتب ة أح دخرات الذهبي ن الم رأة م ة الم ر ملكي ل  تعتب ة ، ب ي المدين ي الريف أو ف واء ف ة س ل  ؤشرات الملكي ة ، ب ي المدين ي الريف أو ف واء ف ة س ؤشرات الملكي

اج                      األصحاألصح ة وسائل اإلنت ى ملكي رأة إل اج                       أن مؤشر المدخرات الذهبية هو مؤشر نسائي بامتياز وعادة عندما تفتقر الم ة وسائل اإلنت ى ملكي رأة إل  أن مؤشر المدخرات الذهبية هو مؤشر نسائي بامتياز وعادة عندما تفتقر الم

ة      من أراضي زراعية أو ثروة حيوانية ممكن أن          من أراضي زراعية أو ثروة حيوانية ممكن أن           ى ملكي أ إل ة      تلج ى ملكي أ إل ي يكون مصدرها      تلج ة الت ة التي يكون مصدرها       بعض القطع الذهبي ادة  بعض القطع الذهبي ادة  ع    ع

ذا               جزء من المه  جزء من المه   ع ه ى بي رأة إل ذا               ر الذي يقدم للنساء في األرياف والمدن على حد السواء ، ولكن غالبًا ما تضطر الم ع ه ى بي رأة إل ر الذي يقدم للنساء في األرياف والمدن على حد السواء ، ولكن غالبًا ما تضطر الم

اء                    اء أو بحال بن يما بحال زواج أحد األبن ات الس اء                   الرصيد أو هذه الملكية المتواضعة لسد احتياجات األسرة من نفق اء أو بحال بن ات السيما بحال زواج أحد األبن الرصيد أو هذه الملكية المتواضعة لسد احتياجات األسرة من نفق

ة حيث         أو شراء منزل أو قطعة أرض ، وهذا ما يفسر النسبة الضئيلة جدًا م             أو شراء منزل أو قطعة أرض ، وهذا ما يفسر النسبة الضئيلة جدًا م              ة حيث         ن النساء اللواتي يملكن مدخرات ذهبي ن النساء اللواتي يملكن مدخرات ذهبي

  . . من العينة ال تملك من العينة ال تملك % % 80.380.3وهناك وهناك % % 20.6120.61بلغت النسبة فقط بلغت النسبة فقط 

  

  

  

  

  

  ::الخاصة الخاصة مالية مالية الالمدخرات مدخرات للملكية المرأة لملكية المرأة لواقع واقع  ـ  ـ 99

  //99//الشكل رقم الشكل رقم 
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 ةيلاملا تارخدملا نم ةيكلملا بسح ةنيعلا دارفأ عزوت
ةصاخلا
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ذهب   ة ال ى مؤشرات ملكي ي تضاف إل اء الت ة النس د مؤشرات ملكي ة الخاصة أح دخرات المالي ة الم ذهب  ملكي ة ال ى مؤشرات ملكي ي تضاف إل اء الت ة النس د مؤشرات ملكي ة الخاصة أح دخرات المالي ة الم ملكي

دًا                    واألواأل ال الخاصة ج دًا                    راضي الزراعية والثروة الحيوانية ، وعادة هذه الملكية تحصل عليها النساء من جراء األعم ال الخاصة ج راضي الزراعية والثروة الحيوانية ، وعادة هذه الملكية تحصل عليها النساء من جراء األعم

ان      يما األلب ذائي والس ة أو التصنيع الغ روة الحيواني دات الث ة أو عائ أجور بالزراع ل الم ل العم ا مث وم به ي تق ان     الت يما األلب ذائي والس ة أو التصنيع الغ روة الحيواني دات الث ة أو عائ أجور بالزراع ل الم ل العم ا مث وم به ي تق الت

  ..واألجبان واألجبان 

و ال    ة ه رأة الريفي دخل الم م ل ل المصدر األه و ال   ولع ة ه رأة الريفي دخل الم م ل ل المصدر األه يض    ولع ه الب رأة في ع الم ذي تبي اض ال ي البي يض    دجاج المنزل ه الب رأة في ع الم ذي تبي اض ال ي البي دجاج المنزل

رأة للملمات أ و سد       دخره الم ا ت ادة م ومي ع دخل بسيط ولكن ي ا ب ود عليه ة ، وتع ازارات المحلي ران أو بالب د      للجي ات أ و س رأة للملم دخره الم ا ت ادة م ومي ع دخل بسيط ولكن ي ا ب ود عليه ة ، وتع ازارات المحلي ران أو بالب للجي

  ....احتياجات المنزل ونفقات األسرة احتياجات المنزل ونفقات األسرة 

دخرات حي   ن الم وع م ذا الن ة له اء المالك ن النس بة المنخفضة م ا يفسر النس ذا م ل ه دخرات حي  ولع ن الم وع م ذا الن ة له اء المالك ن النس بة المنخفضة م ا يفسر النس ذا م ل ه بة ولع بة ث بلغت النس ث بلغت النس

  ال تملك أي مدخر مالي ال تملك أي مدخر مالي % % 92.392.3بينما هناك بينما هناك % % 7.677.67

  

  

  

  :: حرية تصرف المرأة بما تملك والمعيقات المحددة لهذا التصرف حرية تصرف المرأة بما تملك والمعيقات المحددة لهذا التصرف ـ واقع مدى ـ واقع مدى1010

  //1010//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال معن  ركذت ىرخأ 

ةنيعلا دارفا عزوت ةيرح بسح   تاكلتمملاب فرصتلا 
ةصاخلا نهب 

  
ى  اًء عل ى بن اًء عل روة     بن ة أو ث ن أراضي زراعي واء م اء س ة الخاصة بالنس ة بالملكي ابقة المتعلق رات الس ل الفق روة   آ ة أو ث ن أراضي زراعي واء م اء س ة الخاصة بالنس ة بالملكي ابقة المتعلق رات الس ل الفق آ

رأة والسيما وأن                       حيوانية أو مدخ  حيوانية أو مدخ   اه الم لبًا اتج ة التي تصنف س رأة والسيما وأن                       رات مالية أو ذهبية فإنها تشير إلى الفجوات النوعي اه الم لبًا اتج ة التي تصنف س رات مالية أو ذهبية فإنها تشير إلى الفجوات النوعي

اوز   م تتج ن األراضي ل ا م بة ملكيته اوز  نس م تتج ن األراضي ل ا م بة ملكيته اوز  % % 22نس م تتج ة ل روة الحيواني ا للث اوز  وملكيته م تتج ة ل روة الحيواني ا للث دخرات % % 1212وملكيته ا للم دخرات ، وملكيته ا للم ، وملكيته

ذلك ، ، % % 77رات المالية فهي بالكادرات المالية فهي بالكاد، وآذلك ملكيتها للمدخ  ، وآذلك ملكيتها للمدخ  % % 22الذهبية لم تتجاوز    الذهبية لم تتجاوز     ذلك ل ع أن تكون نسبة      ل ان من المتوق ع أن تكون نسبة       آ ان من المتوق  آ

ى                    ة أشارت إل دًا ولكن الدراسة الميداني ى                   حرية المرأة التصرف بممتلكاتها منخفضة ج ة أشارت إل دًا ولكن الدراسة الميداني ة      %  %  62.9062.90حرية المرأة التصرف بممتلكاتها منخفضة ج ة      من نساء العين من نساء العين

   .  .  وقد يعود ذلك لتواضع هذه الملكية وقد يعود ذلك لتواضع هذه الملكيةال يستطعن ذلكال يستطعن ذلك% % 35.7835.78يستطعن التصرف بممتلكاتهن بينما نسبة يستطعن التصرف بممتلكاتهن بينما نسبة 

  

  

  

  

  

  ن من اإلمكانيات المادية لألسرة ن من اإلمكانيات المادية لألسرة  ـ مدى شعور المرأة بالحرما ـ مدى شعور المرأة بالحرما1111

  //1111//الشكل رقم الشكل رقم 
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دخل           ة التصرف بال ة أو حري ق بالملكي دخل          في سياق هذه المتغيرات التي تم  رصدها ومتابعتها سواء فيما يتعل ة التصرف بال ة أو حري ق بالملكي في سياق هذه المتغيرات التي تم  رصدها ومتابعتها سواء فيما يتعل

ة      ات المادي ن اإلمكان ان م عورها بالحرم دى ش و م م وه ؤال مه رأة س ؤال الم ن س د م ان الب واه آ ل أو س ة     أو العم ات المادي ن اإلمكان ان م عورها بالحرم دى ش و م م وه ؤال مه رأة س ؤال الم ن س د م ان الب واه آ ل أو س أو العم

  . . ا الشعور أم ال ا الشعور أم ال لألسرة أي لديها هذلألسرة أي لديها هذ

ا                      ة فقط وإنم ا االجتماعي ة لظروفه ا                     وواضح أن اإلجابة على هذا السؤال ال ترتبط بمدى وعي المرأة الريفي ط وإنم ة فق ا االجتماعي ة لظروفه وواضح أن اإلجابة على هذا السؤال ال ترتبط بمدى وعي المرأة الريفي

بته                   ا نس بته                  أيضُا بوعيها أن هذه الظروف مجحفة بحقها ، نرى أن أآثر من نصف العينة أي م ا نس ا   % % 55.355.3أيضُا بوعيها أن هذه الظروف مجحفة بحقها ، نرى أن أآثر من نصف العينة أي م ا   ال تشعر أنه ال تشعر أنه

ن تستجيب   محرومة من شيء وأنها ال تتعرض ألي شكل من أشكال        محرومة من شيء وأنها ال تتعرض ألي شكل من أشكال         ن تستجيب   التمييز فهذا مؤشر سلبي ألنها لن تحاول أو ل التمييز فهذا مؤشر سلبي ألنها لن تحاول أو ل

ذا                                 ذآوري ، وه ا من المجتمع ال ذا هو الوضع الطبيعي له ة أن ه ل حتى هي مقتنع ذا                                لمحاوالت تغيير هذا الواقع ب ذآوري ، وه ا من المجتمع ال ذا هو الوضع الطبيعي له ة أن ه ل حتى هي مقتنع لمحاوالت تغيير هذا الواقع ب

ام التي           ام التي          يجعلها تكرس هذا الوضع وتمارسه على نفسها على بناتها ويؤثر على سلوآها وسلوآهم والحقيقة أن األرق يجعلها تكرس هذا الوضع وتمارسه على نفسها على بناتها ويؤثر على سلوآها وسلوآهم والحقيقة أن األرق

ا نسبته                 وصلت إل وصلت إل  ا إذ نجد أن م ع عليه ز والحيف الواق رأة للتميي ا نسبته                 هيا الدراسة تعطي صورة ضبابية عن وعي الم ا إذ نجد أن م ع عليه ز والحيف الواق رأة للتميي هيا الدراسة تعطي صورة ضبابية عن وعي الم

ا نسبته                 % % 36.636.6 وارد بشكل جزئي وفقط م ا نسبته                 يشعرن أنهن محرومات من الم ط م وارد بشكل جزئي وفق ان   % % 8.338.33يشعرن أنهن محرومات من الم ذا الحرم رفن به ان   يعت ذا الحرم رفن به  من   من  \\يعت

  ../ / 1111//الموارد المتاحة أمامهن والمتوفرة بشكل أآبر للرجل انظر الشكل رقم الموارد المتاحة أمامهن والمتوفرة بشكل أآبر للرجل انظر الشكل رقم 

  

  

  ::ـ آيفية مواجهة المرأة للمشاآل التي تتعرض لها ـ آيفية مواجهة المرأة للمشاآل التي تتعرض لها   1212
اس                  اس                 في سياق الحديث عن واقع المرأة الريفية ومسائل التمكين االقتصادي واالجتماعي لها آان البد من قي في سياق الحديث عن واقع المرأة الريفية ومسائل التمكين االقتصادي واالجتماعي لها آان البد من قي

ا للمشاآل                              ة مواجهته ك من خالل مؤشر واحد وهو آيفي ان ذل و آ ا ول ا للمشاآل                             مدى استقاللية المرأة واعتمادها على ذاته ة مواجهته ك من خالل مؤشر واحد وهو آيفي ان ذل و آ ا ول مدى استقاللية المرأة واعتمادها على ذاته

  . . التي تعترضها التي تعترضها 

دًا                             ان محدود ج ا في حل المشاآل آ ى ذاته ا عل ة أن اعتماده دًا                            وآما هو متوقع بينت نتائج الدراسة الميداني ان محدود ج ا في حل المشاآل آ ى ذاته ا عل ة أن اعتماده وآما هو متوقع بينت نتائج الدراسة الميداني

ى    % % 7575فقط في حين آان اعتمادها على اآلخرين وبخاصة األهل يتجاوز           فقط في حين آان اعتمادها على اآلخرين وبخاصة األهل يتجاوز           % % 9.649.64حيث بلغت النسبة    حيث بلغت النسبة     ى    موزعة عل موزعة عل

ران في حل مش       % % 1.11.1تحل مشاآلها بمساعدة األهل و تحل مشاآلها بمساعدة األهل و % % 63.563.5 ى مشورة الجي د عل ران في حل مش       تعتم ى مشورة الجي د عل اك  تعتم اك  اآلها وهن من  من  % % 8.88.8اآلها وهن

ا           % % 11العينة تعتمد المرأة على أهل الزوج في ذلك ونسبة تكاد تصل إلى             العينة تعتمد المرأة على أهل الزوج في ذلك ونسبة تكاد تصل إلى              اك م ا هن ا           تعتمد فيها على األصدقاء ، بينم اك م ا هن تعتمد فيها على األصدقاء ، بينم

ة في حل مشاآلها      % % 14.214.2نسبته  نسبته   ة في حل مشاآلها      يترآون حل مشاآلهم للقضاء والقدر وهذا يدل على إيمان المرأة العميق بالقدري يترآون حل مشاآلهم للقضاء والقدر وهذا يدل على إيمان المرأة العميق بالقدري

   / /1212//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا ةلكشمل ةأرملا ضرعت لاحب 
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 ركذت ىرخأ

  
  

  

    ::اإلرث في المجتمعات الريفية وأسباب عدم التوريثاإلرث في المجتمعات الريفية وأسباب عدم التوريث المرأة و المرأة و ـ ـ1313

  //1313//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال لصحت معن  ركذت ىرخأ لصحت 

ةنيعلا دارفا عزوت ثرإلا ىلع ةأرملا لوصح بسح 

  
رأة                رأة               في حقيقة األمر أن مسألة توريث النساء تعتبر من الفجوات النوعية الواسعة لصالح الذآور مع أن الم في حقيقة األمر أن مسألة توريث النساء تعتبر من الفجوات النوعية الواسعة لصالح الذآور مع أن الم

ين الجنسين من                           ز ب ى التميي ائم عل ر موضوع التوريث موضوع ق ين الجنسين من                          خاصة واألسرة عامة بالريف السوري ال تعتب ز ب ى التميي ائم عل ر موضوع التوريث موضوع ق خاصة واألسرة عامة بالريف السوري ال تعتب

ذا                               األاأل ة استهجنوا من السؤال عن ه اء المقابل ر من النساء أثن ل حتى الكثي ذا                               بناء بل تعتبره عرف سائد ونظام عام ب ة استهجنوا من السؤال عن ه اء المقابل ر من النساء أثن ل حتى الكثي بناء بل تعتبره عرف سائد ونظام عام ب

  . . الموضوع الموضوع 
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دما أجابت             دما أجابت            حيث أآدت نتائج الدراسة الميدانية هذه الحقيقة عن ة أنهن اليحصلن        % % 90.0390.03حيث أآدت نتائج الدراسة الميدانية هذه الحقيقة عن ة أنهن اليحصلن        من نساء العين من نساء العين

بته  ا نس ط م اك فق ى اإلرث وهن بته عل ا نس ط م اك فق ى اإلرث وهن ى اإل% % 7.67.6عل بن بحصولهن عل ى اإلأج بن بحصولهن عل ذه  أج رث به ي ت رأة الت ارة أن الم ع اإلش ذه  رث م رث به ي ت رأة الت ارة أن الم ع اإلش رث م

ر            ادي بسيط يعتب غ م ا مبل ر           الحالة ال تحصل على نصيبها من األراضي الزراعية أو العقارات ولكن ممكن إعطاءه ادي بسيط يعتب غ م ا مبل الحالة ال تحصل على نصيبها من األراضي الزراعية أو العقارات ولكن ممكن إعطاءه

ة النساء في محافظة                           ا هو الحال في إجاب ان آم ة النساء في محافظة                          مقابل حقها ومقابل اسقاط حقها في ورثة ذويها وفي بعض األحي ا هو الحال في إجاب ان آم مقابل حقها ومقابل اسقاط حقها في ورثة ذويها وفي بعض األحي

رث ذآور ت ويداء أن ال رثالس ذآور ت ويداء أن ال زل  الس ي المن ة ف وا غرف يء ويترآ ل ش زل   آ ي المن ة ف وا غرف يء ويترآ ل ش اطيع / /  آ ة مق اطيع غرف ة مق ات أو / / غرف ل أو المطلق ات أو أي لألرام ل أو المطلق أي لألرام

  ..........العوانس العوانس 

ائع   الم الش ائع  وحسب الك الم الش ر / / وحسب الك دار الكبي ر ال دار الكبي اطيع    / / ال ة مق ر غرف يء غي ا ش ا له ت م ت والبن ر ببي اطيع    والصغير يعم ة مق ر غرف يء غي ا ش ا له ت م ت والبن ر ببي والصغير يعم

ة      والحقيقة هذه الحالة ليست إرث للمرأة ولكن هي شكل من أشكال األواصر االجتماعية القوي             والحقيقة هذه الحالة ليست إرث للمرأة ولكن هي شكل من أشكال األواصر االجتماعية القوي              ر إيجابي ة      ة والتي تعتب ر إيجابي ي تعتب ة والت

  . . جدًا لو لم تأتي على حساب حق المرأة باإلرث جدًا لو لم تأتي على حساب حق المرأة باإلرث 

ث األراضي         دم توري ة ع باب وبخاص ن األس د م ود للعدي اء يع ث النس دم توري ر أن ع ة األم ي حقيق ث األراضي        وف دم توري ة ع باب وبخاص ن األس د م ود للعدي اء يع ث النس دم توري ر أن ع ة األم ي حقيق وف

ألرض   رأة ل ث الم أن توري ع ب رة المجتم ا نظ ة أهمه ألرض  الزراعي رأة ل ث الم أن توري ع ب رة المجتم ا نظ ة أهمه هر = = الزراعي رأة أي الص ياع األرض ألن زوج الم هر ض رأة أي الص ياع األرض ألن زوج الم ض

ذه األرض ذه األرضسيتصرف به د الرابطة االقتصادية  سيتصرف به زوج وتفق ة ال زوج تصبح تنتمي لعائل دما تت رأة عن د الرابطة االقتصادية   ، حيث أن الم زوج وتفق ة ال زوج تصبح تنتمي لعائل دما تت رأة عن  ، حيث أن الم

  . . بأسرتها ، في حين أن أسرة الزوج تعتبرها غريبة ال ترتبط بصلة الدم بهذه الزواجة الوافدة بأسرتها ، في حين أن أسرة الزوج تعتبرها غريبة ال ترتبط بصلة الدم بهذه الزواجة الوافدة 

ا ،                             ة وغيره ك أرض زراعي ا بتمل ة من حقه رأة محروم دم وصلة االقتصاد تبقى الم ا ،                            وبين فقدان صلة ال ة وغيره ك أرض زراعي ا بتمل ة من حقه رأة محروم دم وصلة االقتصاد تبقى الم وبين فقدان صلة ال

دم توريث النساء               ونرونر ى وصية األب بع ود إل دم توريث النساء               ى هناك آثير من الحاالت في العينة أجبن أن سبب عدم التوريث يع ى وصية األب بع ود إل ى هناك آثير من الحاالت في العينة أجبن أن سبب عدم التوريث يع

  . . ومنح هذه الورثة للذآور فقط ومنح هذه الورثة للذآور فقط 

ا               اآلباءاآلباءأضف إلى ذلك الحجة الواهية التي يتسلح بها         أضف إلى ذلك الحجة الواهية التي يتسلح بها          ازة بينم رأة يفتت الحي أن إرث الم ذآور ب ا                واألخوة ال ازة بينم رأة يفتت الحي أن إرث الم ذآور ب  واألخوة ال

ون النساء                إرث الرجل ال يفعل ذلك ، والملفت للن       إرث الرجل ال يفعل ذلك ، والملفت للن        رأة يقول ون النساء                ظر عندما تسئل رغم آل هذا الحيف الواقع على حق الم رأة يقول ظر عندما تسئل رغم آل هذا الحيف الواقع على حق الم

  ..والرجال أن اإلرث يتم بموجب الشرع والقانون والرجال أن اإلرث يتم بموجب الشرع والقانون 

  

  

  

  

  

  

  

  ::تفاعل المرأة مع المؤسسات المجتمعية المحليةتفاعل المرأة مع المؤسسات المجتمعية المحلية ـ  ـ 1414

ة             ديم خدم وم بتق ة            في آل مجتمع ريفي غالبًا ما توجد مجموعة من المؤسسات الحكومية واألهلية التي تق ديم خدم وم بتق ي تق  أو  أو في آل مجتمع ريفي غالبًا ما توجد مجموعة من المؤسسات الحكومية واألهلية الت

  ..جملة من الخدمات ألهالي المجتمع جملة من الخدمات ألهالي المجتمع 
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دم سلة من الخدمات        تتف العربي السوري جملة من هذه المؤسسا      ف العربي السوري جملة من هذه المؤسسا      بالريبالري ا وتتكامل لتق لة من الخدمات         التي تتداخل أدواره دم س ا وتتكامل لتق  التي تتداخل أدواره

ة بشكل   ذه المؤسسات المعني م ه رة رصد أه ذه الفق ة خاصة ، وسنحاول به رأة الريفي ة وللم ة عام ة بشكل  لألسرة الريفي ذه المؤسسات المعني م ه رة رصد أه ذه الفق نحاول به ة خاصة ، وس رأة الريفي ة وللم ة عام لألسرة الريفي

ة ، الوحدات الصحية     مباشر بتقديم خدمات للنساء الريف مباشر بتقديم خدمات للنساء الريف  ادية الزراعي ة ، الوحدات الصحية     يات وهي الوحدات النسائية ، الوحدات اإلرش ادية الزراعي يات وهي الوحدات النسائية ، الوحدات اإلرش

 . .  

بته    ا نس ط م د أن فق ائية نج دات النس دأنا بالوح إذا ب بته   ف ا نس ط م د أن فق ائية نج دات النس دأنا بالوح إذا ب ذه   % % 18.318.3ف دمات ه ن خ تفدن م ة اس اء العين ن نس ذه   م دمات ه ن خ تفدن م ة اس اء العين ن نس م

ا نسبته        % % 48.848.8الوحدات بينما   الوحدات بينما    اك م ا ، وهن ًا منه م يستفدن نهائي بته        ل ا نس اك م ا ، وهن ًا منه م يستفدن نهائي ائي     % % 32.132.1ل دم وجود وحدات نس ائي     أجبن بع دم وجود وحدات نس ة في  ة في  أجبن بع

    //1414//الشكل رقم الشكل رقم قراهن انظر قراهن انظر 

ين أن                       تفادة تب ة االس ذه الوحدات عن نوعي واتي استفدن من ه ات الل ين أن                      ولدى سؤال المبحوث تفادة تب ة االس ذه الوحدات عن نوعي واتي استفدن من ه ات الل نهن  % % 16.916.9ولدى سؤال المبحوث نهن  م م

اك  استفدن ببعض خدمات المشورة والتوعية استفدن ببعض خدمات المشورة والتوعية % % 77.677.6استفدن بدورات تدريبية متنوعة ، وهناك  استفدن بدورات تدريبية متنوعة ، وهناك   اك  وهن أجبن  أجبن  % % 5.35.3وهن

    //1515//الشكل الشكل  انظر  انظر ببعض االستفادةببعض االستفادة

  / / 1414//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال ةدافتسالا متت مل ةدافتسالا تمت  ةدحو دجوي 

ةيئاسنلا تادحولا تامدخ نم ةدافتسالا بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
  

  //1515//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةيبيردت تارود ةيعوتو ةروشم   ىرخأ 

ةيئاسنلا تادحولا تامدخ نم ةدافتسالا عون بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
  

ا نسبته        أما بالنسبة لخدمات الوحدة الصحية في حال وجودها         أما بالنسبة لخدمات الوحدة الصحية في حال وجودها          ين أن م القرى تب ا نسبته        ب ين أن م القرى تب من األسر التي    من األسر التي    % % 32.532.5ب

ا نسبة                 ذه الوحدات بينم ا نسبة                يوجد في قراها وحدة صحية استفادوا من خدمات ه ذه الوحدات بينم ا ، مع      % % 17.617.6يوجد في قراها وحدة صحية استفادوا من خدمات ه تفادة منه تم االس م ت ا ، مع      ل تفادة منه تم االس م ت ل

ى أن معظم                     % % 88..4949العلم أن نصف عينة القرى أي ما نسبته         العلم أن نصف عينة القرى أي ما نسبته          ك إل د يكون سبب ذل دة صحية وق ا وح ى أن معظم                     ال يوجد فيه ك إل د يكون سبب ذل دة صحية وق ا وح ال يوجد فيه

ا              ا             القرى المبحوثة هي من القرى الصغيرة الحجم والقليلة العدد السكاني التي ال يتم اعتماد وحدة صحية له الشكل  الشكل  / / القرى المبحوثة هي من القرى الصغيرة الحجم والقليلة العدد السكاني التي ال يتم اعتماد وحدة صحية له

  //1616رقم رقم 

  / / 1616//الشكل رقم الشكل رقم 
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 ةدحو دجويال ةدافتسالا متت مل ةدافتسالا تمت

ةيحصلا تادحولا تامدخ نم ةدافتسالا عون بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
  

  

  

ين من         تفادة تب وع االس ين من        ولدى سؤال المبحوثات عن ن تفادة تب وع االس م   ولدى سؤال المبحوثات عن ن م   الشكل رق تفيدات آانت  تفيدات آانت   من المس   من المس  %%14.514.5أن أن //1717//الشكل رق

ة  دمات المشورة واألدوي تفادتهن من خ ة اس تفادتهن من خدمات المشورة واألدوي اك نسبة ... ... اس خ وهن بة ال اك نس خ وهن ة  %  % 6.036.03ال تفدن من خدم ة اس ة المبحوث ة من العين تفدن من خدم ة اس ة المبحوث من العين

  . . استفدن من هذه الوحدات بلقاحات أطفال استفدن من هذه الوحدات بلقاحات أطفال % % 20.620.6اإلسعافات الموجودة في هذه الوحدات واإلسعافات الموجودة في هذه الوحدات و

  / / 1717//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةجلاعم  تاحاقل تافاعسإ تامدخ ميدقت ةرسألا 

ةيحصلا ةدحولا تامدخ نم ةدافتسالا عون بسح يبسنلا عزوتلا

  
دم ا ة عن أسباب ع ة المبحوث دما سئلت العين دم اوعن ة عن أسباب ع ة المبحوث دما سئلت العين رغم من وعن ى ال دة الصحية عل تفادة من خدمات الوح رغم من الس ى ال دة الصحية عل تفادة من خدمات الوح الس

و موضح       ا ه ى وآم ود إل بب يع ة أوضحن أن الس ي القري ا ف و موضح      وجوده ا ه ى وآم ود إل بب يع ة أوضحن أن الس ي القري ا ف م  وجوده كل رق م  بالش كل رق رفن % % 11.111.1أن أن  / /1818//بالش رفن ال يع ال يع

دات و    ذه الوح وفرة به دمات المت دات و   بالخ ذه الوح وفرة به دمات المت ة أو       % % 66.666.6بالخ ب أو األدوي وفر الطبي دم ت ة وع ة المقدم وء الخدم بن بس ة أو       أج ب أو األدوي وفر الطبي دم ت ة وع ة المقدم وء الخدم بن بس أج

  . . نعة األهل ذلك نعة األهل ذلك أجبن بمماأجبن بمما% % 19.419.4المعالجة وفقط المعالجة وفقط 
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ةفرعملا مدع
 تامدخلاب

ةمدخلا ءوس
ةمدقملا  

ةعنامم ألا  ه  ىرخأ ل

ةيحصلا ةدحولا تامدخ نم ةدافتسال مدع بسح يبسنلا عزوتلا

  
ا هو موضح                      ين آم د تب ادية فق ا هو موضح                     وأما لدى سؤال العينة المبحوثة عن استفادتها من خدمات الوحدات اإلرش ين آم د تب وأما لدى سؤال العينة المبحوثة عن استفادتها من خدمات الوحدات اإلرشادية فق

ى      % % 19.419.4من العينة استفادوا من هذه الخدمات في حين أن          من العينة استفادوا من هذه الخدمات في حين أن          % % 49.649.6أن هناك   أن هناك    /  / 1919// رقم    رقم   بالشكل  بالشكل   م يستفيدوا عل ى      ل تفيدوا عل م يس ل

  . . بب عدم وجود وحدات إرشاد زراعي في قراهم بب عدم وجود وحدات إرشاد زراعي في قراهم لم يستفيدوا بسلم يستفيدوا بس% % 3030الرغم من وجود وحدات في قراهم والرغم من وجود وحدات في قراهم و

  //1919//الشكل رقم الشكل رقم 
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 ةدحو دجويال ةدافتسالا متت مل ةدافتسالا تمت

ةيداشرإلا تادحولا تامدخ نم ةدافتسالا عون بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
تفدن   واتي اس ات الل ؤال المبحوث دى س تفدن  ول واتي اس ات الل ؤال المبحوث دى س تفادة   ول وع االس ن ن دمات ع ذه الخ ن ه تفادة   م وع االس ن ن دمات ع ذه الخ ن ه و موضح  م ا ه ين وآم و موضح  تب ا ه ين وآم تب

ذي هو موضوع البحث                       % % 55.555.5أن  أن  /  /  2020// رقم    رقم   بالشكلبالشكل دخل ال در لل ذي هو موضوع البحث                       منهن استفدن في تأسيس مشروع صغير م دخل ال در لل منهن استفدن في تأسيس مشروع صغير م

ة      % % 1313ن هذه الوحدات بدورات محو أمية و      ن هذه الوحدات بدورات محو أمية و      استفدن م استفدن م % % 6.26.2وهناك نسبة   وهناك نسبة    ة      استفدن بدورات صناعات منزلية غذائي استفدن بدورات صناعات منزلية غذائي

  استفدن بأآثر من خدمة مجتمعية استفدن بأآثر من خدمة مجتمعية % % 14.814.8استفدن بدورات صناعات ريفية و استفدن بدورات صناعات ريفية و % % 9.69.6، في حين نسبة ، في حين نسبة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  / / 2020//الشكل رقم الشكل رقم 

ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا ةيداشرإلا ةدحولا نم ةدافتسالا عونل قفو 
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ا            رغم من وجوده ى ال ادية عل دة اإلرش ا           ولدى سؤال العينة التي تستفد من خدمات الوح رغم من وجوده ى ال ادية عل ة جاءت    ولدى سؤال العينة التي تستفد من خدمات الوحدة اإلرش ة جاءت     في القري  في القري

م    بالشكل   بالشكل   اإلجابة آما هو موضح       اإلجابة آما هو موضح        م     رق ات و           % % 38.638.6أن  أن  / / 2121// رق ذلك بالنسبة للبن ة األهل ب ات و           بسبب عدم رغب ذلك بالنسبة للبن ة األهل ب % % 22.622.6بسبب عدم رغب

ر مناسبة          % % 18.418.4بسبب عدم رغبة الزوج بذلك بالنسبة لربات األسر وهناك          بسبب عدم رغبة الزوج بذلك بالنسبة لربات األسر وهناك           ادية غي دة اإلرش ر مناسبة          يرون دورات الوح ادية غي دة اإلرش يرون دورات الوح

    ..ألسباب شخصية تعود لعدم رغبتهن بذلكألسباب شخصية تعود لعدم رغبتهن بذلك% % 10.910.9لهن وهناك لهن وهناك 

  //2121//الشكل رقم الشكل رقم 

ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا  نم ةدافتسالا مدع بابسأل قفو 
ةيداشرإلا ةدحولا
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ةبغر مدع
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ريغ تارود
ةبسانم  

ةبغر مدع
ةيصخش  

رفوت مدع
 يلام مسر

 ىرخأ

  
  

  

   :  : النساء صاحبات المشاريعالنساء صاحبات المشاريع االجتماعي واالقتصادي ألسر  االجتماعي واالقتصادي ألسر البناءالبناءثانيًا ـ ثانيًا ـ 

    : : والدخل والدخل مؤشرات الملكية مؤشرات الملكية أ ـ أ ـ 

  :: ـ ملكية األسر لألراضي الزراعية وتوزيع الملكية حسب الجنس  ـ ملكية األسر لألراضي الزراعية وتوزيع الملكية حسب الجنس 11
ة االقتصادية بالنسبة لألسر ا                ة االقتصادية بالنسبة لألسر ا               تعتبر ملكية األراضي الزراعية من أهم مؤشرات الملكي ر      تعتبر ملكية األراضي الزراعية من أهم مؤشرات الملكي ا تعتب ة ألنه ر      لريفي ا تعتب ة ألنه لريفي

ل األسرة سواء آانت بعل أم          ل األسرة سواء آانت بعل أم         أهم وسيلة إنتاج ، وبالطبع تختلف هذه الملكية حسب نوعية األرض المملوآة من قب أهم وسيلة إنتاج ، وبالطبع تختلف هذه الملكية حسب نوعية األرض المملوآة من قب

ة أو لكل محافظة ،                         ة لكل قري ة الجغرافي ة أو لكل محافظة ،                        مروية ، وحسب حجمها وحسب نوعية استثمارها وهذا يعود إلى الطبيع ة لكل قري ة الجغرافي مروية ، وحسب حجمها وحسب نوعية استثمارها وهذا يعود إلى الطبيع

ة األس               ذه الدراسة هو ملكي ا في ه ة األس              والذي يهمن ذه الدراسة هو ملكي ا في ه ذات آمؤشر                 والذي يهمن رأة بال ة الم ى ملكي ذات آمؤشر                 رة آمؤشر اقتصادي وانعكاسه عل رأة بال ة الم ى ملكي رة آمؤشر اقتصادي وانعكاسه عل

  . . اقتصادي واجتماعي اقتصادي واجتماعي 

ا نسبته            ا نسبته           حيث تبين أن حوالي نصف العينة المبحوثة أي م ة      % % 49.8449.84حيث تبين أن حوالي نصف العينة المبحوثة أي م ة      من األسر يملكون أراضي زراعي من األسر يملكون أراضي زراعي

  . . من األسر ال تملك أي أرض زراعية من األسر ال تملك أي أرض زراعية % % 50.150.1وما نسبته وما نسبته 

  //2222//الشكل رقم الشكل رقم 
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 ىرخأ كلمتال كلمت

هدارفأ دحأ وأ ةرسألا ةيكلم بسح ةنيعلا دارفا عزوت ةيعارز ضرأ ا

  
رأة وآم    وبالنسبة للملكي وبالنسبة للملكي  رأة وآم    ة للم ابقة   ة للم رة س ابقة   ا ورد في فق رة س رأة    ا ورد في فق ة الم رأة     أن نسبة ملكي ة الم ذآور هي     % % 2.22.2 أن نسبة ملكي ة ال ا ملكي ذآور هي     بينم ة ال ا ملكي بينم

اعي   % .% .97.897.8 ين االجتم رات التمك ن مؤش م م ر مه ذآور بمؤش الح ال ة لص وة نوعي ع فج جل أوس ذا  يس اعي   وه ين االجتم رات التمك ن مؤش م م ر مه ذآور بمؤش الح ال ة لص وة نوعي ع فج جل أوس ذا  يس وه

رأة في                    رأة في                   واالقتصادي للمرأة وهو مؤشر ملكية األراضي الزراعية والسيما لو ربطنا هذا المؤشر بمؤشر عمل الم واالقتصادي للمرأة وهو مؤشر ملكية األراضي الزراعية والسيما لو ربطنا هذا المؤشر بمؤشر عمل الم

  ..    صيل الزراعيةصيل الزراعيةالمحاالمحا

  :: ـ ملكية األسرة للثروة الحيوانية وتوزيع الملكية حسب الجنس  ـ ملكية األسرة للثروة الحيوانية وتوزيع الملكية حسب الجنس 22

  //2323//الشكل رقم الشكل رقم 
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 ىرخأ كلمتال كلمت

ةيناويحلا ةورثلا ةيكلم بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
ا                         ة ألنه ة االقتصادية في المجتمعات الريفي م مؤشرات الملكي ة من أه ا                        تعتبر ملكية األسرة للثروة الحيواني ة ألنه ة االقتصادية في المجتمعات الريفي م مؤشرات الملكي ة من أه تعتبر ملكية األسرة للثروة الحيواني

اج  ائل اإلنت ة وس ي ملكي ة ف د األراضي الزراعي ة بع ة الثاني أتي بالمرتب اج ت ائل اإلنت ة وس ي ملكي ة ف د األراضي الزراعي ة بع ة الثاني أتي بالمرتب ار ت ام وأبق ى أغن ة إل ذه الملكي وع ه ار ، وتتن ام وأبق ى أغن ة إل ذه الملكي وع ه ، وتتن

ل   ول وإب ب وخي ن وأران اعز ودواج ل  وم ول وإب ب وخي ن وأران اعز ودواج ار    ..............وم ام واألبق ة األغن و ملكي ة ه ن الملكي ائد م نمط الس ن ال خ ، ولك ار    ال ام واألبق ة األغن و ملكي ة ه ن الملكي ائد م نمط الس ن ال خ ، ولك ال

ا نسبته      بته     والدواجن ،حيث أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن م ا نس ة من أي       % % 49.149.1والدواجن ،حيث أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن م روة حيواني ك ث ة من أي       من األسر تمل روة حيواني ك ث من األسر تمل

ة هو        % % 48.0348.03  نوع ذآر سابقًا وهناك   نوع ذآر سابقًا وهناك    روة الحيواني ة هو        ال يملكون أي ثروة حيوانية ، والذي يهمنا في مؤشر ملكية الث روة الحيواني ال يملكون أي ثروة حيوانية ، والذي يهمنا في مؤشر ملكية الث

  من األسر التي تملك ثروة حيوانية من األسر التي تملك ثروة حيوانية % % 1212سابقًا بنسبة سابقًا بنسبة ملكية المرأة من هذه الثروة والتي جاءت ملكية المرأة من هذه الثروة والتي جاءت 

  //2424//الشكل رقم الشكل رقم 
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قبطنيال كلمتال كلمت

 تاناويحلا نم لك وأ ءزج ةيكلم ةيدئاع بسح ةنيعلا دارفا عزوت
ةيعارزلا

  
وان         وان        مع العلم أن المرأة تعمل في رعاية الحي ى    مع العلم أن المرأة تعمل في رعاية الحي بة تصل إل ى    بنس بة تصل إل ذا يسجل   %%9797بنس ذا يسجل   وه وة واسعة لصالح     أيضًا فجوة واسعة لصالح     وه أيضًا فج

  . . الذآور إذ أن عمل المرأة آبير جدًا في الثروة الحيوانية وملكيتها صغير جدًا جدًا بهذا المجال الذآور إذ أن عمل المرأة آبير جدًا في الثروة الحيوانية وملكيتها صغير جدًا جدًا بهذا المجال 

  :: المسكن  المسكن  األسر  األسر  ـ ملكية ـ ملكية33

  //2525//الشكل رقم الشكل رقم 
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 ىرخأ راجيإ كلم

نكسملا ةيكلم بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
ق          وفر المراف ة وت ة بنوعي رى المتعلق كن األخ رات المس ع مؤش ًا م كن مجتمع ة المس ر ملكي ر مؤش ق         يعتب وفر المراف ة وت ة بنوعي رى المتعلق كن األخ رات المس ع مؤش ًا م كن مجتمع ة المس ر ملكي ر مؤش يعتب

ة            والخدمات في  والخدمات في   ة المبحوث اعي واالقتصادي لألسر الريفي ع االجتم ة لرصد الواق ة            ه من المؤشرات الرئيسية والهام ة المبحوث اعي واالقتصادي لألسر الريفي ع االجتم ة لرصد الواق ه من المؤشرات الرئيسية والهام

ى عدم شيوع اإليجار في                  % % 74.874.8حيث نجد أن ما نسبته      حيث نجد أن ما نسبته       ود إل ذا يع ى عدم شيوع اإليجار في                  من األسر مالكة للمساآن التي تعيش فيها وه ود إل ذا يع من األسر مالكة للمساآن التي تعيش فيها وه

ى                ه           الريف السوري ، بل من المعيب ذلك فالولد يعيش في منزل والده هو وأسرته حتى               الريف السوري ، بل من المعيب ذلك فالولد يعيش في منزل والده هو وأسرته حت رد ل زل منف اء من ه            يستطيع بن رد ل زل منف اء من  يستطيع بن

بته       ا نس ود م د وج ين نج ي ح ة ، ف ة االجتماعي د والمكان ادات والتقالي رتبط بالع ذا م رته وه بته      وألس ا نس ود م د وج ين نج ي ح ة ، ف ة االجتماعي د والمكان ادات والتقالي رتبط بالع ذا م رته وه ي % % 10.7810.78وألس ي ه ه

ذا القرب والسيما في محافظات        ًا به ذا القرب والسيما في محافظات       مستأجرة في القرى القريبة من المدن والتي تأثرت اجتماعي ًا به ريف دمشق ـ    ريف دمشق ـ    ( ( مستأجرة في القرى القريبة من المدن والتي تأثرت اجتماعي

ل        من األمن األ% % 14.714.7هناك هناك ) ) الالذقية ـ طرطوس الالذقية ـ طرطوس  ا أوضاع خاصة مث ك والمستأجر وله ين المال ل        سر تسكن في منازل ب ا أوضاع خاصة مث ك والمستأجر وله ين المال سر تسكن في منازل ب

  . . السكن عند أهل الزوج أو الزوجة أو سواهما السكن عند أهل الزوج أو الزوجة أو سواهما 
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 ليس حاسم بشدة في مسائل األوضاع االقتصادية لألسر ألن          ليس حاسم بشدة في مسائل األوضاع االقتصادية لألسر ألن         المسكنالمسكنمؤشر ملكية   مؤشر ملكية   ولكن نستطيع القول أن     ولكن نستطيع القول أن     

ة من                ة من               رب األسرة الذي يسكن بغرفة واحدة مع أسرة مؤلف ك أي           أشخاص في م    أشخاص في م    / / 1010//رب األسرة الذي يسكن بغرفة واحدة مع أسرة مؤلف ر مال ر يعتب ده الكبي زل وال ك أي           ن ر مال ر يعتب ده الكبي زل وال ن

  الخ الخ ..... ..... البد من ربط هذه المؤشرات بمؤشرات أخرى ستأتي الحقًا مثل عدد الغرف ـ نوع المسكن وملحقاته البد من ربط هذه المؤشرات بمؤشرات أخرى ستأتي الحقًا مثل عدد الغرف ـ نوع المسكن وملحقاته 

  :: ـ ملكية األسرة لآلالت الزراعية  ـ ملكية األسرة لآلالت الزراعية 44
ة             ر والبالغ ة نجد أن النسبة األآب آلالت الزراعي ة األسرة ل ا بالنسبة لملكي ذا وأم ة            ه ر والبالغ ة نجد أن النسبة األآب آلالت الزراعي ة األسرة ل ا بالنسبة لملكي ذا وأم ال ال من األسر  من األسر  % % 85.685.6ه

بته                  ا نس اك م بته                 تملك أي نوع من وسائل اإلنتاج ، في حين هن ا نس اك م ة              % % 12.412.4تملك أي نوع من وسائل اإلنتاج ، في حين هن ك عزاق ة تمل ة في العين ة              من األسر المبحوث ك عزاق ة تمل ة في العين من األسر المبحوث

اك  اك وهن ائل   % % 1.91.9وهن تالك وس يما الم ذه األسر والس ر ه ى فق دل عل ذا ي ائي وه ك محرك آهرب ذه األسر تمل ن ه ائل   م تالك وس يما الم ذه األسر والس ر ه ى فق دل عل ذا ي ائي وه ك محرك آهرب ذه األسر تمل ن ه م

  ) .) .2626رقم رقم الشكل الشكل انظر انظر ((وأدوات إنتاج وأدوات إنتاج 

  //2626//الشكل رقم الشكل رقم 

1.9
12.4

85.6

0

20

40

60

80

100

ةقازع لزيد كرحم ال   ءيش دجوي 

هكالتما قفو ةنيعلا دارفا عزوت ةيعارز تالالآ ا

  
  

  

  

    ::األسر لوسائل نقلاألسر لوسائل نقل ـ ملكية  ـ ملكية 55

  //2727//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا هكالتما قفو  لقن لئاسو ا
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ةجارد ةيران  ةنحاش  ةنحاش3 بآ كب   
تالجع

ةنحاس
ةطسوتم  

ةنحاش دجويال
ةيحايس  

  
 

اعي                          ع االجتم اعي                         إن مؤشر ملكية وسائل نقل يعتبر من المؤشرات التي ممكن أن تساهم برسم ورصد الواق ع االجتم إن مؤشر ملكية وسائل نقل يعتبر من المؤشرات التي ممكن أن تساهم برسم ورصد الواق

بته                    بته                   واالقتصادي لألسرة الريفية إلى حد ما ، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة الميدانية فهناك ما نس من  من  % % 81.681.6واالقتصادي لألسرة الريفية إلى حد ما ، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة الميدانية فهناك ما نس

ل   يلة نق ك أي وس ر ال تمل ل  األس يلة نق ك أي وس ر ال تمل بة  األس ين أن نس ي ح بة   ف ين أن نس ي ح ل     % % 12.912.9 ف ائل النق ن وس ر م ث تعتب ة حي ة ناري وا دراج ل     امتلك ائل النق ن وس ر م ث تعتب ة حي ة ناري وا دراج امتلك

ثالث عجالت ، في حبن أن نسبة األسر          % % 4.084.08األساسية في الريف وهناك ما نسبته       األساسية في الريف وهناك ما نسبته        ك شاحنة ب ثالث عجالت ، في حبن أن نسبة األسر          من األسر تمتل ك شاحنة ب من األسر تمتل

ى أن         % % 11المالكة لشاحنة بك آب أو باص أو شاحنة متوسطة أو سياحية لم تتجاوز              المالكة لشاحنة بك آب أو باص أو شاحنة متوسطة أو سياحية لم تتجاوز               رده إل ى أن         من العينة وهذا م رده إل رى  القرى  من العينة وهذا م الق

  ..المبحوثة فقيرة وآذلك األسر هي األسر الفقيرة بهذه القرى المبحوثة فقيرة وآذلك األسر هي األسر الفقيرة بهذه القرى 

  

  

  

  ::سلع معمرة سلع معمرة لل   األسر األسر ـ ملكية ـ ملكية66

  / / 2828//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةجالث ويديف نويزفلت ةلاسغ يويلخ شد رتويبمك ةزيرف   

ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا ةرمعم علس كالتما قفو 

  
  

اعي                فيما يتعلق   فيما يتعلق      اعي                بملكية األسرة لبعض السلع المعمرة والتي يعتمدها الباحثين آمؤشر عن المستوى االجتم بملكية األسرة لبعض السلع المعمرة والتي يعتمدها الباحثين آمؤشر عن المستوى االجتم

م     دي نالحظ من      دي نالحظ من      لألسر أآثر من اعتمادها آمؤشر عن المستوى االقتصا        لألسر أآثر من اعتمادها آمؤشر عن المستوى االقتصا         م     الشكل رق ة        //2828//الشكل رق اء األسر الريفي ة         أن اقتن اء األسر الريفي  أن اقتن

ون                    ون                   محدود جدًا على وجه العموم لما آان يعرف سابقًا بالسلع الكمالية وبات حاليًا من السلع الضرورية فعدا التلفزي محدود جدًا على وجه العموم لما آان يعرف سابقًا بالسلع الكمالية وبات حاليًا من السلع الضرورية فعدا التلفزي

اع نسبة م         % % 9797للتلفزيون و   للتلفزيون و   % % 9898والبراد اللذان تملكهم غالبية األسر بنسبة تجاوزت        والبراد اللذان تملكهم غالبية األسر بنسبة تجاوزت         اع نسبة م         للبراد نجد أيضًا ارتف ة  للبراد نجد أيضًا ارتف ة  لكي لكي

ى     ى    الخليوي إل بته           % % 79.7979.79الخليوي إل ا نس ى م دش إل ذلك ال بته           وآ ا نس ى م دش إل ذلك ال دًا          % % 76.976.9وآ ة السلع األخرى بشكل محدود ج نخفض ملكي دًا          وت ة السلع األخرى بشكل محدود ج نخفض ملكي وت

  % .% .5.65.6، في حين الغسالة ارتفعت إلى ، في حين الغسالة ارتفعت إلى % % 5.25.2، آمبيوتر ، آمبيوتر % % 3.13.1الفريزة الفريزة % % 16.516.5فمثًال ملكية الفيديو فقط فمثًال ملكية الفيديو فقط 

بعض                 دو لل د يب رة ق بعض                وآما هو معروف فإن ملكية األسر لمثل هذه السلع المعم دو لل د يب رة ق  ضروريًا وحاجة ملحة في      ضروريًا وحاجة ملحة في     وآما هو معروف فإن ملكية األسر لمثل هذه السلع المعم

اني            ة تع الة أوتوماتيك في منطق ال ال يمكن شراء غس اني           حين يراه البعض اآلخر أمر غير منطقي ، فعلى سبيل المث ة تع الة أوتوماتيك في منطق ال ال يمكن شراء غس حين يراه البعض اآلخر أمر غير منطقي ، فعلى سبيل المث

زة     من نقص في المياه أو منطقة       من نقص في المياه أو منطقة        اء فري زة     ال يوجد فيها شبكة صرف صحي نظامية ، وقد يكون من غير المجدي اقتن اء فري ال يوجد فيها شبكة صرف صحي نظامية ، وقد يكون من غير المجدي اقتن

اج األ        اج األ       ألسرة تكيف نظامها الغذائي مع إنت ه                     ألسرة تكيف نظامها الغذائي مع إنت وم بتخزين ا لتق اد تجد قوت يومه ه                     رض حسب الفصول أو ألسرة ال تك وم بتخزين ا لتق اد تجد قوت يومه رض حسب الفصول أو ألسرة ال تك

  . . لفصل آخر لفصل آخر 

  :: ـ مصادر دخل األسرة األساسية  ـ مصادر دخل األسرة األساسية 77

م رصد  د أن ت م رصد بع د أن ت ة   بع روة الحيواني ة األراضي والث ل ملكي اج مث ة اإلنت ة بعملي رات المتعلق ن المؤش ة م ة   جمل روة الحيواني ة األراضي والث ل ملكي اج مث ة اإلنت ة بعملي رات المتعلق ن المؤش ة م جمل

ين من                الخ نصل إلى المؤشر   الخ نصل إلى المؤشر   ..... ..... والعمل بالزراعة والعمل بتربية الحيوان      والعمل بالزراعة والعمل بتربية الحيوان       م وهو مصدر دخل األسرة إذ تب ين من                 األه م وهو مصدر دخل األسرة إذ تب  األه

ة         //2929//بالشكل رقم   بالشكل رقم   خالل الدراسة الميدانية المشار إليها      خالل الدراسة الميدانية المشار إليها       دى الدول ى العمل ل د عل ة          أن النسبة األعلى من األسر تعتم دى الدول ى العمل ل د عل  أن النسبة األعلى من األسر تعتم

اك               % % 14.214.2و نسبة    و نسبة    % % 34.634.6بأجر وهي ما نسبته     بأجر وهي ما نسبته      ة والمحاصيل وهن ع المنتجات الزراعي ى بي د عل اك               تعتم ة والمحاصيل وهن ع المنتجات الزراعي ى بي د عل % % 10.210.2تعتم

اك       على بيع على بيع من األسر تعتمد    من األسر تعتمد     اك        منتجات الثروة الحيوانية وهن ر و           % % 77 منتجات الثروة الحيوانية وهن دى الغي ى العمل ل دون عل ر و           يعتم دى الغي ى العمل ل دون عل ى  % % 2.772.77يعتم ى  عل عل

  ..الصناعات المنزلية الصناعات المنزلية 

دول وهي   ي الج م ف بة األه ن النس ي  ولك دول وه ي الج م ف بة األه ن النس و المصدر   % % 28.528.5ولك دخل ه در لل رأة الم ر مشروع الم ي تعتب و المصدر   والت دخل ه در لل رأة الم روع الم ر مش ي تعتب والت

ين االقتصادي ل  ة أن التمك زز مقول اريع ويع ذه المش ة ه ذا يوضح أهمي دخل وه ين االقتصادي ل األساسي لل ة أن التمك زز مقول اريع ويع ذه المش ة ه ذا يوضح أهمي دخل وه التمكين األساسي لل ود ب رأة يع التمكين لم ود ب رأة يع لم

  . . االقتصادي لكل أفراد األسرة االقتصادي لكل أفراد األسرة 
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ة أو     ات تعليمي ديها إمكاني يس ل رتها ول ة ألس رأة معيل ون الم ي تك ان الت ن األحي ر م ي آثي ه ف م أن ع العل ة أو    م ات تعليمي ديها إمكاني يس ل رتها ول ة ألس رأة معيل ون الم ي تك ان الت ن األحي ر م ي آثي ه ف م أن ع العل م

  ..خبرات إيجاد عمل يكون المشروع المدر للدخل هو الرآيزة الداعمة التي تساعدها إلعالة أسرتها خبرات إيجاد عمل يكون المشروع المدر للدخل هو الرآيزة الداعمة التي تساعدها إلعالة أسرتها 

  //2929//الشكل رقم الشكل رقم 

ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا ةيساسألا لخدلا رداصم قفو 
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عورشم
 ةأرملا

جتنم عينصت
 ريغلا

 ىرخأ

  
  شرات السكن وما يتعلق بهشرات السكن وما يتعلق بهج ـ مؤج ـ مؤ

   ـ نوع المسكن  ـ نوع المسكن 11

  / / 3030//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةقش ةيبرع راد  وأ خوك 
ةيكارب  

ةميخ  ىرخأ 

ةنيعلا دارفأ عزوت نسكملا عون بسح 

  
ا          يعد المسكن من    يعد المسكن من     ة واالقتصادية ، آم ا          أهم عوامل االستقرار والراحة من وجهة النظر النفسية واالجتماعي ة واالقتصادية ، آم أهم عوامل االستقرار والراحة من وجهة النظر النفسية واالجتماعي

رة                    اعي والمعب ا االجتم رة                   ويعتبر المسكن وظروفه من المؤشرات الهامة الدالة على مستوى معيشة األسرة ومرآزه اعي والمعب ا االجتم ويعتبر المسكن وظروفه من المؤشرات الهامة الدالة على مستوى معيشة األسرة ومرآزه



 181

اتف                      ذات الو ذات الو  اء واله اء والكهرب ازلهم آالم ة ووصولها للسكان في من اتف                      قت عن مستوى تقدم أو توفر الخدمات العام اء واله اء والكهرب ازلهم آالم ة ووصولها للسكان في من قت عن مستوى تقدم أو توفر الخدمات العام

  . . والصرف الصحي وما شابه ذلك والصرف الصحي وما شابه ذلك 

ة                         رة معقول وين فك ى تك ا إل ي ترمي من ورائه ة                        وفي هذا السياق رآزت الدراسة على بعض المؤشرات الت رة معقول وين فك ى تك ا إل وفي هذا السياق رآزت الدراسة على بعض المؤشرات التي ترمي من ورائه

وع   عن ظروف سكن األسرة المشمولة بالدراسة وطبيعة المسا       عن ظروف سكن األسرة المشمولة بالدراسة وطبيعة المسا        وع   آن التي تقطنها ، وتأتي في مقدمة هذه المؤشرات ن آن التي تقطنها ، وتأتي في مقدمة هذه المؤشرات ن

ارة عن    % % 83.683.6المسكن التي تقطنه األسرة حيث تبين أن نمط المسكن السائد في القرى المدروسة وبنسبة    المسكن التي تقطنه األسرة حيث تبين أن نمط المسكن السائد في القرى المدروسة وبنسبة     ارة عن    هو عب هو عب

دار عربية األسلوب في البناء والشكل تتكون من عدة غرف مبنية بالغالب بشكل أفقي يتوسطها فسحة سماوية أو                      دار عربية األسلوب في البناء والشكل تتكون من عدة غرف مبنية بالغالب بشكل أفقي يتوسطها فسحة سماوية أو                      

  ..سقوف ويبدو أن األنماط األخرى للمساآن نادر الوجود في القرى المدروسة سقوف ويبدو أن األنماط األخرى للمساآن نادر الوجود في القرى المدروسة فناء غير مفناء غير م

   ـ مادة بناء المسكن  ـ مادة بناء المسكن 22
ى                   ى                  هذا ويغلب على مادة بناء المساآن اإلسمنت بالنسبة لغالبية المحافظات حيث وصلت إل ، في   ، في   % % 90.690.6هذا ويغلب على مادة بناء المساآن اإلسمنت بالنسبة لغالبية المحافظات حيث وصلت إل

ط               اك    وهي في مح    وهي في مح    % % 4.44.4حين يشير الجدول إلى ضآلة البيوت المبنية من الطين إذ سجلت فقط              حين يشير الجدول إلى ضآلة البيوت المبنية من الطين إذ سجلت فق اك    افظة الحسكة ، وهن افظة الحسكة ، وهن

    ) ) 3131الشكل رقم الشكل رقم انظر انظر % (% (2.12.1أيضًا نسبة ضئيلة جدًا تبنى فيها المساآن من الخشب والتوتياء إذ لم تتجاوز أيضًا نسبة ضئيلة جدًا تبنى فيها المساآن من الخشب والتوتياء إذ لم تتجاوز 

  //3131//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةنيعلا دارفأ عزوت ءانبلا ةدام بسح 
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  :: ـ مياة الشرب  ـ مياة الشرب 33
ا نسبته                   ة أي م ا نسبته                  أما فيما يخص المصادر األساسية لمياه الشرب فقد تبين أن قرب من ثلثي العين ة أي م % % 62.0962.09أما فيما يخص المصادر األساسية لمياه الشرب فقد تبين أن قرب من ثلثي العين

ة    % % 3.93.9 الشبكة العامة الواصلة إلى المنزل ، في حين هناك            الشبكة العامة الواصلة إلى المنزل ، في حين هناك           تشرب من تشرب من  ة    يشربون من سدود أو لتقل من سدات ترابي يشربون من سدود أو لتقل من سدات ترابي

ر    ن بئ ربون م ذين يش بة ال غ نس ا تبل راهم ، بينم ي ق ر   ف ن بئ ربون م ذين يش بة ال غ نس ا تبل راهم ، بينم ي ق رك أو  % % 10.910.9ف ى الب د عل ي تعتم ر الت بة األس نخفض نس رك أو  لت ى الب د عل ي تعتم ر الت بة األس نخفض نس لت

بة ال تتجاوز   ى نس ة إل ى نسبة ال تتجاوز  الصنابير العام ة إل ع النسبة في األسر ا  % % 1.51.5الصنابير العام بة في األسر ا  في حين ترتف ع النس ى في حين ترتف ى الصهاريج إل د عل ي تعتم ى لت ى الصهاريج إل د عل ي تعتم لت

  . . ))3232الشكل رقم الشكل رقم %(%(19.619.6

  //3232//الشكل رقم الشكل رقم 

تاظفاحملا بسح برشلا هايمل يسيئرلا ردصملا
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ألة المصدر األساسي          ألة المصدر األساسي         وبالطبع أشارت الدراسة الميدانية إلى فروق بين أألسر بحسب المحافظات في مس وبالطبع أشارت الدراسة الميدانية إلى فروق بين أألسر بحسب المحافظات في مس

ا   ( ( لمياه الشرب حيث نجد أن غالبية األسر في محافظات لمياه الشرب حيث نجد أن غالبية األسر في محافظات  ة ـ حم ا   درعا ـ ريف دمشق ـ السويداء ـ القنيطرة ـ الرق ة ـ حم ه ـ  ه ـ  درعا ـ ريف دمشق ـ السويداء ـ القنيطرة ـ الرق

ة في محافظات         ) ) دير الزوردير الزور ة أسر العين اة بقي ل معان ة مقاب ة في محافظات         تصل المياه إلى منازلهم بواسطة شبكة نظامي ة أسر العين اة بقي ل معان ة مقاب حلب ـ   حلب ـ   ( ( تصل المياه إلى منازلهم بواسطة شبكة نظامي

  في مشقة الحصول على هذا المصدر المائي في مشقة الحصول على هذا المصدر المائي ) ) الرقة ـ الحسكة الرقة ـ الحسكة 

  

  

   ـ مرافق وملحقات المسكن  ـ مرافق وملحقات المسكن 44
ة أن           ة أن          تبين من خالل الدراسة الميداني ة يملكون حدي        % % 21.921.9تبين من خالل الدراسة الميداني ة يملكون حدي        من األسر المبحوث ة سواء لزراعة        من األسر المبحوث ة منزلي ة سواء لزراعة        ق ة منزلي ق

ا نسبته                                اك م ذائي لألسر ، وهن ى تحقيق األمن الغ ذا من العوامل المساعدة عل رة وه ا نسبته                               الخضار أو لألشجار المثم اك م ذائي لألسر ، وهن ى تحقيق األمن الغ ذا من العوامل المساعدة عل رة وه الخضار أو لألشجار المثم

المنزل و% % 85.385.3 ماوية ب حة س ون فس المنزل ويملك ماوية ب حة س ون فس المنزل و % % 6.056.05يملك ة ب ة ملحق ون دآان ة يملك ن العين المنزل و م ة ب ة ملحق ون دآان ة يملك ن العين ون % % 10.710.7م ون يملك يملك
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ار ،        % % 16.616.6غنام ،   غنام ،   يملكون مكان مخصص لأل   يملكون مكان مخصص لأل   % % 56.256.2مكان مخصص للدواجن ،     مكان مخصص للدواجن ،      ان مخصص لألبق ار ،        يملكون مك ان مخصص لألبق يملكون مك

ة أو سواها           % % 33وفقط نسبة   وفقط نسبة    ة أو سواها           يملكون ورشة عمل منزلية مثل ورشة خياطة أو حرف اك  . . يملكون ورشة عمل منزلية مثل ورشة خياطة أو حرف اك  وهن ان   % % 3.63.6وهن ان   يملكون مك يملكون مك

  ) .) .3333الشكل رقم الشكل رقم ((لتصنيع منتجات الحليب لتصنيع منتجات الحليب 

  //3232//الشكل رقمالشكل رقم
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ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا ةرسألا نكسمب تاقحلم دوجو بسح 

  
  

  

  

  

ة ال  ة المنزلي ة البيئ ذه المؤشرات لمعرف م رصد ه ه ت ذآر أن دير بال ة ال والج ة المنزلي ة البيئ ذه المؤشرات لمعرف م رصد ه ه ت ذآر أن دير بال ى والج رأة عل اعد الم ي يمكن أن تس ى ت رأة عل اعد الم ي يمكن أن تس ت

  . . تأسيس مشروعها المنزلي تأسيس مشروعها المنزلي 

بته           ا نس ام ومرحاض نجد أن م ات المسكن من مطبخ وحم ا بالنسبة لملحق ا نسبته          أم ام ومرحاض نجد أن م ات المسكن من مطبخ وحم ا بالنسبة لملحق ك   % % 49.849.8أم ك   من األسر تمتل من األسر تمتل

اك   % % 30.530.5مطبخ منفصل عن غرف السكن وهناك فقط ما نسبته      مطبخ منفصل عن غرف السكن وهناك فقط ما نسبته       اك   يملكون بالمنزل مكان مخصص لالستحمام وهن يملكون بالمنزل مكان مخصص لالستحمام وهن

  ) ) 3333الشكل الشكل ((بأنماط مختلفة بأنماط مختلفة لديهم مراحيض لديهم مراحيض % % 83.683.6ما نسبته ما نسبته 

  //3333//الشكل رقمالشكل رقم
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لزنملا يف قفارم رفوت بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  : : مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة  ـ  ـ جج

  ::وحجمها وحجمها    المبحوثة المبحوثة ـ بنية األسرة ـ بنية األسرة11
ذي                  د ال نمط الممت ى ال ة إل ل األسرة الريفي ا مي دة خصائص من أهمه ذي                 تتميز األسر بالريف عن نظيرتها بع د ال نمط الممت ى ال ة إل ل األسرة الريفي ا مي دة خصائص من أهمه تتميز األسر بالريف عن نظيرتها بع

روع                     اء  اء  الزوجين واألبن الزوجين واألبن يضم إضافة إلى    يضم إضافة إلى     م من أصول أو ف ادة ه روع أو األصول وع روع                     بعض األقارب سواء من الف م من أصول أو ف ادة ه روع أو األصول وع بعض األقارب سواء من الف

زوج  زوج ال ة         . . ال ن العين ين م ث تب دريجي حي ار الت ذت باالنحس ة أخ ر الريفي ائص األس ن خص ة م ذه الخاص ن ه ة         ولك ن العين ين م ث تب دريجي حي ار الت ذت باالنحس ة أخ ر الريفي ائص األس ن خص ة م ذه الخاص ن ه ولك

ة األسر        ة األسر       المبحوثة أن غالبي م     انظر   انظر   ( ( المبحوثة أن غالبي م     الشكل رق ك بنسبة تجاوزت                 ) ) 3434الشكل رق ة أو البسيطة وذل ى األسر النواتي ك بنسبة تجاوزت                 تنتمي إل ة أو البسيطة وذل ى األسر النواتي تنتمي إل

دة           % % 77.777.7الث أرباع العينة لتصل إلى      الث أرباع العينة لتصل إلى      ثث دة           في حين لم تتجاوز نسبة األسر الممت ى        % % 22.222.2في حين لم تتجاوز نسبة األسر الممت ذا الكالم ينطبق عل ى        وه ذا الكالم ينطبق عل وه

  . . محافظات القطر العربي السوري بدرجات متفاوتة من محافظة إلى أخرىمحافظات القطر العربي السوري بدرجات متفاوتة من محافظة إلى أخرى

  //3434//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةلئاعلا عون بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
ذه المجتمعات نظراً                    م خصائص ه ذه المجتمعات نظراً                   وآما ذآرنا فإن نمط األسرة الممتدة في الريف آان من أه م خصائص ه ذا     وآما ذآرنا فإن نمط األسرة الممتدة في الريف آان من أه واؤم ه ذا      لت واؤم ه  لت

  . .  السائدة في الريف  السائدة في الريف النمط من األسر مع الحياة االجتماعية واالقتصاديةالنمط من األسر مع الحياة االجتماعية واالقتصادية

دًا بالحضر           دًا بالحضر          ولكن حاليًا فإن طبيعة الحياة االجتماعية والثقافية بدأت تتغير وتتبدل وأصبح الريف لصيق ج ولكن حاليًا فإن طبيعة الحياة االجتماعية والثقافية بدأت تتغير وتتبدل وأصبح الريف لصيق ج

ى    لم تعد الزراعة هي السائدة أو الوحيدة في هذه الملم تعد الزراعة هي السائدة أو الوحيدة في هذه الم  والسيما بالنشاط االقتصادي الذي    والسيما بالنشاط االقتصادي الذي     ك عل انعكس ذل ى    جتمعات ، ف ك عل انعكس ذل جتمعات ، ف

ل                         ين الجي ل                        نمط األسرة الممتدة إلى نمط األسرة النواتية أو البسيطة ، وهذا التحول بنمط األسر ما زال نقطة جدل ب ين الجي نمط األسرة الممتدة إلى نمط األسرة النواتية أو البسيطة ، وهذا التحول بنمط األسر ما زال نقطة جدل ب

ة             ذه المرحل ل الحديث فزوجات ه ة            القديم والجي ذه المرحل ل الحديث فزوجات ه رون أن                   القديم والجي اء واألمهات ي ا اآلب زوج بينم ع أهل ال رون أن                   يرفضون العيش م اء واألمهات ي ا اآلب زوج بينم يرفضون العيش مع أهل ال

ات االقتصادية                إقامة الولد وزوجته أمر ضروري بس     إقامة الولد وزوجته أمر ضروري بس      ائلي وبسبب الظروف االقتصادية والعالق والء الع ات االقتصادية                بب قيم ال ائلي وبسبب الظروف االقتصادية والعالق والء الع بب قيم ال

  ..القائمة باألسرة القائمة باألسرة 

ى                   والجدير بالذآر أننا نقول     والجدير بالذآر أننا نقول      ل حافظت عل ا بالمقاب ة أو بسيطة لكنه ى                   األسر الممتدة انحسرت إلى أسر نواتي ل حافظت عل ا بالمقاب ة أو بسيطة لكنه األسر الممتدة انحسرت إلى أسر نواتي

ر  % % 11.211.2ك ما نسبته     ك ما نسبته     أشخاص وهنا أشخاص وهنا / / 88--77//من األسر عدد أفرادها بين      من األسر عدد أفرادها بين      % % 72.572.5حجم العائلة الكبير إذ نجد أن       حجم العائلة الكبير إذ نجد أن        ر  أآث أآث

ر من   % % 5.225.22أشخاص بل وهناك ما نسبته أشخاص بل وهناك ما نسبته / / 99//من  من   ر من   أآث شخص ، في حين انخفضت بشكل ملحوظ األسر        شخص ، في حين انخفضت بشكل ملحوظ األسر        / / 1313//أآث

% % 2.282.28أشخاص نسبة  أشخاص نسبة  / / 44--33//واألسر التي عدد أفرادها   واألسر التي عدد أفرادها   % % 8.68.6أشخاص وهي نسبة    أشخاص وهي نسبة    / / 66--55//التي عدد أفرادها بين     التي عدد أفرادها بين     

  ) ) //3535//الشكل رقم الشكل رقم ((

ارة أخرى            يؤآد أن خصائص األسر النواتية ف       يؤآد أن خصائص األسر النواتية ف      11وهذوهذ ا وبعب ارة أخرى           ي الريف له طبيعة مميزة تتمثل بتضخم حجمه ا وبعب ي الريف له طبيعة مميزة تتمثل بتضخم حجمه

ة في                      ا هو الحال في األسر النواتي م يتوافق مع انخفاض حجم األسرة آم ة في                     خصائص األسرة النواتية في الريف ل ا هو الحال في األسر النواتي م يتوافق مع انخفاض حجم األسرة آم خصائص األسرة النواتية في الريف ل

  ..المدن المدن 
  //3535//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةنيعلا دارفأ عزوت دارفألا ددع بسح 

  
  

  

  ::اتخاذ القرارات في األسرة اتخاذ القرارات في األسرة أسلوب أسلوب  ـ  ـ 22
بكة     ى ش ة عل ة الدال رات االجتماعي دد المؤش بكة    تتع ى ش ة عل ة الدال رات االجتماعي دد المؤش ا    تتع وع متغيراته رة وتتن ل األس ة داخ ات االجتماعي ا    العالق وع متغيراته رة وتتن ل األس ة داخ ات االجتماعي العالق

ت         ة انطلق ن الدراس ة ولك ة والثانوي اط الجوهري اور والنق ن المح د م مل العدي ا لتش ت        وعوامله ة انطلق ن الدراس ة ولك ة والثانوي اط الجوهري اور والنق ن المح د م مل العدي ا لتش ل   وعوامله دة التحلي ن وح ل   م دة التحلي ن وح م

رأة                ى تفاعل الم ابقة عل رأة               المستخدمة منها وهي المرأة في ظل ظروفها المجتمعية واألسرية ، ورآزت في فقرات س ى تفاعل الم ابقة عل المستخدمة منها وهي المرأة في ظل ظروفها المجتمعية واألسرية ، ورآزت في فقرات س

ع ال رتها م ع الوأس رتها م ة   وأس ى بعض مؤشرات دور مكان ليط الضوء عل رة تس ذه الفق اول به رة ، ونح ارجي لألس يط الخ ة   مح رات دور مكان ى بعض مؤش ليط الضوء عل رة تس ذه الفق اول به رة ، ونح ارجي لألس يط الخ مح

رار داخل األسرة  اذ الق ة اتخ ا في عملي اعي في أسرتها من خالل موقعه رأة االجتم رار داخل األسرة الم اذ الق ة اتخ ا في عملي اعي في أسرتها من خالل موقعه رأة االجتم دى الم ى م ًا إل دى لنرصد الحق ى م ًا إل لنرصد الحق

رأة شريك أساسي                  رأة شريك أساسي                 استطاعة المشروع المولد للدخل إلى تغيير هذا الموقع وتعزيزه وجعل الم رارات      استطاعة المشروع المولد للدخل إلى تغيير هذا الموقع وتعزيزه وجعل الم اذ الق رارات      في اتخ اذ الق في اتخ

ة                      بته من األسر المشمولة بالعين ا نس ى أن م ة                     األسرية ، حيث يشير الجدول إل ا نسبته من األسر المشمولة بالعين ى أن م ة عن        % % 48.648.6األسرية ، حيث يشير الجدول إل رارات الهام ة عن        تتخذ الق رارات الهام تتخذ الق

ة بنسبة         ة الثاني أتي في المرتب ة بنسبة        طريق الحوار والتشاور بين جميع أفراد أألسرة وت ة الثاني أتي في المرتب ل في     % % 16.816.8طريق الحوار والتشاور بين جميع أفراد أألسرة وت ة تتمث ل في     حال إيجابي ة تتمث حال إيجابي

وار ب   ق الح ن طري رة ع ي األس رار ف اذ الق وار ب  اتخ ق الح ن طري رة ع ي األس رار ف اذ الق التين   اتخ ال الح ي آ ًا وبالمحصلة أو ف ا مع ن قبلهم زوجين أو م التين   ين ال ال الح ي آ ًا وبالمحصلة أو ف ا مع ن قبلهم زوجين أو م ين ال

بتها      ده نس ل األب لوح بتها     السابقتين للمرأة دور في القرارات األسرية ، أما اتخاذ القرار من قب ده نس ل األب لوح ل األم   % % 18.718.7السابقتين للمرأة دور في القرارات األسرية ، أما اتخاذ القرار من قب ل األم   ومن قب ومن قب

ب              % % 4.24.2لوحدها آانت النسبة    لوحدها آانت النسبة     ب              ، بينما انعدمت  نسبة السر التي يتخذ األوالد الذآور قرارتها وانخفضت نس ة األسر   ة األسر   ، بينما انعدمت  نسبة السر التي يتخذ األوالد الذآور قرارتها وانخفضت نس

رارات خاصة باألسرة                % % 7.37.3التي لم تحدد طريقة اتخاذ القرار إلى        التي لم تحدد طريقة اتخاذ القرار إلى         ارب ق اذ األق ة اتخ رارات خاصة باألسرة                وآذلك شبه انعدمت حال ارب ق اذ األق ة اتخ ( ( وآذلك شبه انعدمت حال

  ))3636الشكل الشكل 
  //3636//الشكل الشكل 
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ةنيعلا رسأل يبسنلا عزوتلا ةرسألا لخاد تارارقلا ذاختا بسح 

  

  ::   وأسباب عدم السماح لها بذلك وأسباب عدم السماح لها بذلك ـ موقف األسرة من عمل المرأة المأجور ـ موقف األسرة من عمل المرأة المأجور33

ف ه      و موق ة ه ر الريفي توى األس ى مس م رصدها عل ي ت رات الت ن المؤش ف ه     م و موق ة ه ر الريفي توى األس ى مس م رصدها عل ي ت رات الت ن المؤش رأة  م ل الم ن عم ر م رأة  ذه األس ل الم ن عم ر م ذه األس

ًا                      ة تقريب ًا                     المأجور خارج المنزل ، ورغم أن هذا العمل يساهم في زيادة دخل األسرة نجد أن ثلث العين ة تقريب م    ((المأجور خارج المنزل ، ورغم أن هذا العمل يساهم في زيادة دخل األسرة نجد أن ثلث العين م    الشكل رق الشكل رق

ا نسبته               % % 32.532.5أي ما نسبته    أي ما نسبته    ) ) 3737 بته               ال يوافقون على هذا العمل خارج المنزل في حين أن م ا نس ون   % % 65.565.5ال يوافقون على هذا العمل خارج المنزل في حين أن م ون   يوافق ى  يوافق ى  عل عل

  . . هذا العملهذا العمل

  //3737//الشكل رقم الشكل رقم 
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 جراخ روجأملا ةأرملا لمع نم ةرسألا فقوم بسح ةنيعلا دارفا عزوت
لزنملا

  

  :: عدم سماح األسر للنساء بالعمل المأجور عدم سماح األسر للنساء بالعمل المأجورأسبابأسباب

م                     ين في الجدول رق م                    ولدى سؤال الفئة التي ترفض هذا العمل عن األسباب تبين آما هو مب ين في الجدول رق % % 4343أن  أن  / / 4242//ولدى سؤال الفئة التي ترفض هذا العمل عن األسباب تبين آما هو مب

ة     % % 2525منهم يرون أن العادات والتقاليد ال تسمح بذلك في حين  منهم يرون أن العادات والتقاليد ال تسمح بذلك في حين   ال المنزلي رغ لألعم ا التف ة     يروا أن المرأة األولى به ال المنزلي رغ لألعم ا التف يروا أن المرأة األولى به

اك    ال وهن اك   وتنشئة األطف ال وهن ذا الع% % 1111وتنشئة األطف رفض ه ذا العي رفض ه اك    ي ه للنساء ، وهن ة ظروف اك    مل بسبب عدم مواؤم ه للنساء ، وهن ة ظروف ادوا أن % % 8.58.5مل بسبب عدم مواؤم ادوا أن أف أف

م تتجاوز                  ة ل ذآر ونسبة قليل ة ال زوج لكل األسباب اآلنف ة ال م تتجاوز                 السبب هو ممانع ة ل ذآر ونسبة قليل ة ال زوج لكل األسباب اآلنف ة ال ة      % % 8.58.5السبب هو ممانع رى السبب هو عدم ملكي ة      ت رى السبب هو عدم ملكي ت

ين    ي ح رأة ، ف يم الم ز تعل م وتعزي د دع ذا يؤآ زل وه ارج المن ي خ ل التعليم رأة المؤه ين   الم ي ح رأة ، ف يم الم ز تعل م وتعزي د دع ذا يؤآ زل وه ارج المن ل التعليمي خ رأة المؤه روا أن م% % 22الم روا أن مي ة ي ة خالط خالط

  . . الرجال سبب لعدم عملها خارج المنزل الرجال سبب لعدم عملها خارج المنزل 
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ة تناسب                    ا مشاريع منزلي دخل آونه ة تناسب                   ولعل هذه األسباب مجتمعة توضح الميزة النوعية للمشاريع المولدة لل ا مشاريع منزلي دخل آونه ولعل هذه األسباب مجتمعة توضح الميزة النوعية للمشاريع المولدة لل

  . . بيئة المجتمع وعاداته وتقاليده بيئة المجتمع وعاداته وتقاليده 
  //3838//الشكل رقم الشكل رقم 

ةنيعلا دارفأ عزوت روجأملا لمعلاب ةأرملل حامسلا مدع بسح 
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   : : في التنشئة االجتماعية  في التنشئة االجتماعية التمييز بين الذآور واإلناثالتمييز بين الذآور واإلناث ـ  ـ 44
ة هو مؤشر          من المؤش من المؤش  ة هو مؤشر          رات الجندرية التي تم رصدها لتحليل الواقع االجتماعي واالقتصادي لألسر الريفي رات الجندرية التي تم رصدها لتحليل الواقع االجتماعي واالقتصادي لألسر الريفي

اك                            أن هن ادت ب إن األسر التي أف ع ف اك                           أشكال التمييز في معاملة األبوين بين الذآور واإلناث وعلى غير ما هو متوق أن هن ادت ب إن األسر التي أف ع ف أشكال التمييز في معاملة األبوين بين الذآور واإلناث وعلى غير ما هو متوق

بتها                  م تتجاوز نس دًا ول ة ج بتها                 تمييز في المعاملة بين الذآور واإلناث آانت قليل م تتجاوز نس دًا ول ة ج ة ،         % % 15.315.3  تمييز في المعاملة بين الذآور واإلناث آانت قليل ة المبحوث ة ،         من أصل العين ة المبحوث من أصل العين
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دًا             % % 82.482.4بينما أفادت غالبية األسر وبنسبة      بينما أفادت غالبية األسر وبنسبة       دًا             بعدم وجود تمييز بين الذآور واإلناث وقد تكون هذه النسبة إيجابية ج بعدم وجود تمييز بين الذآور واإلناث وقد تكون هذه النسبة إيجابية ج

ز حيث                       ذا أحد إشكاليات التميي ك وه وا أو يقصدوا ذل ز حيث                      ولكن السبب الكامن وراءها أن اآلباء يميزون دون أن يعرف ذا أحد إشكاليات التميي ك وه وا أو يقصدوا ذل ولكن السبب الكامن وراءها أن اآلباء يميزون دون أن يعرف

ز ،                    يقوم أآلباء واألمه  يقوم أآلباء واألمه   يس تميي ا ل اة تعليمه ة الفت ثًال عدم متابع ك م ة ذل ز ،                    ات بالتمييز على أساسي الجنس دون معرف يس تميي ا ل اة تعليمه ة الفت ثًال عدم متابع ك م ة ذل ات بالتمييز على أساسي الجنس دون معرف

ز ـ           يس تميي ايز األجور ل ز ـ تم ز ـ          عدم ورثها ليس تمييز ـ عدم عملها ليس تمييز ـ عدم مشارآتها بقراراتها ليس تميي يس تميي ايز األجور ل ز ـ تم عدم ورثها ليس تمييز ـ عدم عملها ليس تمييز ـ عدم مشارآتها بقراراتها ليس تميي

  . . ت والتقاليد حسب رأي األسر المبحوثة ت والتقاليد حسب رأي األسر المبحوثة عدم ملكيتها ليس تمييز  ـ عملها باألرض ليس تمييز آل هذا مرده للعاداعدم ملكيتها ليس تمييز  ـ عملها باألرض ليس تمييز آل هذا مرده للعادا
  / / 3939//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال زييمت دجوي يئزج دجوي 

تانبلاو ءانبألا نيب زييمتلا بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  

  

  

  الصفات المطلوبة للعروس الصفات المطلوبة للعروس عادات الخطبة وعادات الخطبة و ـ  ـ 55
ا زالت              زواج فم ة وال وة في مسائل الخطب ى اآلن وبق ائدة إل ا زالت             يبدو أن الطرق والعادات التقليدية ما زالت س زواج فم ة وال وة في مسائل الخطب ى اآلن وبق ائدة إل يبدو أن الطرق والعادات التقليدية ما زالت س

بة   ة بنس اع العين ة أرب ن ثالث ر م دى أآث ة ل بة  الخطب ة بنس اع العين ة أرب ن ثالث ر م دى أآث ة ل ن األسر ال% % 81.881.8الخطب ن األسر الم ل  م ق األه تم عن طري ة ت مولة بالدراس ل  مش ق األه تم عن طري ة ت مولة بالدراس مش

اة دون   ين الشاب والفت ارف ب ل التع دة مث ار الجدي اليب االختي ا أس وين بصورة خاصة ، أم ة أو األب اة دون  بصورة عام ين الشاب والفت ارف ب ل التع دة مث ار الجدي اليب االختي ا أس وين بصورة خاصة ، أم ة أو األب بصورة عام

ة الوجود في                                ر فهي قليل ك والمنتشرة في المدن بشكل آبي ابه ذل ة الوجود في                               وسيط في العمل أو على مقاعد الدراسة أو ما ش ر فهي قليل دن بشكل آبي ك والمنتشرة في الم وسيط في العمل أو على مقاعد الدراسة أو ما شابه ذل

بته          % % 2.22.2سبتها سوى   سبتها سوى   الريف نسبيًا حيث لم تبلغ ن     الريف نسبيًا حيث لم تبلغ ن      ا نس ع وجود م بته          تحت خانة أخرى تذآر ، م ا نس عن طريق   عن طريق   % % 15.815.8تحت خانة أخرى تذآر ، مع وجود م

  ) ) 4040الشكل رقم الشكل رقم ( ( األقارب التي عادة ما تكون العمات والخاالت األقارب التي عادة ما تكون العمات والخاالت 

  //4040//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةبطخلا تاداع بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
  

  

  

  

م    وأما الصفات المطلوبة في العروس وآما هو موضح في            وأما الصفات المطلوبة في العروس وآما هو موضح في             م    الشكل رق ا هو      //4141//الشكل رق ا هو       نجد أن النسبة عكس م  نجد أن النسبة عكس م

ة ونس ون موظف ع أن تك ة ونسمتوق ون موظف ع أن تك ك متوق ك بة ذل ود  % % 75.975.9بة ذل اة وضرورة وج ة صعوبة الحي ول العين ذلك حسب ق ود  والسبب ب اة وضرورة وج ة صعوبة الحي ول العين ذلك حسب ق والسبب ب

دى           الزوجينالزوجينمساعدة من آال    مساعدة من آال     ك صفة الصغر في السن ل دى            ، ثم تال ذل ك صفة الصغر في السن ل ة بنسبة       % % 16.516.5 ، ثم تال ذل م متعلم ة ، ومن ث ة بنسبة       من العين م متعلم ة ، ومن ث من العين

ًا إال إذا اقتصر المقصود                   % % 5.75.7 ًا إال إذا اقتصر المقصود                   وواضح أن هاتين الصفتين بل حتى صفة موظفة وصغيرة يصعب وجودهما مع وواضح أن هاتين الصفتين بل حتى صفة موظفة وصغيرة يصعب وجودهما مع

  . . عليم المرحلة اإلعدادية عليم المرحلة اإلعدادية بالتبالت

  //4141//الشكل رقم الشكل رقم 
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  : : كين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًاكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا السائدة في القرية وانعكاساتها على تم السائدة في القرية وانعكاساتها على تمالمالمح المجتمعيةالمالمح المجتمعية   ـ ـدد

  : :    لنفس العمل لنفس العمل ـ تفاوت األجور بين الذآور واإلناث ـ تفاوت األجور بين الذآور واإلناث11
ة التميي               ا لمعرف رأة ذاته ة التميي              من المفيد الخروج قليًال خارج نطاق أسرة الم ا لمعرف رأة ذاته رأة في حصولها           من المفيد الخروج قليًال خارج نطاق أسرة الم ى الم ع عل رأة في حصولها           ز الواق ى الم ع عل ز الواق

ي                       وان أو التصنيع المنزل ة الحي اج الزراعي أو تربي ة مباشرة آالعمل في اإلنت ي                      على الموارد لقاء ما تقدمه من جه وان أو التصنيع المنزل ة الحي اج الزراعي أو تربي ة مباشرة آالعمل في اإلنت على الموارد لقاء ما تقدمه من جه

ز بنسبة           .... ....  ز بنسبة           الخ ، حيث نالحظ وجود تميي ز بنسبة       .% .% 5757الخ ، حيث نالحظ وجود تميي ز بنسبة       وعدم تميي اك نسبة     % % 3636وعدم تميي اك نسبة     وهن م تحدد وجود      % % 6.26.2وهن م تحدد وجود      ل ل

  . . تمييز أو عدمه تمييز أو عدمه 

رأة واحد يفترض أن يكون                      على آل األحوال  على آل األحوال   ه الرجل أو الم ذي يؤدي ا العمل ال د طالم رأة واحد يفترض أن يكون                       وبالمختصر المفي ه الرجل أو الم ذي يؤدي ا العمل ال د طالم  وبالمختصر المفي

  )  . )  . 4242الشكل رقم الشكل رقم انظر انظر ((األجر واحد األجر واحد 

  / / 4242//الشكل رقم الشكل رقم 
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يئزج زييمت دجويال زييمت دجوي

 لمعلا يف ثانإلاو روكذلا نيب روجألا توافت بسح ةنيعلا دارفا عزوت
هسفن

  
  

  

  : :  ـ موقف المجتمع من تعليم البنات  ـ موقف المجتمع من تعليم البنات 22
ا بينم                             % % 5959   افع له د ون ذا مفي ا وه ال تعليمه اة إآم روا أن من حق الفت ة ي ة المبحوث راد العين ا بينم                             من أف افع له د ون ذا مفي ا وه ال تعليمه اة إآم روا أن من حق الفت ة ي ة المبحوث راد العين ا نسبة   ا نسبة   من أف

بة    % % 12.712.7 ه ونس دوى من ا والج ن حقه يس م ك ل رى ذل بة    ت ه ونس دوى من ا والج ن حقه يس م ك ل رى ذل دم   % % 2727ت دارس وع وفر الم رطية ت ات ش ابوا إجاب دم   أج دارس وع وفر الم رطية ت ات ش ابوا إجاب أج

  ..االختالط بالذآور االختالط بالذآور 

  : :  من عمل المرأة   من عمل المرأة  أهل القرية أهل القرية  ـ موقف  ـ موقف 33
ل         % % 79.979.9تبين أن نسبة    تبين أن نسبة     أجور مقاب رأة الم ل         من العينة المبحوثة ترى أن مجتمع القرية يشجع على عمل الم أجور مقاب رأة الم من العينة المبحوثة ترى أن مجتمع القرية يشجع على عمل الم

إجابات مشروطة أي التشجيع على العمل يكون حسب شروط             إجابات مشروطة أي التشجيع على العمل يكون حسب شروط             % % 14.214.2ون ذلك في حين أجاب      ون ذلك في حين أجاب      ال يشجع ال يشجع % % 5.885.88

  ..الخ الخ ....................العمل وهل هو داخل القرية أم خارجها مختلط مع ذآور أم الالعمل وهل هو داخل القرية أم خارجها مختلط مع ذآور أم ال

  ::القيام بهاالقيام بها المرأة  المرأة ية بقيام الرجل بمهام ال تستطيعية بقيام الرجل بمهام ال تستطيع ـ قناعة أهل القر ـ قناعة أهل القر44

ا     ععلمرأة وال يستطيلمرأة وال يستطي بالنسبة لرؤية أهل القرية من أن الرجل يفوق ا       بالنسبة لرؤية أهل القرية من أن الرجل يفوق ا       ام به رأة القي ا      القيام بمهام ال تستطيع الم ام به رأة القي  القيام بمهام ال تستطيع الم

ين أن  ين أن تب ط  % % 9292تب رة وفق ذه النظ دون ه ط  يؤي رة وفق ذه النظ دون ه بة % % 33يؤي ك ونس بة يرفضون ذل ك ونس وة  % % 3.73.7يرفضون ذل ذه فج بية وه ات نس ابوا إجاب وة  أج ذه فج بية وه ات نس ابوا إجاب أج

  ..نوعية واسعة لجهود الجندر والتمييز ضد المرأة إذ يرى أهالي القرية أن التمييز قائم على أساس الجنس وحسب نوعية واسعة لجهود الجندر والتمييز ضد المرأة إذ يرى أهالي القرية أن التمييز قائم على أساس الجنس وحسب 

  ::قف أهل القرية من مشارآة المرأة بقرار عدد أطفالهاقف أهل القرية من مشارآة المرأة بقرار عدد أطفالها ـ مو ـ مو55
بة         ين أن نس د تب ه فق وب ب ال المرغ دد األطف د ع رأة بتحدي ق الم ن ح ة م ل القري ف أه بة لموق ا بالنس بة        أم ين أن نس د تب ه فق وب ب ال المرغ دد األطف د ع رأة بتحدي ق الم ن ح ة م ل القري ف أه بة لموق ا بالنس أم

  . . أجابوا إجابات نسبية أجابوا إجابات نسبية % % 2525ال ترى ذلك من حقوق المرأة و ال ترى ذلك من حقوق المرأة و % % 40.0340.03يروا ذلك من حقها بينما يروا ذلك من حقها بينما % % 34.834.8
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  ::رآة المرأة في قرار تعليم أبنائها رآة المرأة في قرار تعليم أبنائها  ـ موقف أهل القرية من مشا ـ موقف أهل القرية من مشا66

ا نسبته                ين أن م د تب يم أبنائهافق ة من المشارآة في تعل بته             أما بالنسبة لموقف أهل القري ا نس ين أن م د تب يم أبنائهافق ة من المشارآة في تعل ك من    % % 4040أما بالنسبة لموقف أهل القري روا ذل ك من    ي روا ذل ي

  ..أجابوا أن هذا نسبي حسب الظروف أجابوا أن هذا نسبي حسب الظروف % % 1010ال يرى ذلمك و نسبة ال يرى ذلمك و نسبة % % 4949حقها بينما نسبة حقها بينما نسبة 

  

ة    : :  ـ موقف أهل القرية من حق المرأة باختيار الشريك  ـ موقف أهل القرية من حق المرأة باختيار الشريك 77 ن حري ة م ل القري ف أه بة لموق ا بالنس ة  أم ن حري ة م ل القري ف أه بة لموق ا بالنس أم

رأة في حين           % % 6161المرأة باختيار الشريك تبين أن نسبة       المرأة باختيار الشريك تبين أن نسبة        رأة في حين           يروا ذلك من حق الم ك من اختصاص       % % 37.537.5يروا ذلك من حق الم روا ذل ك من اختصاص       ي روا ذل ي

  . . أجابوا إجابة مشروطة أو نسبية أجابوا إجابة مشروطة أو نسبية % % 2727األهل ونسبة األهل ونسبة 

ا           88 رار زواج أبنائه رأة بق ة من مشارآة الم ا            ـ موقف أهل القري رار زواج أبنائه رأة بق ة من مشارآة الم ق بموقف أه    :: ـ موقف أهل القري ا يتعل ق بموقف أه     فيم ا يتعل ة من    فيم ة من   ل القري ل القري

أي أي % % 1414يروا في ذلك أمر طبيعي و      يروا في ذلك أمر طبيعي و      % % 4343تبين أن   تبين أن   موقف مشارآة المرأة أو التدخل بقرار زواج أبنائها وبناتها            موقف مشارآة المرأة أو التدخل بقرار زواج أبنائها وبناتها            

بته       ا نس ل وم أن الرج ن ش ه م ك ألن وا ذل ًا النصف يرفض بته      تقريب ا نس ل وم أن الرج ن ش ه م ك ألن وا ذل ًا النصف يرفض بية  % % 4141تقريب ات نس ابوا إجاب بية  أج ات نس ابوا إجاب ون  أج ك مره ون   أي ذل ك مره  أي ذل

  . . بالظروف بالظروف 

ة يشجعون     % % 4949  ::ية ية  ـ حق المرأة بالمشارآة في الحياة االجتماع  ـ حق المرأة بالمشارآة في الحياة االجتماع 99 الي القري روا أن أه ة يشجعون     من أفراد العينة ي الي القري روا أن أه من أفراد العينة ي

دات          دمات الوح حية وخ دات الص دمات الوح ن خ تفادة م ل االس ة مث اة االجتماعي ي الحي رأة ف ارآة الم ى مش دات         عل دمات الوح حية وخ دات الص دمات الوح ن خ تفادة م ل االس ة مث اة االجتماعي ي الحي رأة ف ارآة الم ى مش عل

  ..اإلرشادية الزراعية وآذلك الوحدات النسائية وسواها من األنشطة اإلرشادية الزراعية وآذلك الوحدات النسائية وسواها من األنشطة 

ا       1010 ا        ـ حق المرأة في تأسيس مشروع خاص به ب  :: ـ حق المرأة في تأسيس مشروع خاص به ا بالنس ب  أم ا بالنس دء       أم رأة للب ة للم الي القري دء       ة لمؤشر تشجيع أه رأة للب ة للم الي القري ة لمؤشر تشجيع أه

اك                      ذا الموقف إذ أن هن ة آانت مع ه اك                     بمشروع خاص بها نجد أن النسبة الغالب ذا الموقف إذ أن هن ة آانت مع ه م و          % % 81.881.8بمشروع خاص بها نجد أن النسبة الغالب ـ نع ك ب ى ذل ابوا عل م و          أج ـ نع ك ب ى ذل ابوا عل أج

  . . أجابوا أن هذه المسألة نسبية وتختلف من أسرة إلى أسرة أجابوا أن هذه المسألة نسبية وتختلف من أسرة إلى أسرة % % 15.815.8أجابوا بـ ال وهناك نسبة أجابوا بـ ال وهناك نسبة % % 2.22.2نسبة نسبة 

زهم أو        أما فيما يتعلق  أما فيما يتعلق  : :لذآور لذآور التشجيع على إنجاب االتشجيع على إنجاب ا ـ   ـ  1111 در وتميي ة من موضوع الجن الي القري زهم أو       بموقف أه در وتميي ة من موضوع الجن الي القري بموقف أه

اث آانت النتيجة حاسمة إذ أن نسبة  ى اإلن ذآور عل بة تفضيلهم إنجاب ال اث آانت النتيجة حاسمة إذ أن نس ى اإلن ذآور عل ا % % 98.398.3تفضيلهم إنجاب ال ى وم ى األنث ذآر عل ا يفضلوا ال ى وم ى األنث ذآر عل يفضلوا ال

ط   بته فق ط  نس بته فق ة و     % % 1.71.7نس اتهم االجتماعي ميم حي ن ص ك م ـ ال ألن ذل ة ب دمت اإلجاب ا انع بي بينم ابوا نس ة و     أج اتهم االجتماعي ميم حي ن ص ك م ـ ال ألن ذل ة ب دمت اإلجاب ا انع بي بينم ابوا نس اداتهم أج اداتهم ع ع

  ..وتقاليدهم وتقاليدهم 

ة للرجل وفي آل        % % 6868:: ـ قيمة تبعية المرأة للرجل   ـ قيمة تبعية المرأة للرجل  1212 ة مطلق ع تبعي ة للرجل وفي آل        من العينة ترى أن المرأة يجب أن تتب ة مطلق ع تبعي من العينة ترى أن المرأة يجب أن تتب

  ..يرى ذلك نسبي يرى ذلك نسبي % % 1717منهميرى في ذلك خطأ و منهميرى في ذلك خطأ و % % 1414شيء ونشبة شيء ونشبة 

  / / 11//جدول رقم جدول رقم 
  البيان البيان   نسبي نسبي   الال  نعمنعم

  %%  التكرار التكرار   %%  التكرارالتكرار  %%  التكرارالتكرار

  27.2827.28  167167  12.7412.74  7878  59.9659.96  367367  شجعون تعليم البنات شجعون تعليم البنات أهل القرية يأهل القرية ي: : 5656--11

  14.2114.21  8787  5.885.88  3636  79.9079.90  489489  أهل القرية يشجعون عمل المرأة أهل القرية يشجعون عمل المرأة : : 5656--22

  3.783.78  2424  3.273.27  2020  92.7492.74  588588أهل القرية يرون أن الرجل قادر أهل القرية يرون أن الرجل قادر : : 5656--33



 194

  على مهام التستطيع المرأة القيام بها على مهام التستطيع المرأة القيام بها 

أهالي القرية يرون من حق المرأة أهالي القرية يرون من حق المرأة ::5656--44

  عدد األطفال المرغوب به عدد األطفال المرغوب به تحديد تحديد 

213213  34.8034.80  245245  40.0340.03  154154  25.1625.16  

أهالي القرية يرون من حق المرأة أهالي القرية يرون من حق المرأة ::5656--55

  التدخل بقرار تعليم أبنائها وبناتهاالتدخل بقرار تعليم أبنائها وبناتها

245245  40.0340.03  301301  49.1849.18  6666  10.7810.78  

أهالي القرية يرون من حق المرأة أهالي القرية يرون من حق المرأة ::5656--66

  تحديد اختيار شريك حياتهاتحديد اختيار شريك حياتها

376376  61.4361.43  219219  35.7835.78  1717  2.772.77  

 القرية يرون من حق المرأة  القرية يرون من حق المرأة أهاليأهالي::5656--77

  التدخل بقرار زواج أبنائها وبناتهاالتدخل بقرار زواج أبنائها وبناتها

268268  43.7943.79  8787  14.2114.21  257257  41.9941.99  

أهالي القرية يشجعون مشارآة أهالي القرية يشجعون مشارآة ::5656--99

  المرأة في الحياة االجتماعية المرأة في الحياة االجتماعية 

302302  49.3449.34  135135  22.0522.05  175175  28.5928.59  

أهالي القرية يشجعون المرأة على أهالي القرية يشجعون المرأة على ::5656--1010

  القيام بمشروع خاص بها القيام بمشروع خاص بها 

501501  81.8681.86  1414  22..2288  9797  15.8415.84  

اب   ::5656--1313 جعون إنج ة يش الي القري اب   أه جعون إنج ة يش الي القري أه

  الذآور أآثر من اإلناثالذآور أآثر من اإلناث

601601  98.2098.20  --  --  1111  1.791.79  

أهالي القرية يشجعون تبعية المرأة للرجل أهالي القرية يشجعون تبعية المرأة للرجل 

  من آل شيءمن آل شيء

417417  68.1368.13  8787  14.2114.21  108108  17.6417.64  

  

  

  

  

  

  

  : : لمرأة لمرأة آأداة لتمكين اآأداة لتمكين االمشاريع الصغيرة المشاريع الصغيرة  ـ  ـ ثالثًاثالثًا

  : : االت استثمارها االت استثمارها مشاريع المبحوثة ومجمشاريع المبحوثة ومج ـ أنواع ال ـ أنواع ال11
دخل ممكن تصنيف               من خالل الدراسة    من خالل الدراسة     دخل ممكن تصنيف               الميدانية لواقع المشاريع الصغيرة المولدة للدخل ممكن تصنيف لل الميدانية لواقع المشاريع الصغيرة المولدة للدخل ممكن تصنيف لل

  : : أنواع المشاريع حسب مدخلين أنواع المشاريع حسب مدخلين 

  ) ) نقدي ـ عيني نقدي ـ عيني ( ( نوع المشروع نوع المشروع : : ـ األول ـ األول 

  ) ) خدمي ـ زراعي ـ ثروة حيوانية ـ حرفي خدمي ـ زراعي ـ ثروة حيوانية ـ حرفي ((مجال استثمار المشروع مجال استثمار المشروع : : ـ الثاني ـ الثاني 

ى                       ومن خالل ومن خالل  ا تختلف من محافظة إل ة ولكن أنواعه ة المشاريع هي نقدي ى                        المشاريع المبحوثة نجد أن آاف ا تختلف من محافظة إل ة ولكن أنواعه ة المشاريع هي نقدي  المشاريع المبحوثة نجد أن آاف

روة          اريع ث ي مش اريع ه ة المش ظ أن غالبي ن المالح ادي ولك ي واالقتص اخ الجغراف ة المن ب طبيع ة حس روة         محافظ اريع ث ي مش اريع ه ة المش ظ أن غالبي ن المالح ادي ولك ي واالقتص اخ الجغراف ة المن ب طبيع ة حس محافظ
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ا              % % 70.270.2حيوانية إذ بلغت نسبتها     حيوانية إذ بلغت نسبتها      ا المش ذة وتلته الي المشاريع المنف ة ، إجم ا              من ثروة حيواني ا المش ذة وتلته الي المشاريع المنف ة ، إجم بتها     من ثروة حيواني ة ونس بتها     ريع الخدمي ة ونس ريع الخدمي

  % .% .0.890.89ومشاريع التصنيع ومشاريع التصنيع % % 1.21.2والمشاريع اليدوية والمشاريع اليدوية % % 77ومن ثم المشاريع الزراعية بنسبة ومن ثم المشاريع الزراعية بنسبة % % 19.819.8

  //4343//الشكل رقم الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

   : :المرأة وقرار نوع المشروع المرأة وقرار نوع المشروع  ـ  ـ 22
أدوات                    ة برصد دور المشاريع الصغيرة آ ة المتعلق أدوات                   والستكمال حزمة المؤشرات االقتصادية واالجتماعي ة برصد دور المشاريع الصغيرة آ ة المتعلق والستكمال حزمة المؤشرات االقتصادية واالجتماعي

ة آانت      % % 81.881.8ية آان البد من سؤال المرأة هل صاحبة فكرة المشروع ومجال استخدامه تبين أن               ية آان البد من سؤال المرأة هل صاحبة فكرة المشروع ومجال استخدامه تبين أن               تمكينتمكين ة آانت      من العين من العين

وع المشروع في حين                     د ن وع المشروع في حين                    المرأة صاحبة القرار في مجال استثمار القرض وتحدي د ن أجبن أن دورهن في       أجبن أن دورهن في       % % 13.213.2المرأة صاحبة القرار في مجال استثمار القرض وتحدي

بته      ذلك آان نسبي وآان تحديد نوع المشروع بمشارآة الزوج على الغالب أو بعض األق             ذلك آان نسبي وآان تحديد نوع المشروع بمشارآة الزوج على الغالب أو بعض األق              بته      ارب وهناك ما نس % % 4.94.9ارب وهناك ما نس

  ..من العينة أجابت أن الزوج آان هو صاحب فكرة المشروع وآيفية استثمار القرض من العينة أجابت أن الزوج آان هو صاحب فكرة المشروع وآيفية استثمار القرض 

ى مساهمة المشاريع                  دل عل ة التي ت ى مساهمة المشاريع                 وهذا أيضًا من المؤشرات اإليجابي دل عل ي ت ة الت رأة     وهذا أيضًا من المؤشرات اإليجابي ين الم رأة     بتمك م      ((بتمكين الم م      انظر الشكل رق انظر الشكل رق

4444 ( (  

  //4444//الشكل رقم الشكل رقم 

  
  

  

 استثمار القرضهل المرأة صاحبة القرار في 
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  ::المال للمشروع المال للمشروع  ـ قيمة رأس  ـ قيمة رأس 33
ة    راد العين ة أف دى آاف ه ل تفاد من ة القرض المس غ أو قيم م المبل ى أن حج ة إل ة الميداني ائج الدراس ير نت ة   تش راد العين ة أف دى آاف ه ل تفاد من ة القرض المس غ أو قيم م المبل ى أن حج ة إل ة الميداني ائج الدراس ير نت تش

ى                     / / 100100--9090//تتراوح بين   تتراوح بين    دفتر شروط السقف األعل ى                     ألف ليرة سورية ، وآما هو معلوم فإن قيمة القرض تتحدد ب دفتر شروط السقف األعل ألف ليرة سورية ، وآما هو معلوم فإن قيمة القرض تتحدد ب

ة المانحة     المحدد أصًال  المحدد أصًال  للقرض للقرض  ل الجه ة المانحة     من قب ل الجه ة       وزارة وزارة ( ( من قب رأة الريفي ة الم ة تنمي ة       الزراعة ـ مديري رأة الريفي ة الم ة تنمي د القرض   ) ) الزراعة ـ مديري د القرض   وتحدي وتحدي

  : : بهذا المبلغ تتعلق بعدة أسباب منها بهذا المبلغ تتعلق بعدة أسباب منها 

  ـ ميزانية المشروع وقدرتها على تلبية احتياجات القرى ـ ميزانية المشروع وقدرتها على تلبية احتياجات القرى 

ل                          رأة ال تساهم بشيء ب ًا  الم ل                         ـ مبلغ القرض هو مساهمة وليس آل رأس مال المشروع مع العلم أنه واقعي رأة ال تساهم بشيء ب ًا  الم ـ مبلغ القرض هو مساهمة وليس آل رأس مال المشروع مع العلم أنه واقعي

  ..فقط لتأسيس مشروعها فقط لتأسيس مشروعها تعتمد على مبلغ القرض تعتمد على مبلغ القرض 

  ألف ليرة سورية معتدل نوعًا ما وال يحمل المرأة عبء سداده على أربع سنوات ألف ليرة سورية معتدل نوعًا ما وال يحمل المرأة عبء سداده على أربع سنوات / / 100100//ـ مبلغ ـ مبلغ 

  ..ـ مشاريع النساء المقترحة ال يلزمها أآثر من هذا المبلغ ـ مشاريع النساء المقترحة ال يلزمها أآثر من هذا المبلغ 

ات                 غ جاءت اإلجاب ات                ولكن لدى سؤال العينة المبحوثة عن مدى آفاية هذا المبل غ جاءت اإلجاب رى أن     % % 80.580.5ولكن لدى سؤال العينة المبحوثة عن مدى آفاية هذا المبل ة ت رى أن     من العين ة ت من العين

بة     / / 100100//غ غ مبلمبل روع ونس وب للمش ال المطل ن رأس الم ل م ورية أق رة س ف لي بة     أل روع ونس وب للمش ال المطل ن رأس الم ل م ورية أق رة س ف لي افي  % % 14.214.2أل غ آ روا أن المبل افي  ي غ آ روا أن المبل ي

  ))4545الشكل رقم الشكل رقم ((ومناسب ومناسب 
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ةيفاك لقا ربكأ ىرخأ 

ةنيعلا دارفأ عزوت ةميق بسح  عورشمب ءدبلل غلبملا 

  
  

  : : / / القرض القرض / /  ـ آفاالت رأس المال  ـ آفاالت رأس المال 44
بتها                     تفيدات من القروض حيث شكلت نس ل المس دم من قب م ضمان مق ة أه بتها                    تشكل آفالة العاملين في الدول تفيدات من القروض حيث شكلت نس ل المس دم من قب م ضمان مق ة أه تشكل آفالة العاملين في الدول

ارات أخرى ، من            % % 99 األراضي الزراعية بنسبة      األراضي الزراعية بنسبة     تلتها ملكية تلتها ملكية % % 8787حوالي  حوالي   ة لخي دون معدوم اد ت ارات أخرى ، من            ومن ثم نسبة تك ة لخي دون معدوم اد ت ومن ثم نسبة تك
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ام              ام             هنا نالحظ أن خيار المرأة في تقديم الضمانات للحصول على القروض يكاد ينحصر في آفالة الع ة   هنا نالحظ أن خيار المرأة في تقديم الضمانات للحصول على القروض يكاد ينحصر في آفالة الع ة   لين في الدول لين في الدول

  . . مر معنا سابقًا مر معنا سابقًا أي الضمانات الشخصية وهذا متماش تمامًا مع انخفاض نسبة ملكيتها لألراضي الزراعية آما أي الضمانات الشخصية وهذا متماش تمامًا مع انخفاض نسبة ملكيتها لألراضي الزراعية آما 

ى الرجال ،    ى الرجال ،    وعلى ما يبدو أن الضمانات المرتبطة بوسائل اإلنتاج المختلفة ومن ضمنها األرض حكرًا عل             وعلى ما يبدو أن الضمانات المرتبطة بوسائل اإلنتاج المختلفة ومن ضمنها األرض حكرًا عل             

ذهب ال يشكل                       ا أن ال ذهب ال يشكل                      وطالما أن ملكية المرأة لألرض الزراعية أو لوسائل اإلنتاج األخرى ال يحبذها المجتمع وبم ا أن ال وطالما أن ملكية المرأة لألرض الزراعية أو لوسائل اإلنتاج األخرى ال يحبذها المجتمع وبم

دمتها             ضمانة لدى المصرف مقابل الحصول على القرض ،         ضمانة لدى المصرف مقابل الحصول على القرض ،          االت التي ق دمتها             وإذا مفاد القول أن معظم الكف ي ق االت الت النساء هي    النساء هي    وإذا مفاد القول أن معظم الكف

اد                                ة صعوبة إيج ة المبحوث ر من النساء في العين دت آثي وفرة وأب ر مت ذه غي ى ه اد                               آفالة عاملين في الدولة ولكن حت ة صعوبة إيج ة المبحوث ر من النساء في العين دت آثي وفرة وأب ر مت ذه غي آفالة عاملين في الدولة ولكن حتى ه

  ..عاملين في الدولة بقراهم البعيدة النائية عاملين في الدولة بقراهم البعيدة النائية 

ل وبجرد سريع وبجرد سريع  رأة مث ارب الم االت آانت من أق رات الكف ل أجابت الكثي رأة مث ارب الم االت آانت من أق رات الكف ا ، أجابت الكثي ا ، زوج أخته ا ، أخوه ا ، زوجه ا ، زوج أخته ا ، أخوه زوجه

ى معلمي ومعلمات المدرسة                     ..........................خالها ، صهرها ، أخو زوجها       خالها ، صهرها ، أخو زوجها        اد عل م االعتم ان ت ر من األحي خ ، وبكثي ى معلمي ومعلمات المدرسة                     ال اد عل م االعتم ان ت ر من األحي خ ، وبكثي ال

  . . الموجودين في القرية الموجودين في القرية 

دت  د أب دت وق د أب م   وق ي ت ن الطروحات الت ة اسهل وم تبدالها بكفال ة واس ذه الكفال ر ه تهن بتغيي اء رغب م   بعض النس ي ت ن الطروحات الت ة اسهل وم تبدالها بكفال ة واس ذه الكفال ر ه تهن بتغيي اء رغب بعض النس

  / / قبول سندات موقعة أي إيصاالت أمانة قبول سندات موقعة أي إيصاالت أمانة / / البضاعة نفسها البضاعة نفسها تقديمها ضمانة تقديمها ضمانة 

  

  

  

  

    :: ـ الصعوبات التي واجهت المرأة عن القيام بالمشروع  ـ الصعوبات التي واجهت المرأة عن القيام بالمشروع 55
ال الصغير محفوف بالمخاطر                         ان رأس الم و آ ال واالستثمار االقتصادي حتى ول ال الصغير محفوف بالمخاطر                        طالما أن مجال األعم ان رأس الم و آ تثمار االقتصادي حتى ول ال واالس طالما أن مجال األعم

دايتها ال                د ب رأة عن دايتها ال               والصعوبات ومن أهم الصعوبات التي واجهت الم د ب رأة عن م رصدها من خالل مجموعة          والصعوبات ومن أهم الصعوبات التي واجهت الم م رصدها من خالل مجموعة          عمل والتي ت ي ت عمل والت

  النقاش البؤرية النقاش البؤرية 

  : : صعوبات خاصة بالمشاريع الريفية صعوبات خاصة بالمشاريع الريفية 

اريغ       اء صاحبات المش ن النس يما ع اتهم والس ة احتياج ائن وتلبي ع الزب ل م رأة التعام ة الم دم معرف اريغ    ع اء صاحبات المش ن النس يما ع اتهم والس ة احتياج ائن وتلبي ع الزب ل م رأة التعام ة الم دم معرف ع

  الخ الخ ....المتعلقة بالبيع المباشر واليومي مثل البقاليات والمحالت المتعلقة بالبيع المباشر واليومي مثل البقاليات والمحالت 

  المنافسة المنافسة   

  مواد األولية مواد األولية غالء أسعار الغالء أسعار ال  

  البيع بالدين الطويل لعدم توفر السيولة لدى أهالي القرية البيع بالدين الطويل لعدم توفر السيولة لدى أهالي القرية   

  الصعوبة بتأمين البضاعة من األسواق بسبب عدم توفر وسائل نقل أو غالءها الصعوبة بتأمين البضاعة من األسواق بسبب عدم توفر وسائل نقل أو غالءها وجود بعض وجود بعض   

  صعوبات خاصة بالمشاريع الزراعية وتربية الحيوان صعوبات خاصة بالمشاريع الزراعية وتربية الحيوان 

  غالء أسعار األعالف غالء أسعار األعالف   
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    الجفاف الذي أصاب المنطقة الشمالية الشرقيةالجفاف الذي أصاب المنطقة الشمالية الشرقية  

  ارتفاع أسعار أألغنام آما ورد بدراسة الجدوى والذي بناء عليه تم تقدير منحة القرض ارتفاع أسعار أألغنام آما ورد بدراسة الجدوى والذي بناء عليه تم تقدير منحة القرض   

  س س .. ل ل125000125000ارتفاع أسعار األبقار بشكل جنوني لحد وصل إلى ارتفاع أسعار األبقار بشكل جنوني لحد وصل إلى   

  نفوق بعض األغنام بسبب عدم وجود الرعاية البيطرية الالزمة لذلك نفوق بعض األغنام بسبب عدم وجود الرعاية البيطرية الالزمة لذلك   

  

  

  

        :: نجاح المشروع  نجاح المشروع أسبابأسباب ـ  ـ 66
ة           ة باألسباب    ة باألسباب    تم رصد رأي العينة المبحوث    تم رصد رأي العينة المبحوث     اش البؤري ة وراء نجاح المشروع ضمن مجموعات النق ة           الكامن اش البؤري ة وراء نجاح المشروع ضمن مجموعات النق الكامن

بته     ا نس ت م د أن أجاب بته    بع ا نس ت م د أن أجاب م  ( ( % % 9595بع كل رق م  الش كل رق ت     ) ) 4646الش اجح فتراوح روعها ن دول أن مش ب الج ت     حس اجح فتراوح روعها ن دول أن مش ب الج دة اآلراءاآلراءحس دة  بع  بع

  : : خيارات من أهمها خيارات من أهمها 

ة التي سبقت القرض               دورة التدريبي ا صاحبة المشروع بال تفادت منه ة التي اس ة التي سبقت القرض            المعلومات الفني دورة التدريبي ا صاحبة المشروع بال ة التي استفادت منه  دورة  دورة ((المعلومات الفني

  . . وتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقعوتنفيذ ما ورد فيها على أرض الواقع) ) آيف تؤسسين مشروعًا خاصًا بك آيف تؤسسين مشروعًا خاصًا بك 

ذائي                     ذائي                  بينما البعض اآلخر من النساء ترى السبب الكامن وراء نجاح مشروعها وهذا خاص بالتصنيع الغ بينما البعض اآلخر من النساء ترى السبب الكامن وراء نجاح مشروعها وهذا خاص بالتصنيع الغ

ة والقرى المجاورة والسيما الناتجة                         دى القري تج ل ذا المن رى المجاورة والسيما الناتجة                        نظافة المنتج  بكل مراحله وظروفه وسمعة ه ة والق دى القري تج ل ذا المن نظافة المنتج  بكل مراحله وظروفه وسمعة ه

  عدم الغش عدم الغش عن عن 

  مجموعة من النساء ترى تعاون أهل القرية والجيران معها وشراءهم من منتجاتها مجموعة من النساء ترى تعاون أهل القرية والجيران معها وشراءهم من منتجاتها   

ى تحقيق                             الفترة الماضية ساعدها عل وفر األعالف ب رى السبب هو انخفاض وت ى تحقيق                          مجموعة من النساء ت الفترة الماضية ساعدها عل وفر األعالف ب رى السبب هو انخفاض وت مجموعة من النساء ت

  هوامش ربح مجزية هوامش ربح مجزية 

ة بمجال                    آثير من النساء      آثير من النساء         رة الفني وفر الخب م عوامل نجاح المشروع ت رى أن من أه ة بمجال                    ت رة الفني وفر الخب م عوامل نجاح المشروع ت رى أن من أه  المشروع والتي      المشروع والتي     ت

  . . حصلت عليها إما من التدريب أو من تراآم الخبرات السابقة حصلت عليها إما من التدريب أو من تراآم الخبرات السابقة 

ود لمجموعة صفات شخصية       مجموعة أخرى   مجموعة أخرى      رى النجاح يع ود لمجموعة صفات شخصية       ت رى النجاح يع حب العمل ـ اإلصرار والتصميم ـ         حب العمل ـ اإلصرار والتصميم ـ         ( ( ت

  ) ) الرغبة الحقيقة الرغبة الحقيقة 
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  : :  ـ المعوقات التي تهدد استمرارية المشروع  ـ المعوقات التي تهدد استمرارية المشروع 77

دد ا            ات ته دد ا           لدى سؤال النساء عن هواجس أو معوق ات ته ة وبنسبة           لدى سؤال النساء عن هواجس أو معوق ة وبنسبة           ستمرارية المشروع ترآزت اإلجاب % % 75.475.4ستمرارية المشروع ترآزت اإلجاب

ار أو أعالف ،                             ام أو أبق ة سواء من بضائع أو أغن واد األولي ار أو أعالف ،                            حول خوف صاحبات المشاريع من غالء  أسعار الم ام أو أبق ة سواء من بضائع أو أغن واد األولي حول خوف صاحبات المشاريع من غالء  أسعار الم

من  من  % % 1010للمشاآل التسويقية التي متوقع أو تواجه المرأة صاحبة المشروع ، في حين نسبة                للمشاآل التسويقية التي متوقع أو تواجه المرأة صاحبة المشروع ، في حين نسبة                % % 12.7412.74تلتها نسبة   تلتها نسبة   

   يهدد استمرارية المشروع ودوامه  يهدد استمرارية المشروع ودوامه نافسة الغير هو مانافسة الغير هو ماالعينة ترى عنصر مالعينة ترى عنصر م

  //4747//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةنيعلا دارفأ عزوت ةيرارمتسا ددهت يتلا تاقوعملا بسح   
عورشملا

  
اش             ولدى سؤال النساء عن مقترحاتهن لتعزيز نجاح المشروع وضمان استمراريته ضمن مجموعات النقاش              ولدى سؤال النساء عن مقترحاتهن لتعزيز نجاح المشروع وضمان استمراريته ضمن مجموعات النق

  : : البؤرية تنوعت اآلراء ولكن ممكن حصرها بالنقاط التالية البؤرية تنوعت اآلراء ولكن ممكن حصرها بالنقاط التالية 

ة احتياجات            أ  أ 150150غالبية المجموع طالبت بزيادة مبلغ القرض إلى        غالبية المجموع طالبت بزيادة مبلغ القرض إلى           ة احتياجات           لف ليرة سورية على األقل ليسد آاف لف ليرة سورية على األقل ليسد آاف

  المشروع المشروع 

  البعض طالب بإعطاء فترة سماح أطول البعض طالب بإعطاء فترة سماح أطول   

داد وعدم االنتظار             البعض يطالب بإعطاء قرض توسعة بعد التأآد من نجاح المشروع وحسن سير السداد وعدم االنتظار                البعض يطالب بإعطاء قرض توسعة بعد التأآد من نجاح المشروع وحسن سير الس

  . . النتهاء السداد للحصول على قرض آخر النتهاء السداد للحصول على قرض آخر 

  مة مة صاحبات المشاريع األغنام يطالبون بمنحة أعالف داعصاحبات المشاريع األغنام يطالبون بمنحة أعالف داع  

  يرى ضرورة تدخل الجهة المشرفة على المشروع بتوفير منافذ تسويقية يرى ضرورة تدخل الجهة المشرفة على المشروع بتوفير منافذ تسويقية البعض البعض   

  البعض يرى ضرورة لفترة سداد أطول البعض يرى ضرورة لفترة سداد أطول   

  ربط مشاريع األغنام بطبيب بيطري يشرف عليها ربط مشاريع األغنام بطبيب بيطري يشرف عليها   

  التسديد الشهري لألقساط التسديد الشهري لألقساط   

  تأمين اللقاحات للثروة الحيوانية بسعر مناسب تأمين اللقاحات للثروة الحيوانية بسعر مناسب   

  ألغنام ألغنام تجديد معلومات  النساء الفنية عن تربية اتجديد معلومات  النساء الفنية عن تربية ا  

  تأجيل األقساط بسنوات الجفاف تأجيل األقساط بسنوات الجفاف   
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        : :  ـ  الدخل الصافي من المشروع  ـ  الدخل الصافي من المشروع 88

ذه الدراسة                           ة في ه م المؤشرات االقتصادية واالجتماعي د من المشروع أحد أه دخل العائ ذه الدراسة                          يعتبر مؤشر ال ة في ه م المؤشرات االقتصادية واالجتماعي د من المشروع أحد أه دخل العائ يعتبر مؤشر ال

د                     د                    ولتقصي ورصد هذا المؤشر تم سؤال المبحوثة بشكل مباشر عن الدخل اليومي أو الشهري أو السنوي العائ من  من  ولتقصي ورصد هذا المؤشر تم سؤال المبحوثة بشكل مباشر عن الدخل اليومي أو الشهري أو السنوي العائ

  /./.4848//بالشكل رقم بالشكل رقم المشروع والمقصود بالدخل الصافي بعد اقتطاع سداد القرض وآما هو موضح المشروع والمقصود بالدخل الصافي بعد اقتطاع سداد القرض وآما هو موضح 

  //4848//الشكل رقم الشكل رقم 
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ةنيعلا دارفأ عزوت عورشملا نم يفاصلا لخدلا بسح 

  
وهي  وهي  % % 41.7741.77س حيث بلغت النسبة   س حيث بلغت النسبة   ..لل/ / 70007000--500500//نالحظ أن غالبية اإلجابات ترآزت بين خيارات      نالحظ أن غالبية اإلجابات ترآزت بين خيارات      

دخل  نسبة معقولة جدًا وبكثير من األحيان تكون هي مصدر الدخل لألسرة وأما بال   نسبة معقولة جدًا وبكثير من األحيان تكون هي مصدر الدخل لألسرة وأما بال    دخل  نسبة لفئة ال أآثر  .. ل ل70007000//نسبة لفئة ال أآثر  س ف س ف

دخل         / /  دخل         بلغت نسبة المشاريع التي حققت هذا ال ى حين          % % 1010بلغت نسبة المشاريع التي حققت هذا ال ة ، عل ى حين          من العين ة ، عل دمت   انعدمت   من العين ا     نسبة المشاريع       نسبة المشاريع      انع ا    التي دخله التي دخله

  ..س شهريًا س شهريًا .. ل ل30003000يحقق أقل من يحقق أقل من 

   :  : العائد من المشروعالعائد من المشروع ـ أوجه انفاق الدخل  ـ أوجه انفاق الدخل 99
اق آما هو واضح أن أوجه        آما هو واضح أن أوجه         اق إنف ا أن النس        إنف رأة الخاص به ا أن النس         دخل الم رأة الخاص به ر هي    دخل الم ر هي   بة األآب ا   % % 68.1368.13بة األآب ا   تستخدم دخله تستخدم دخله

ة ،    ه تشكل مصدر دخل إضافي لألسر الريفي رة أي أن المشروع وعائديت ات األس د احتياجات ونفق ة ،   الخاص لس ه تشكل مصدر دخل إضافي لألسر الريفي رة أي أن المشروع وعائديت ات األس د احتياجات ونفق الخاص لس

اك نسبة                        ا هن ر من الريف السوري ، بينم رى األفق اك نسبة                       والسيما أن معظم األسر هي من األسر الفقيرة وتعيش في الق ا هن ر من الريف السوري ، بينم والسيما أن معظم األسر هي من األسر الفقيرة وتعيش في القرى األفق

اك نسبة            من نساء العينة أنفقن دخلهن ل     من نساء العينة أنفقن دخلهن ل     % % 9.49.4 اك نسبة            شراء حاجات شخصية ، وهن ذا          % % 55شراء حاجات شخصية ، وهن ة يستخدمن ه ذا          من نساء العين ة يستخدمن ه من نساء العين

دمها المشروع                       ة التي ق دمها المشروع                      الدخل لالدخار الخاص وحتى هذا المؤشر يعتبر إيجابي جدًا ألن من جملة الخدمات المالي ة التي ق الدخل لالدخار الخاص وحتى هذا المؤشر يعتبر إيجابي جدًا ألن من جملة الخدمات المالي

  ..هو التشجيع على االدخار وبالتالي تأسيس نواة دخل خاص هو التشجيع على االدخار وبالتالي تأسيس نواة دخل خاص 

  //4949//الشكل رقم الشكل رقم 
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تاجاح
 ةيصخش

 ىرخأ ةرسأ تاقفن راخدا

عورشملا نم لخدلا قافنا بسح ةنيعلا دارفأ عزوت

  

  

  

  

  ::بالدخل العائد من المشروع بالدخل العائد من المشروع  ـ حرية تصرف المرأة  ـ حرية تصرف المرأة 1010

ان                           رأة اقتصاديًا آ يم تمكين الم اده آمؤشر اقتصادي في تقي م اعتم ذي ت ان                          استكماًال لمؤشر صافي الدخل ال رأة اقتصاديًا آ ين الم يم تمك اده آمؤشر اقتصادي في تقي م اعتم ذي ت استكماًال لمؤشر صافي الدخل ال

ين                                ى تمك د من المشروع ليتحول التمكين االقتصادي إل دخل العائ رأة بال ة تصرف الم ين                               البد من السؤال عن حري ى تمك ين االقتصادي إل د من المشروع ليتحول التمك دخل العائ رأة بال ة تصرف الم البد من السؤال عن حري

اعي  اعي اجتم ة أاجتم ة المبحوث ات العين ت إجاب ث بين ة أحي ة المبحوث ات العين ت إجاب ث بين بة حي بة ن نس ة التصرف  % % 9696ن نس ديهن حري ة ل ة المبحوث اء العين ن نس ة التصرف  م ديهن حري ة ل ة المبحوث اء العين ن نس م

بته              ا نس ط م بته             بالدخل العائد من المشروع في حين فق ا نس د من المشروع             % % 2.92.9بالدخل العائد من المشروع في حين فقط م دخل العائ ة تصرفهن بال د من المشروع             أجبن أن حري دخل العائ ة تصرفهن بال أجبن أن حري

  ))  //5050//انظر الشكل رقم انظر الشكل رقم %( %( 0.90.9نسبية وانعدمت نسبة النساء اللواتي ال يستطعن التصرف بدخلهن إلى نسبية وانعدمت نسبة النساء اللواتي ال يستطعن التصرف بدخلهن إلى 

  / / 5050//الشكل رقم الشكل رقم 



 202

ةيرح عورشملا نم دئاعلاب ةأرملا فرصت 

96.07

0.98

2.94

ال معن  يبسن 
  

  

  

  

   :  : هل المرأة صاحبة القرار بتوسعة المشروع هل المرأة صاحبة القرار بتوسعة المشروع  ـ  ـ 1111
ا  ن حريته اء ع ؤال النس دى س ا ول ن حريته اء ع ؤال النس دى س بة ول ين أن نس تقبًال تب روعها مس عة مش ي توس بة ف ين أن نس تقبًال تب روعها مس عة مش ي توس ذه % % 99.699.6ف ك ه ذه تمتل ك ه تمتل

  الصالحية وهذه الحرية وهذا مؤشر إيجابي جدًا على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًاالصالحية وهذه الحرية وهذا مؤشر إيجابي جدًا على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

  / / 5151//الشكل رقم الشكل رقم 

ه ةبحاص ةأرملا ل عورشملا عيسوت يف رارقلا 
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  : :  للمرأة  للمرأة للمشاريع آأداة تمكينللمشاريع آأداة تمكينجدوى االجتماعية واالقتصادية جدوى االجتماعية واالقتصادية رابعًا ـمؤشرات الرابعًا ـمؤشرات ال

  : :  ـ زيادة دخل األسرة بعد تأسيس المشروع  ـ زيادة دخل األسرة بعد تأسيس المشروع 11

ى رصد                            رات تهدف الدراسة إل ا متغي ة من المؤشرات التي يشكل مجموعه ى رصد                         تتصدى الدراسة لقايس جمل رات تهدف الدراسة إل ا متغي ة من المؤشرات التي يشكل مجموعه تتصدى الدراسة لقايس جمل

ى النساء الريف             ى النساء الريف            تغيرها لتحديد ماهية األثر الذي ترآته المشاريع الصغيرة عل ذي            تغيرها لتحديد ماهية األثر الذي ترآته المشاريع الصغيرة عل ى السؤال ال ة عل ات وهل اإلجاب ذي            ي ى السؤال ال ة عل ات وهل اإلجاب ي

ا هي     اعي وم ين اجتم ى تمك رأة أدى إل ين االقتصادي للم ل التمك و ه ى وه ة األول ذ الكلم ة من ه الدراس ا هي    تصدت ل اعي وم ين اجتم ى تمك رأة أدى إل ين االقتصادي للم ل التمك و ه ى وه ة األول ذ الكلم ة من ه الدراس تصدت ل

ل وهو                       بس أو تأوي ل وهو                      الدالالت على هذا التمكين وأول مؤشر تم االستناد إليه هو مؤشر واضح وصريح وال يحتمل ل بس أو تأوي الدالالت على هذا التمكين وأول مؤشر تم االستناد إليه هو مؤشر واضح وصريح وال يحتمل ل

رى                يصب في خانة المؤشرات االقتصادية    يصب في خانة المؤشرات االقتصادية     دخل حيث ت رى                 واالجتماعية بأن واحد وهو مؤشر ال دخل حيث ت ة    % % 97.897.8 واالجتماعية بأن واحد وهو مؤشر ال ة    من العين من العين

دخل الصافي من المشروع                        دخل الصافي من المشروع                       بأن المشروع زاد من دخل األسرة بشكل مباشر وقد لمسنا ذلك في الفقرة الخاصة بال بأن المشروع زاد من دخل األسرة بشكل مباشر وقد لمسنا ذلك في الفقرة الخاصة بال

من العينة أن دخل األسرة زاد نسبي من المشروع في       من العينة أن دخل األسرة زاد نسبي من المشروع في       % % 0.40.4والتي تؤآد مؤشر زيادة دخل األسرة في حين ترى          والتي تؤآد مؤشر زيادة دخل األسرة في حين ترى          

  % % 1.631.63ن اقتصرت نسبة اللواتي أجبن بعدم زيادة دخل األسرة بنسبة ن اقتصرت نسبة اللواتي أجبن بعدم زيادة دخل األسرة بنسبة حيحي

  / / 5252//الشكل الشكل 
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ه عورشملا سيسأت دعب ةرسألا لخد دادزا ل
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   :  : توفير أآثر من فرصة عمل بالمشروع توفير أآثر من فرصة عمل بالمشروع  ـ  ـ 22

  //5353//الشكل رقم الشكل رقم 
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الوألا جوزلا هدحول ةأرملا د ا

ربكأ ةلحرمل عورشملا ةعسوت بسح ةنيعلا دارفا عزوت

  
ًا            % % 2626رصد هذا المؤشر ما نسبته      رصد هذا المؤشر ما نسبته       زوج والزوجة مع ا المشروع فرصة عمل لل ًا            من األسر التي وفر فيه زوج والزوجة مع ا المشروع فرصة عمل لل من األسر التي وفر فيه

ر وهي               من األسر المرأة تعمل مع أ     من األسر المرأة تعمل مع أ     % % 88وهناك  وهناك   ر وهي               حد أوالدها أو بناتها في حين النسبة األآب من األسر التي      من األسر التي      % % 7676حد أوالدها أو بناتها في حين النسبة األآب

ا     % % 2626تدير المشروع المرأة لوحدها ، ولعل النسبة األولى وهي          تدير المشروع المرأة لوحدها ، ولعل النسبة األولى وهي           ة إال أنه ع العين ا     قد تبدو صغيرة مع أنها تشكل رب ة إال أنه ع العين قد تبدو صغيرة مع أنها تشكل رب

   أوالدها  أوالدها  ألف ليرة سورية تأمين فرصة عمل لزوجين أو لألم مع أحد ألف ليرة سورية تأمين فرصة عمل لزوجين أو لألم مع أحد100100إيجابية جدًا حيث استطاع قرض بقيمة إيجابية جدًا حيث استطاع قرض بقيمة 
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  : :  ـ انعكاس الدخل العائد من المشروع إيجابُا على نوعية طعام األسرة   ـ انعكاس الدخل العائد من المشروع إيجابُا على نوعية طعام األسرة  33
ى تحسين                      % % 93.793.7ترى نسبة   ترى نسبة    ًا عل د من المشروع انعكس إيجاب دخل العائ ة أن ال ى تحسين                      من أفراد العينة المبحوث ًا عل د من المشروع انعكس إيجاب دخل العائ ة أن ال من أفراد العينة المبحوث

د تص                   ًا وق د تص                  نوعية طعام األسرة سواء بما يخص عدد الوجبات إذ أصبحت أآثر من واحدة يومي ًا وق ى    نوعية طعام األسرة سواء بما يخص عدد الوجبات إذ أصبحت أآثر من واحدة يومي ى    ل إل ات أو    33ل إل ات أو     وجب  وجب

دى                             ذلك مشتقات الحليب وخاصة ل اح إدخال اللحوم شهريًا أو اسبوعيًا وآ دى                            فيما يخص نوعية الغذاء إذ أصبح مت ذلك مشتقات الحليب وخاصة ل اح إدخال اللحوم شهريًا أو اسبوعيًا وآ فيما يخص نوعية الغذاء إذ أصبح مت

ه              اك حصة من الفواآ ه أصبح هن ه             النساء صاحبات مشاريع الثروة الحيوانية أضف إلى ذلك آثير من األسر تفيد أن اك حصة من الفواآ ه أصبح هن النساء صاحبات مشاريع الثروة الحيوانية أضف إلى ذلك آثير من األسر تفيد أن

  . . الموسمية أو الخضار الطازجة تقدم ألطفالها الموسمية أو الخضار الطازجة تقدم ألطفالها 

وع من المشاريع في حين                وع من المشاريع في حين               وهذا أحد أهداف هذا الن ر اإليجابي موجود ولكن بشكل           % % 4.94.9وهذا أحد أهداف هذا الن رى أن األث ر اإليجابي موجود ولكن بشكل           ت رى أن األث ت

  ..ترى أن عائد المشروع لم ينعكس على غذاء األسرة ترى أن عائد المشروع لم ينعكس على غذاء األسرة % % 11نسبي وفقط نسبي وفقط 

  / / 5454//الشكل رقم الشكل رقم 

ةيعون نيسحت ىلع عورشملا نم دئاعلا لخدلا ساكعنا  
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  : :  ـ  انعكاس الدخل العائد من المشروع إيجابًا على تحسين نوعية لباس األسرة  ـ  انعكاس الدخل العائد من المشروع إيجابًا على تحسين نوعية لباس األسرة 44
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رى نسبة                   حيث تم رصد    حيث تم رصد     اس األسرة إذ ت رى نسبة                   أثر اإليجابي النعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين لب اس األسرة إذ ت أثر اإليجابي النعكاس الدخل العائد من المشروع على تحسين لب

اس                    % % 81.881.8 دخل اإلضافي في تحسين لب اس                    من صاحبات المشاريغ هذا األثر حقق وأصبحت ربة األسرة وبسبب ال دخل اإلضافي في تحسين لب من صاحبات المشاريغ هذا األثر حقق وأصبحت ربة األسرة وبسبب ال

دًال من الب             د ب دًال من الب            أسرتها وخصوصًا األطفال والبعض أجبن ألول مرة يشترين ألطفالهن جديد في العي د ب اك    أسرتها وخصوصًا األطفال والبعض أجبن ألول مرة يشترين ألطفالهن جديد في العي ان هن ة وآ اك    ال ان هن ة وآ ال

رة                ا سعيدة وألول م رة               ترآيز على تأمين احتياجات المدرسة من المالبس إذ قال ت لنا إحدى صاحبات المشاريع أنه ا سعيدة وألول م ترآيز على تأمين احتياجات المدرسة من المالبس إذ قال ت لنا إحدى صاحبات المشاريع أنه

ه ذهب                                ل للصف الخامس وأن ذي انتق ا ال دة وحذاء البنه ة رياضة جدي دة مع بدل ه ذهب                               تستطيع شراء بدلة مدرسية جدي ل للصف الخامس وأن ذي انتق ا ال ذاء البنه دة وح ة رياضة جدي دة مع بدل تستطيع شراء بدلة مدرسية جدي

  . . للمدرسة فخورًا بإنجاز أمه بهذا المظهر الحسن للمدرسة فخورًا بإنجاز أمه بهذا المظهر الحسن 

بة  فف رى نس ين ت بة  ي ح رى نس ين ت اس    % % 16.316.3ي ح ين لب ى تحس ًا عل روع انعكس إيجاب ادي للمش د الم ة أن العائ ن العين اس    م ين لب ى تحس ًا عل روع انعكس إيجاب ادي للمش د الم ة أن العائ ن العين م

  . . ال ترى هذا األثر اإليجابي ال ترى هذا األثر اإليجابي % % 11األسرة ولكن بشكل نسبي وفقط األسرة ولكن بشكل نسبي وفقط 

  //5555//الشكل رقم الشكل رقم 

  
  

  

  

  كن وأدواته كن وأدواته  ـ انعكاس الدخل المادي العائد من المشروع إيجابًا على  أوضاع المس ـ انعكاس الدخل المادي العائد من المشروع إيجابًا على  أوضاع المس55
ا بأوضاع المسكت تحسينات      ا بأوضاع المسكت تحسينات     والمقصود هن رة           ( ( والمقصود هن اث ـ سلع معم بابيك ـ أث واب ـ ش ة ـ أب رة           طيني اث ـ سلع معم بابيك ـ أث واب ـ ش ة ـ أب خ  .... .... طيني خ  ال إذ إذ ) ) ال

ام بشراء                 % % 5151ترى نسبة   ترى نسبة    ام بشراء                 من نساء العينة أنه وبفضل مشروعها استطعن تحسين أوضاع المسكن إذ بعضهن ق من نساء العينة أنه وبفضل مشروعها استطعن تحسين أوضاع المسكن إذ بعضهن ق

بعض           أثاث وخاصة الفرش مع استبدال أغطية الفرش وهي رمز للبحبوحة الم          أثاث وخاصة الفرش مع استبدال أغطية الفرش وهي رمز للبحبوحة الم           رادي ل بعض           ادية في القرى مع ترآيب ب رادي ل رى مع ترآيب ب ادية في الق

دة وإحدى السيدات أجابت     ة جدي ي منزلي ا فرصة شراء أوان اح له رى أن المشروع أت بعض ي زل وال دة وإحدى السيدات أجابت    غرف المن ة جدي ي منزلي ا فرصة شراء أوان اح له رى أن المشروع أت بعض ي زل وال غرف المن

ى           ا ورآبت مجل ى وبفضل المشروع تحقق حلمه ى          بمنتهى البساطة والعفوية منذ أن تزوجت لم أستطع ترآيب مجل ا ورآبت مجل ى وبفضل المشروع تحقق حلمه بمنتهى البساطة والعفوية منذ أن تزوجت لم أستطع ترآيب مجل

نوعية تحسين على المشروع من العائد الدخل انعكاس
اللباس
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ة        س وأصبحت تؤدي عملها براحة ، س وأصبحت تؤدي عملها براحة ، .. ل ل38003800بـ  بـ   ى ثالث از من رأس واحد إل ة        والبعض اآلخر رأى أن استبدال الغ ى ثالث از من رأس واحد إل تبدال الغ والبعض اآلخر رأى أن اس

  ..الخ الخ ....... ....... رؤوس تحسين رؤوس تحسين 

  //5656//الشكل رقم الشكل رقم 

 عاضوأ نيسحت ىلع عورشملا نم دئاعلا لخدلا ساكعنا
هتاودأو نكسملا

51.3
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ال معن  يبسن 

  
  

  

  

  : :  ـ انعكاس الدخل المادي للمشروع على اقتناء سلع معمرة جديدة  ـ انعكاس الدخل المادي للمشروع على اقتناء سلع معمرة جديدة 66
بة  اك نس بة هن اك نس دة      % % 71.471.4هن رة جدي لع معم اء س روع باقتن ي الم ا ف ن دخله تفادت م ا اس رى أنه ة ت ن العين دة      م رة جدي لع معم اء س روع باقتن ي الم ا ف ن دخله تفادت م ا اس رى أنه ة ت ن العين م

وال دخل المشروع لبقيت مقطوعة عن                              والسيماوالسيما ا ل ة أنه رى مجموعة من نساء العين وال دخل المشروع لبقيت مقطوعة عن                               اقتناء دش وخليوي حيث ت ا ل ة أنه رى مجموعة من نساء العين  اقتناء دش وخليوي حيث ت

  . . االتصال بالعالم حسب رأيها االتصال بالعالم حسب رأيها 

تفاد     ر من األسر اس تفاد    وآثي ر من األسر اس ل       تتوآثي ل        من دخل المشروع بشراء أدوات بسيطة مث الة    ( (  من دخل المشروع بشراء أدوات بسيطة مث الة    غاز ـ غس خ ......غاز ـ غس خ ال ولكن  ولكن  ) ) ال

  . . لمنزلية ووفرت عليها وقت وجهد لمنزلية ووفرت عليها وقت وجهد حسب رأي المرأة أن هذه السلع ساعدتها بكثير من األعمال احسب رأي المرأة أن هذه السلع ساعدتها بكثير من األعمال ا

بة   ين نس ي ح بة  ف ين نس ي ح ا   % % 32.332.3ف روع باقتن د المش تخدام عائ رى أن اس ا   ت روع باقتن د المش تخدام عائ رى أن اس ل    ءءت بي مث كل نس اء بش رة ج لع معم ل     س بي مث كل نس اء بش رة ج لع معم  س

بة   اك نس ون ، وهن راد أو التلفزي ل الب لع مث اط بعض الس اهمة بأقس بة  المس اك نس ون ، وهن راد أو التلفزي ل الب لع مث اط بعض الس اهمة بأقس دخل  % % 16.616.6المس ن ال تفد م م تس ا ل رى أنه دخل  ت ن ال تفد م م تس ا ل رى أنه ت

  . . باقتناء سلع معمرة جديدة باقتناء سلع معمرة جديدة 

  //5757//الشكل رقم الشكل رقم 
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 علس ءانتقا ىلع عورشملا نم دئاعلا لخدلا ساكعنا
ةديدج ةرمعم
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ال معن  يبسن 

  
  

  

  : :  ـ انعكاس الدخل المادي العائد من المشروع إيجابًا على تحسين صحة األسرة والمرأة   ـ انعكاس الدخل المادي العائد من المشروع إيجابًا على تحسين صحة األسرة والمرأة  77
د المشروع في تحسين               % % 50.950.9حيث ترى نسبة    حيث ترى نسبة     د المشروع في تحسين               من النساء صاحبات المشاريع أنهن اسستفدن من عائ من النساء صاحبات المشاريع أنهن اسستفدن من عائ

  ..صحة أفراد األسرة بشكل مباشر صحة أفراد األسرة بشكل مباشر 

ا        سنوات وع سنوات وع44تقول أحد السيدات أنها تعاني من وجع في خاصرتها منذ        تقول أحد السيدات أنها تعاني من وجع في خاصرتها منذ         ديها دخل خاص به دما أصبح ل ا       ن ديها دخل خاص به دما أصبح ل ن

ذلك                  ذلك                 ذهبت إلى الطبيب في مرآز المحافظة وشخص لها حالة البحصة والرجل المزمن وأعطاها العالج المناسب ل ذهبت إلى الطبيب في مرآز المحافظة وشخص لها حالة البحصة والرجل المزمن وأعطاها العالج المناسب ل

اء            ة أطب ة مراجع ا فرص اح له ديها أت ين ي ة ب يولة مالي وفر س اء أن ت رى النس ث ت ر حي ا آثي ة ومثله ذه حال اء           ، ه ة أطب ة مراجع ا فرص اح له ديها أت ين ي ة ب يولة مالي وفر س اء أن ت رى النس ث ت ر حي ا آثي ة ومثله ذه حال ، ه

  . . ع طبيب أسنان ألول مرة أو طبيب نسائي ألول مرة ع طبيب أسنان ألول مرة أو طبيب نسائي ألول مرة اختصاصيين وآذلك شراء أدوية وبعضهم راجاختصاصيين وآذلك شراء أدوية وبعضهم راج

ى تحسين صحة            % % 32.332.3وهناك  وهناك   ًا عل د المشروع انعكس إيجاب ات يجدن أن عائ ى تحسين صحة            من عينة النساء المبحوث ًا عل د المشروع انعكس إيجاب ات يجدن أن عائ من عينة النساء المبحوث

رى      % % 16.616.6األسرة بشكل نسبي وخاصة فيما يتعلق بصحة األطفال وأدويتهم ، وهناك نسبة             األسرة بشكل نسبي وخاصة فيما يتعلق بصحة األطفال وأدويتهم ، وهناك نسبة              م ت ة ل رى      من نساء العين م ت ة ل من نساء العين

  . . المشروع على صحة أفراد األسرة المشروع على صحة أفراد األسرة أي انعكاس لدخل العائد من أي انعكاس لدخل العائد من 

  / / 5858//الشكل رقم الشكل رقم 



 209

ةحص ىلع عورشملا نم دئاعلا لخدلا ساكعنا ةرسألا 
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ال معن  يبسن 

  
  

  

  زيادة مشارآة المرأة في قرار ميزانية األسرة زيادة مشارآة المرأة في قرار ميزانية األسرة انعكاس الدخل العائد من المشروع على انعكاس الدخل العائد من المشروع على  ـ  ـ 88
دى         دى        ـ أصبحت لها مشارآة بقرار توزيع ميزانية األسرة ل ة انظر الشكل       % % 97.797.7ـ أصبحت لها مشارآة بقرار توزيع ميزانية األسرة ل ة المبحوث ة انظر الشكل       من أسر العين ة المبحوث من أسر العين

//5959//  

79.73
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0

20

40

60

80

ال معن  يبسن 

ةكراشملا ةينازيم عيزوت تارارق يف  ةرسألا 

  
  ::زيادة مشارآة المرأة في قرار تعليم األطفال زيادة مشارآة المرأة في قرار تعليم األطفال لى لى انعكاس أثر المشروع عانعكاس أثر المشروع ع ـ  ـ 99

يهم                         % % 84.4784.47ـ  ـ   ة تعل ى متابع درج عل ذا ين ال وه يم األطف رارات تعل ا بق رأة فيه يهم                         من أسر العينة تشارك الم ة تعل ى متابع درج عل ذا ين ال وه يم األطف رارات تعل ا بق رأة فيه من أسر العينة تشارك الم

  ) ) 6060انظر الشكل  انظر الشكل  .... (.... (ذآور وإناث لإلعدادي والثانوي وحتى المشارآة بنوع االختصاص بعد الثانويةذآور وإناث لإلعدادي والثانوي وحتى المشارآة بنوع االختصاص بعد الثانوية
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84.47
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ال معن  يبسن 

ةكراشملا لافطألا ميلعت تارارق يف 

  

  

  زيادة مشارآة المرأة في قرار عدد األطفال زيادة مشارآة المرأة في قرار عدد األطفال ع على ع على انعكاس أثر المشروانعكاس أثر المشرو ـ  ـ 1010
ذه                  % % 51.6351.63ـ  ـ   دو ه د يب ذه                  من أسر العينة المبحوثة تساهم المرأة بقرار أعداد األطفال المرغوب باألسرة وق دو ه د يب من أسر العينة المبحوثة تساهم المرأة بقرار أعداد األطفال المرغوب باألسرة وق

ان وفي                              ى مر الزم از عل رار ذآوري بامتي زة وق ال مي د عدد األطف دًا ألن تحدي ان وفي                             النسبة منخفضة ولكنها إيجابية ج ى مر الزم از عل رار ذآوري بامتي زة وق ال مي د عدد األطف دًا ألن تحدي النسبة منخفضة ولكنها إيجابية ج

   )  ) 6161انظر الشكل  انظر الشكل  .....  (.....  (رياف  رياف  مختلف القرى واألمختلف القرى واأل

51.63

17.81

30.56

0

10

20

30

40

50

60

ال معن  يبسن 

ةكراشملا ةبوغرملا لافطألا دادعأ رارق يف   

  
  : : قرار زواج البنات واألبناء قرار زواج البنات واألبناء انعكاس أثر المشروع على زيادة مشارآة المرأة في انعكاس أثر المشروع على زيادة مشارآة المرأة في  ـ  ـ 1111

% % 49.749.7من أسر العينة المبحوثة أصبح للمرأة مشارآة في قرار زواج األبناء والبنات و نسبة              من أسر العينة المبحوثة أصبح للمرأة مشارآة في قرار زواج األبناء والبنات و نسبة              % % 41.741.7ـ  ـ  

در ارآة تن ذه المش رارات وه ذه الق ل ه دخل نسبي بمث ا ت درله ارآة تن ذه المش رارات وه ذه الق ل ه دخل نسبي بمث ا ت ا له ا وابنته رح البنه الرأي بالشريك المقت ا ج ب ا وابنته رح البنه الرأي بالشريك المقت ر ـ    ( ( ج ب ر ـ    المه المه

   )  ) 6262انظر الشكل  انظر الشكل  )   ()   (الخالخ........تفاصيل الجهاز ـ تفاصيل حفلة الزفاف ـ سكن العروسينتفاصيل الجهاز ـ تفاصيل حفلة الزفاف ـ سكن العروسين
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41.17
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ال معن  يبسن 

ةكراشملا   تانبلاو ءانبألا جاوز رارق يف 

  
   :  :   المرأةالمرأةملكية خاصة باسم ملكية خاصة باسم تسجيل تسجيل  انعكاس أثر المشروع على  انعكاس أثر المشروع على  ـ ـ1212

ثًال     35.435.4ـ ـ  ا باسمها م ة م ثًال      ساهم المشروع بتسجيل ملكي ا باسمها م ة م د إيجار محل   ( (  ساهم المشروع بتسجيل ملكي د إيجار محل   عق ع المحل ـ البضاعة ـ        عق د بي ع المحل ـ البضاعة ـ         ـ عق د بي  ـ عق

ا أعطت        ) ) الخ الخ ..... ..... القطيع الصغير من األغنام ـ البقرة  القطيع الصغير من األغنام ـ البقرة   ال المشروع ولكنه ا أعطت        من األشياء البسيطة والتي هي رأي م ال المشروع ولكنه من األشياء البسيطة والتي هي رأي م

   )  ) 6363الشكل الشكل انظر انظر ( ( إحساس للمرأة بأنها تملك شيء إحساس للمرأة بأنها تملك شيء 
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ال معن  يبسن 

ه عورشملا دعب كمساب ءيش ليجست مت ل

ال معن  يبسن 
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  : : ) ) أموال ـ ذهب أموال ـ ذهب ( ( ملكية مدخرات خاصة ملكية مدخرات خاصة انعكاس أثر المشروع على زيادة انعكاس أثر المشروع على زيادة  ـ  ـ 1313
  ) ) 6464الشكل الشكل ((من النساء أصبح لديهن مدخرات مالية ولو بسيطة من عائد المشروع من النساء أصبح لديهن مدخرات مالية ولو بسيطة من عائد المشروع % % 88.588.5ـ ـ 

  //6464//الشكل رقم الشكل رقم 

  
  ) ) 6565الشكل رقم الشكل رقم ( ( من النساء أصبح لديهن مدخرات ذهبية ولـو بـسـيطة من عائد المشروع من النساء أصبح لديهن مدخرات ذهبية ولـو بـسـيطة من عائد المشروع % % 50.1650.16ـ ـ 

  //6565//الشكل رقم الشكل رقم 

  
  

  

  

  :: في األنشطة االجتماعية في القرية  في األنشطة االجتماعية في القرية  المرأة  المرأة مشارآةمشارآةانعكاس أثر المشروع على زيادة انعكاس أثر المشروع على زيادة  ـ  ـ 1414

ماليةهل أصبح لديك مدخرات 

88.56

10.94
0.49

 نسبي ال نعم

ذهبيةهل أصبح لديك مدخرات 

50.16
34.48

15.36

 نسبي ال نعم
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ة               % % 61.7661.76ـ  ـ   ة               من أسر العينة المبحوثة تساهم المرأة في الفعاليات واألنشطة االجتماعية المختلفة في القري من أسر العينة المبحوثة تساهم المرأة في الفعاليات واألنشطة االجتماعية المختلفة في القري

ة وسواها      مثل مراجعة الوحدات اإلرشادية والنسائية والصحية وآذلك المشارآة بلجان ا         مثل مراجعة الوحدات اإلرشادية والنسائية والصحية وآذلك المشارآة بلجان ا          ة وسواها      لتنمية المحلي انظر  انظر  .....  (.....  (لتنمية المحلي

   )  ) 6666الشكل  الشكل  

  //6666//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال معن  يبسن 

ةكراشملا ةطشنألا  يف  ةيعامتجالا  ةيرقلا يف 

  
  

  

  

  

  

  

  

  : : تغير نظرة األسرة للمرأة تغير نظرة األسرة للمرأة  تأثير المشروع على  تأثير المشروع على  ـ  ـ 1155
ى                      % % 81.881.8ـ هناك   ـ هناك    زوج وأهل الزوجة تغيرت إل زوج واآلوالد وأهل ال ا ال ى                      ترى أن نظرة األسرة بما فيه زوج وأهل الزوجة تغيرت إل زوج واآلوالد وأهل ال ا ال ترى أن نظرة األسرة بما فيه

  ) ) 6767انظر الشكل انظر الشكل ((ت منتجة وفاعلة ومساعدة ألسرتها ت منتجة وفاعلة ومساعدة ألسرتها اإليجابي اتجاهها بعد المشروع ألن المرأة أصبحاإليجابي اتجاهها بعد المشروع ألن المرأة أصبح

  //6767//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال معن  يبسن 

ه عورشملا دعب كهاجت ةرسألا ةرظن تريغت ل

ال معن  يبسن 
  

  : : تغير نظرة القرية للمرأة تغير نظرة القرية للمرأة  تأثير المشروع على  تأثير المشروع على  ـ ـ1166
م أصبحوا                         % % 65.165.1ـ  ـ   د تأسيسها للمشروع ألنه ة تحسنت بع ا بأهل القري رى أن عالقته ة ت م أصبحوا                         من نساء العين د تأسيسها للمشروع ألنه ة تحسنت بع ا بأهل القري رى أن عالقته ة ت من نساء العين

بعض من النس              م وال ات معه ديها عالق بعض من النس             زبائن عندها أو أصبح ل م وال ات معه ديها عالق ديون        زبائن عندها أو أصبح ل داد بعض ال أن المشروع ساهم بس ديون        اء أجاب ب أن المشروع ساهم بسداد بعض ال اء أجاب ب

  ) ) 6868انظر الشكل انظر الشكل ((الصغيرة المترتبة على المرأة مما حسن عالقتها مع أصحاب هذه الديونالصغيرة المترتبة على المرأة مما حسن عالقتها مع أصحاب هذه الديون
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ال معن  يبسن 

ه ةيرقلا لهأب كتقالع ىلع ًاباجيإ عورشملا رثأ ل

ال معن  يبسن 
  

  

  : : تعزيز ثقة المرأة بنفسها تعزيز ثقة المرأة بنفسها تأثير المشروع على تأثير المشروع على  ـ  ـ 1717
ظر الشكل    ظر الشكل    انان((لم يؤيدن ذلك    لم يؤيدن ذلك    % % 16.116.1ترى أن المشروع عزز من ثقتها بنفسها بينما نسبة          ترى أن المشروع عزز من ثقتها بنفسها بينما نسبة          % % 76.176.1ـ هناك   ـ هناك   

7070 ( (  

  //6969//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال معن  يبسن 

ه كسفنب كتقث ززع عورشملا ل

ال معن  يبسن 
  

  ::تكرار التجربة مع نساء أخريات تكرار التجربة مع نساء أخريات بب   رأي المرأة صاحبة المشروع  رأي المرأة صاحبة المشروع  ـ قياس مدى ـ قياس مدى1818
ب            % % 8282 ه وحس ن ألن اص به روع خ يس مش ات بتأس اء األخري حن النس ات ينص اء المبحوث ن النس ب            م ه وحس ن ألن اص به روع خ يس مش ات بتأس اء األخري حن النس ات ينص اء المبحوث ن النس م

  7070قمقمررانظر الشكل انظر الشكل ) ) يعطي قيمة للمرأة ويعطيها ربح وال تعود بحاجة إلى أحد يعطي قيمة للمرأة ويعطيها ربح وال تعود بحاجة إلى أحد ( ( تعبيرهن تعبيرهن 

  //7070//الشكل رقم الشكل رقم 

11.93 6.04
82.02

0

50

100

ال معن  يبسن 

ه نهب صاخ عورشم سيسأتب تايرخألا نيحصنت ل

ال معن  يبسن 
  

  

   ـ األثر اإليجابي الذي أحدثه المشروع في حياة المرأة  ـ األثر اإليجابي الذي أحدثه المشروع في حياة المرأة 1919

  ::أ ـ األثر اإليجابي أ ـ األثر اإليجابي   

  : :  ـ التغير في العالقة مع الزوج  ـ التغير في العالقة مع الزوج 

ادة دخل األسرة     % % 77.777.7ـ  ـ   ادة دخل األسرة     من نساء العينة ترى أن عالقتها مع زوجها تحسنت بعد تأسيس المشروع وزي من نساء العينة ترى أن عالقتها مع زوجها تحسنت بعد تأسيس المشروع وزي

زوج         ، وتالشي بعض الخالفات التي آانت بس ، وتالشي بعض الخالفات التي آانت بس  ذلك بالنسبة لألسر التي عمل ال زوج         بب مصروف البيت واألوالد ، وآ ذلك بالنسبة لألسر التي عمل ال بب مصروف البيت واألوالد ، وآ

اءه                         زوج وبق زوجين بسبب عدم عمل ال ين ال اءه                        والزوجة فيها إذا قلل دخل المشروع آثيرًا من المشاآل التي آانت ب زوج وبق زوجين بسبب عدم عمل ال ين ال والزوجة فيها إذا قلل دخل المشروع آثيرًا من المشاآل التي آانت ب

  ) ) 7171انظر الشكل انظر الشكل ( ( في المنزل في المنزل 

  //7171//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال معن  يبسن 

ه جوزلا عم كتقالع ىلع ًاباجيإ عورشملا رثأ ل

ال معن  يبسن 
  

  

  

  

  

  

  

  : : ـ التغير اإليجابي في العالقة مع األبناء ـ التغير اإليجابي في العالقة مع األبناء 
ادرة                  % % 69.169.1ـ  ـ   ا أصبحت ق ى األفضل والسيما أنه ا تحسنت إل ا بأوالده رى أن عالقته ة ت ادرة                  من نساء العين ا أصبحت ق ى األفضل والسيما أنه ا تحسنت إل ا بأوالده رى أن عالقته ة ت من نساء العين

   )  ) 7272الشكل الشكل انظر انظر ( ( على تلبية جزء من احتياجاتهم اليومية على تلبية جزء من احتياجاتهم اليومية 

  //7272//الشكل رقم الشكل رقم 
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ال معن  يبسن 

ه كدالوا عم كتقالع ىلع ًاباجيإ عورشملا رثأ ل

ال معن  يبسن 
  

  ::ـ التغير اإليجابي في العالقة مع أهالي القرية ـ التغير اإليجابي في العالقة مع أهالي القرية           
اك   اك  ـ هن اً  % % 69.469.4ـ هن ة زادوا احترام ل القري رى أن أه اً  ت ة زادوا احترام ل القري رى أن أه ل     ت اء األرام ن النس يما م روعها والس د مش ا بع ل      له اء األرام ن النس يما م روعها والس د مش ا بع  له

  ) ) 7373انظر الشكل انظر الشكل ((والمطلقات اللواتي أصبحن يعّلن أطفالهن والمطلقات اللواتي أصبحن يعّلن أطفالهن 
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  //7373//الشكل رقم الشكل رقم 

16.51 14.05

69.44
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ال معن  يبسن 

ه ها ةرظن تريغت ل عورشملا دعب كهاجت ةيرقلا يلا

ال معن  يبسن 
  

  

  

  

  

  

  

  امسًا ـ الخالصة والنتائج والتوصياتامسًا ـ الخالصة والنتائج والتوصياتخخ
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  ::الواقع االقتصادي واالجتماعي والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع الواقع االقتصادي واالجتماعي والديموغرافي للنساء صاحبات المشاريع أوًال ـ أوًال ـ 

 سنة وقد يعود تفسير ذلك إلى أن  سنة وقد يعود تفسير ذلك إلى أن 4040--3030 صاحبات المشاريع هن من الفئة العمرية  صاحبات المشاريع هن من الفئة العمرية من النساءمن النساء/% /% 5555//  --

المرأة بهذا العمر تشعر بضغط نفقات األسرة والحاجة لمصادر دخل إضافية وال سيما أن األوالد يكونوا المرأة بهذا العمر تشعر بضغط نفقات األسرة والحاجة لمصادر دخل إضافية وال سيما أن األوالد يكونوا 

  ..آبروا بعض الشيء وازدادت مصارفهم ومتطلباتهم آبروا بعض الشيء وازدادت مصارفهم ومتطلباتهم 

من النساء من النساء /% /% 3434//وو) ) ملم ملم + + أمي أمي ( ( التعليمية التعليمية من النساء صاحبات المشاريع هن من الفئة من النساء صاحبات المشاريع هن من الفئة /% /% 3030//  --

  ..صاحبات المشاريع هن من الفئة التعليمية االبتدائيةصاحبات المشاريع هن من الفئة التعليمية االبتدائية

  ::وقد يعود تفسير ذلك إلى وقد يعود تفسير ذلك إلى 

  ..سن الزواج المبكر سن الزواج المبكر   

  ..عدم وجود مدارس إعدادية وثانوية للبنات في آثير من القرى المبحوثة عدم وجود مدارس إعدادية وثانوية للبنات في آثير من القرى المبحوثة   

لألعمال اإلنتاجية المأجورة أو غير لألعمال اإلنتاجية المأجورة أو غير التسرب الواسع والملحوظ للبنات من المدرسة مبكرًا للتفرغ التسرب الواسع والملحوظ للبنات من المدرسة مبكرًا للتفرغ   

المأجورة األمر الذي يجعل هذه الفئة بحاجة ملحة لمصادر مولدة للدخل آنموذج المشروع الذي بين المأجورة األمر الذي يجعل هذه الفئة بحاجة ملحة لمصادر مولدة للدخل آنموذج المشروع الذي بين 

   . . لديهن لديهنأيدينا النعدام فرص أفضل للعمل بسبب عدم وجود مؤهالت تعليميةأيدينا النعدام فرص أفضل للعمل بسبب عدم وجود مؤهالت تعليمية

ى قرض بهدف ى قرض بهدف من صاحبات المشاريع ربات ومعيالت أسر ألن تأسيس مشروع والحصول علمن صاحبات المشاريع ربات ومعيالت أسر ألن تأسيس مشروع والحصول عل% % 8686  --

تأمين مصدر دخل إضافي يأتي من ضغط نفقات األسرة وهذا يعني ال بد من وجود أسرة وبالتالي وجود تأمين مصدر دخل إضافي يأتي من ضغط نفقات األسرة وهذا يعني ال بد من وجود أسرة وبالتالي وجود 

  ..حالة زواجية وهذا بدوره يتماشى مع الزواج المبكر والتسرب من المدرسة حالة زواجية وهذا بدوره يتماشى مع الزواج المبكر والتسرب من المدرسة 

 تصل مساهمة المرأة في العديد من العمليات الزراعية ولمختلف المحاصيل وبكافة المحافظات  تصل مساهمة المرأة في العديد من العمليات الزراعية ولمختلف المحاصيل وبكافة المحافظات 7878%%  --

يث تشكل المرأة عمالة زراعية بامتياز وال سيما لألعمال اليدوية والشاقة التي تحتاج للصبر وبكثير يث تشكل المرأة عمالة زراعية بامتياز وال سيما لألعمال اليدوية والشاقة التي تحتاج للصبر وبكثير حح

  ..من األحيان تكون غير مأجورة واألهم أنها غير مرصودة باإلحصاءات ذات الرسمية من األحيان تكون غير مأجورة واألهم أنها غير مرصودة باإلحصاءات ذات الرسمية 

  نسبة النساء المالكات ألراضي زراعية من األسر التي لديها أراضي وهذا يدل على وجود فجوةنسبة النساء المالكات ألراضي زراعية من األسر التي لديها أراضي وهذا يدل على وجود فجوة% % 2.22.2  --

  ..نوعية واسعة ضد المرأة في ملكية األرض ومتناقضة تمامًا مع نسبة مساهمتها في العمل الزراعي نوعية واسعة ضد المرأة في ملكية األرض ومتناقضة تمامًا مع نسبة مساهمتها في العمل الزراعي 

  ..نسبة مساهمة المرأة في تربية ورعاية الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام نسبة مساهمة المرأة في تربية ورعاية الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام % % 9797  --

نسبة مساهمة المرأة في تربية الدواجن ألن هذا العمل يعتبر من ملحقات العمل المنزلي للمرأة نسبة مساهمة المرأة في تربية الدواجن ألن هذا العمل يعتبر من ملحقات العمل المنزلي للمرأة % % 100100  --

  ..في الريف في الريف 

نسبة النساء المالكات لبعض من الثروة الحيوانية وقد تكون نسبة ملكيتها بهذا المجال أآبر من نسبة النساء المالكات لبعض من الثروة الحيوانية وقد تكون نسبة ملكيتها بهذا المجال أآبر من % % 1212  --

ملكيتها لألراضي الزراعية ولكن مع هذا فإن هذه النسبة تشكل فجوة نوعية ضد المرأة ومتناقضة تمامًا ملكيتها لألراضي الزراعية ولكن مع هذا فإن هذه النسبة تشكل فجوة نوعية ضد المرأة ومتناقضة تمامًا 

  ..مع نسبة عملها في رعاية وتربية الحيوان مع نسبة عملها في رعاية وتربية الحيوان 

من النساء المبحوثات من النساء المبحوثات /% /% 7070//ال هو أن المشاريع الصغيرة أتاحت إلى ما نسبته ال هو أن المشاريع الصغيرة أتاحت إلى ما نسبته واإليجابي بهذا المجواإليجابي بهذا المج

  ..تملك بعض رؤؤس الثروة الحيوانية تملك بعض رؤؤس الثروة الحيوانية 
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 وهو مؤشر ادخار نسائي بامتياز وعادة يكون مصدر هذا  وهو مؤشر ادخار نسائي بامتياز وعادة يكون مصدر هذا  ذهبية ذهبيةنسبة النساء المالكات لمدخراتنسبة النساء المالكات لمدخرات% % 2020  --

  ..االدخار مهر المرأة االدخار مهر المرأة 

باستثناء عائد باستثناء عائد ((مدخرات المالية الخاصة بهن مدخرات المالية الخاصة بهن من النساء صاحبات المشاريع لديهن بعض المن النساء صاحبات المشاريع لديهن بعض ال% % 7.67.6  --

  ..ولعل معظم اإلجابات آانت أن مصدر هذا االدخار هو عائد الدجاج المنزلي البياض ولعل معظم اإلجابات آانت أن مصدر هذا االدخار هو عائد الدجاج المنزلي البياض ) ) المشروعالمشروع

من النساء صاحبات المشاريع يستطعن التصرف بدخلهن الخاص وقد يعود ذلك لتواضع هذا من النساء صاحبات المشاريع يستطعن التصرف بدخلهن الخاص وقد يعود ذلك لتواضع هذا % % 6262  --

  ..الدخل الدخل 

  .. يعود السبب لتسلط الزوج أو األب يعود السبب لتسلط الزوج أو األبخلهنخلهنمن النساء اللواتي ال يستطعن التصرف بدمن النساء اللواتي ال يستطعن التصرف بد% % 6969  --

من النساء صاحبات المشاريع ينفقن الدخل الخاص بهن لسد احتياجات ومتطلبات األسرة أي من النساء صاحبات المشاريع ينفقن الدخل الخاص بهن لسد احتياجات ومتطلبات األسرة أي % % 6868  --

عائد عائد /% /% 5050//بل وهناك نسبة تتجاوز بل وهناك نسبة تتجاوز . . عائدية المشروع تشكل أحد المصادر األساسية لدخل األسرة عائدية المشروع تشكل أحد المصادر األساسية لدخل األسرة 

  ..المشروع هو مصدر الدخل األساسي والوحيد لألسرة المشروع هو مصدر الدخل األساسي والوحيد لألسرة 

 من النساء صاحبات المشاريع لديهن شعور بعدم الحرمان من اإلمكانيات المادية لألسرة وهذا  من النساء صاحبات المشاريع لديهن شعور بعدم الحرمان من اإلمكانيات المادية لألسرة وهذا 5555%%  --

 وجود وعي آافي للمرأة باإلجحاف الذي يمكن أن يقع عليها وهذا يساعدها على تكريس  وجود وعي آافي للمرأة باإلجحاف الذي يمكن أن يقع عليها وهذا يساعدها على تكريس  عدم عدميدل علىيدل على

  ..وضعها المعاشي وتمارسه على نفسها وعلى بناتها وضعها المعاشي وتمارسه على نفسها وعلى بناتها 

دن في حل مشاآلهن على األهل وهذا يدل على عدم قدرتها دن في حل مشاآلهن على األهل وهذا يدل على عدم قدرتها من النساء صاحبات المشاريع  يعتممن النساء صاحبات المشاريع  يعتم% % 6363  --

  ..على مواجهة المشاآل وحلها بنفسها على مواجهة المشاآل وحلها بنفسها 

فقط حصلن على فقط حصلن على /% /% 22//من النساء صاحبات المشاريع حصلن على حقهن في اإلرث ولكن من النساء صاحبات المشاريع حصلن على حقهن في اإلرث ولكن % % 7.67.6  --

أراضي زراعية والباقي مبالغ مادية على شكل ترضية ورغم تدني هذه النسبة لدى سؤال المرأة عن أراضي زراعية والباقي مبالغ مادية على شكل ترضية ورغم تدني هذه النسبة لدى سؤال المرأة عن 

  ..رث في قريتها وأسرتها تقول حسب الشرع والقانون رث في قريتها وأسرتها تقول حسب الشرع والقانون واقع اإلواقع اإل

  ::تفاعل المرأة مع مؤسسات المجتمع المحلي تفاعل المرأة مع مؤسسات المجتمع المحلي ثانيًا ـ ثانيًا ـ 

من النساء صاحبات المشاريع استفدن من خدمات الوحدة النسائية بدورات تدريبية وخدمات من النساء صاحبات المشاريع استفدن من خدمات الوحدة النسائية بدورات تدريبية وخدمات % % 1818  --

  ..مشورة وتوعية في حال وجود وحدة في قراهم مشورة وتوعية في حال وجود وحدة في قراهم 

تفدن من خدمات الوحدة الصحية بحال وجودها في قراهن من تفدن من خدمات الوحدة الصحية بحال وجودها في قراهن من من النساء صاحبات المشاريع اسمن النساء صاحبات المشاريع اس% % 32.532.5  --

  ) .) . لقاحات  لقاحات –– إسعافات  إسعافات –– تقديم خدمات  تقديم خدمات ––خدمات معالجة األسرة خدمات معالجة األسرة ( ( 

من النساء صاحبات المشاريع استفدن من خدمات الوحدة اإلرشادية الزراعية بالقرى التي من النساء صاحبات المشاريع استفدن من خدمات الوحدة اإلرشادية الزراعية بالقرى التي % % 49.649.6  --

 صناعات  صناعات –– دورات محو أمية  دورات محو أمية ––خل خل تأسيس مولد للدتأسيس مولد للد((توجد فقيها وحدات إرشادية لمختلف الخدمات مثل توجد فقيها وحدات إرشادية لمختلف الخدمات مثل 

  ...) ....) . صناعات ريفية  صناعات ريفية ––منزلية منزلية 

اإلرشادية اعتبرن اإلرشادية اعتبرن  أوالصحية أو  أوالصحية أو من النساء اللواتي لم يستفدن من خدمات الوحدة النسائيةمن النساء اللواتي لم يستفدن من خدمات الوحدة النسائية% % 5050أآثر من أآثر من   --

  ..عدم موافقة األهل أو الزوج هو السبب الرئيسي عدم موافقة األهل أو الزوج هو السبب الرئيسي 
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    المبحوثةالمبحوثةالعينة العينة سر سر ألألالواقع االجتماعي واالقتصادي الواقع االجتماعي واالقتصادي ثالثًا ـ ثالثًا ـ 

  :: مؤشرات الملكية  مؤشرات الملكية --أأ

  ..من األسر المبحوثة في العينة يملكون أراضي زراعية من األسر المبحوثة في العينة يملكون أراضي زراعية % % 5050  --

 فقط نسبة النساء اللواتي يملكن أراضي في هذه األسر وهذا يسجل فجوة نوعية واسعة وال سيما  فقط نسبة النساء اللواتي يملكن أراضي في هذه األسر وهذا يسجل فجوة نوعية واسعة وال سيما 2.22.2%%  --

  ..في بعض األحيان في بعض األحيان /% /% 8080//إذا ربطنا هذا المؤشر بعمل المرأة في الزراعة والذي يتجاوز إذا ربطنا هذا المؤشر بعمل المرأة في الزراعة والذي يتجاوز 

  ...)...)أبقار أو أغنام أو ماعز أبقار أو أغنام أو ماعز ((سر المبحوثة في العينة يملكون ثروة حيوانية مختلفة سواء سر المبحوثة في العينة يملكون ثروة حيوانية مختلفة سواء من األمن األ% % 4949  --

فقط هي نسبة النساء اللواتي يملكن بعض رؤوس الثروة الحيوانية مع أن مساهمتها في هذا فقط هي نسبة النساء اللواتي يملكن بعض رؤوس الثروة الحيوانية مع أن مساهمتها في هذا % % 1212  --

  /% ./% .9797//القطاع تصل إلى القطاع تصل إلى 

لكن هذا المؤشر ليس حاسم لكن هذا المؤشر ليس حاسم من األسر المبحوثة في العينة يملكون المساآن التي يقطنون فيها ومن األسر المبحوثة في العينة يملكون المساآن التي يقطنون فيها و% % 7474  --

أطفال  أطفال  / / 1010//بشدة في مسائل األوضاع االقتصادية لألسر ألن رب األسرة الذي يسكن بغرفة واحدة مع بشدة في مسائل األوضاع االقتصادية لألسر ألن رب األسرة الذي يسكن بغرفة واحدة مع 

  ..في منزل والده يعتبر نفسه مالك أو العكس صحيح في منزل والده يعتبر نفسه مالك أو العكس صحيح 

من األسر المبحوثة في العينة ال تملك شيء من اآلالت الزراعية وهذا مؤشر يدل بشدة على فقر من األسر المبحوثة في العينة ال تملك شيء من اآلالت الزراعية وهذا مؤشر يدل بشدة على فقر % % 8585  --

  ..سر إذ أن اآلالت أحد أهم وسائل اإلنتاج سر إذ أن اآلالت أحد أهم وسائل اإلنتاج هذه األهذه األ

  ..من األسر ال تملك أي وسيلة نقل من أي نوع من األسر ال تملك أي وسيلة نقل من أي نوع % % 8181  --

  ..ة نارية حيث تعتبر من وسائل النقل األساسية في الريف ة نارية حيث تعتبر من وسائل النقل األساسية في الريف من األسر تمتلك دراجمن األسر تمتلك دراج% % 1212  --

  ..من أسر العينة المبحوثة تمتلك تلفاز من أسر العينة المبحوثة تمتلك تلفاز % % 9898  --

  ..من أسر العينة المبحوثة تمتلك براد من أسر العينة المبحوثة تمتلك براد % % 9797  --

  ..لعينة المبحوثة تمتلك دش لعينة المبحوثة تمتلك دش من أسر امن أسر ا% % 7676  --

  ..من أسر العينة المبحوثة تمتلك خليوي من أسر العينة المبحوثة تمتلك خليوي % % 7979  --

) ) الخالخ...... الكمبيوتر  الكمبيوتر –– الفريزر  الفريزر ––الفيديو الفيديو ((وباستثناء هذه فنسبة االمتالك للسلع األخرى آادت أن تتالشى بملكية وباستثناء هذه فنسبة االمتالك للسلع األخرى آادت أن تتالشى بملكية 

..  

  ..من األسر المبحوثة العمل بالدولة يشكل مصدر دخلها األساسي من األسر المبحوثة العمل بالدولة يشكل مصدر دخلها األساسي /% /% 3434//  --

  ..بحوثة يشكل عائد المشروع المولد للدخل مصدر دخلها األساسي بحوثة يشكل عائد المشروع المولد للدخل مصدر دخلها األساسي من األسر الممن األسر الم/% /% 28.528.5//  --

  ..من األسر المبحوثة تعتمد على بيع المنتجات الزراعية من األسر المبحوثة تعتمد على بيع المنتجات الزراعية /% /% 1414//  --

  ..من األسر المبحوثة تعتمد على بيع منتجات الثروة الحيوانية من األسر المبحوثة تعتمد على بيع منتجات الثروة الحيوانية /% /% 1010//  --

الملح جدًا ايجاد الملح جدًا ايجاد وهذا يدل على أن الزراعة لم تعد هي مصدر الدخل األساسي لألسر الريفية وأصبح من وهذا يدل على أن الزراعة لم تعد هي مصدر الدخل األساسي لألسر الريفية وأصبح من 

  ..مصادر أخرى منها المشاريع المولدة للدخل مصادر أخرى منها المشاريع المولدة للدخل 

من األسر المبحوثة تسكن في منازل عبارة عن دار عربية األسلوب في البناء والشكل تتكون من األسر المبحوثة تسكن في منازل عبارة عن دار عربية األسلوب في البناء والشكل تتكون /% /% 83.683.6//  --

  ..من عدة غرف من عدة غرف 
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  ..من األسر المبحوثة تسكن في منازل مبنية من مادة البلوك واالسمنت من األسر المبحوثة تسكن في منازل مبنية من مادة البلوك واالسمنت /% /% 9090//  --

ي العينة تعتمد على شبكة عامة بالمنزل بينما بقية العينة يعتمدون على ي العينة تعتمد على شبكة عامة بالمنزل بينما بقية العينة يعتمدون على من األسر المبحوثة فمن األسر المبحوثة ف/% /% 6262//  --

  ..مصادر مختلفة بنسب قليلة ومتفاوتة مثل االعتماد على بئر أو سدود أو برك أو صهاريج مصادر مختلفة بنسب قليلة ومتفاوتة مثل االعتماد على بئر أو سدود أو برك أو صهاريج 

  ..من المنازل العائدة ألسر العينة المبحوثة تمتلك فسحة سماوية بالمنزل من المنازل العائدة ألسر العينة المبحوثة تمتلك فسحة سماوية بالمنزل /% /% 8585//  --

نة المبحوثة يوجد فيها مكان مخصص لألغنام واألبقار مع نسب نة المبحوثة يوجد فيها مكان مخصص لألغنام واألبقار مع نسب من المنازل العائدة ألسر العيمن المنازل العائدة ألسر العي/% /% 5656//  --

متفرقة من شمول المنازل على حديقة منزلية أو دآان للبيع أو مكان مخصص لتصنيع األلبان واألجبان متفرقة من شمول المنازل على حديقة منزلية أو دآان للبيع أو مكان مخصص لتصنيع األلبان واألجبان 

  /% /% 2020//ولكن آل هذه النسب لم تتجاوز ولكن آل هذه النسب لم تتجاوز . . الخ الخ ......

نسبة جيدة جدًا ولكن هناك نسبة جيدة جدًا ولكن هناك من أسر العينة المبحوثة يوافقون على عمل المرأة المأجور وهذه من أسر العينة المبحوثة يوافقون على عمل المرأة المأجور وهذه /% /% 6565//  --

و الحرص على عدم و الحرص على عدم . . ال يوافقون على ذلك ألسباب عدة أهمها العادات و التقاليد ال يوافقون على ذلك ألسباب عدة أهمها العادات و التقاليد  %  % 3535نسبة تبلغ نسبة تبلغ 

  االختالط بالغرباء و خاصة الذآور في حين االختالط بالغرباء و خاصة الذآور في حين 

  من اسر العينة المبحوثة تشجع عمل المرأة المنزلي من اسر العينة المبحوثة تشجع عمل المرأة المنزلي /% /% 100100//  --

يز بين الذآور و اإلناث هذه النسبة تبدو إيجابية و يز بين الذآور و اإلناث هذه النسبة تبدو إيجابية و من أسر العينة المبحوثة ترى أنه ال يوجد تميمن أسر العينة المبحوثة ترى أنه ال يوجد تمي/% /% 8282//  --

يعتبرون يعتبرون لكن ارتفاعها يعود لعدم الوعي بالتمييز أي اآلباء و األمهات يمارسون التميز لكل فعل دون أن لكن ارتفاعها يعود لعدم الوعي بالتمييز أي اآلباء و األمهات يمارسون التميز لكل فعل دون أن 

 مثًال يعتبرون إخراج البنت من المدرسة ليس تمييز ، وعدم توريثها ليس تمييز وعدم السماح  مثًال يعتبرون إخراج البنت من المدرسة ليس تمييز ، وعدم توريثها ليس تمييز وعدم السماح ذلك تمييزًاذلك تمييزًا

  الخ الخ ..... ..... تمييز تمييز لها بالعمل ليس لها بالعمل ليس 

من األسر المبحوثة بالعينة تفضل زواج أبنائها من فتيات موظفات أو باألصح صاحبات دخل من األسر المبحوثة بالعينة تفضل زواج أبنائها من فتيات موظفات أو باألصح صاحبات دخل /% /% 7575//  --

  ي ثابت و يفضلن العامالت في القطاع الحكومي ي ثابت و يفضلن العامالت في القطاع الحكومي ررشهشه

  أبنائها بطريقة تقليدية أبنائها بطريقة تقليدية من األسر المبحوثة من العينة تختار زوجات من األسر المبحوثة من العينة تختار زوجات /% /% 8181//  --

  يها مطبخ يها مطبخ من مساآن األسر المبحوثة يوجد فمن مساآن األسر المبحوثة يوجد ف/% /% 4949//  --

  ..من أسر العينة المبحوثة يوجد فيها حمام من أسر العينة المبحوثة يوجد فيها حمام  /%  /% 30.5630.56//  --

  . . من مساآن األسر المبحوثة يوجد فيها مرحاض بأشكال مختلفة من مساآن األسر المبحوثة يوجد فيها مرحاض بأشكال مختلفة / % / % 8383//  --

  :: مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة  مؤشرات العالقات االجتماعية السائدة في األسرة رابعًا ـ رابعًا ـ 

اتية التي تضم اتية التي تضم من أسر العينة هي أسر بسيطة وهذا يوضح ميل األسر الريفية إلى األسر النومن أسر العينة هي أسر بسيطة وهذا يوضح ميل األسر الريفية إلى األسر النو/% /% 7777//  --

الزوجين واألبناء ولكن الميل إلى نواتية األسر لم يتماشى مع الحجم الكبير الذي حافظت عليه أي آثير الزوجين واألبناء ولكن الميل إلى نواتية األسر لم يتماشى مع الحجم الكبير الذي حافظت عليه أي آثير 

  ..أطفال أطفال / / 1010//من األسر أم وأب ولكن لديهم أآثر من من األسر أم وأب ولكن لديهم أآثر من 

  ..أفراد أفراد / / 88//من أسر العينة عدد أفرادها يتجاوز من أسر العينة عدد أفرادها يتجاوز /% /% 72.572.5//  --

  ::أسلوب اتخاذ القرارات في األسرة أسلوب اتخاذ القرارات في األسرة ـ ـ خامسًا خامسًا 

  ..من األسر تتخذ قراراتها بالحوار بين أفراد األسرة وهي ظاهرة ايجابية من األسر تتخذ قراراتها بالحوار بين أفراد األسرة وهي ظاهرة ايجابية % % //4848//  --

  ..القرارات تتخذ في األسرة من قبل األم واألب القرارات تتخذ في األسرة من قبل األم واألب /% /% 1616//  --

  ..من أسر العينة األم هي التي تتخذ القرارات وهذه هي األسر التي تعيلها النساء من أسر العينة األم هي التي تتخذ القرارات وهذه هي األسر التي تعيلها النساء /% /% 4.24.2  --
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  ::اتها على تمكين المرأةاتها على تمكين المرأةية وانعكاسية وانعكاس السائدة في القر السائدة في القرالمالمح المجتمعيةالمالمح المجتمعية  ––  سادسًا سادسًا 

من أفراد العينة المبحوثة ترى أن المجتمع الريفي يميز باألجور بين الذآور واإلناث لنفس من أفراد العينة المبحوثة ترى أن المجتمع الريفي يميز باألجور بين الذآور واإلناث لنفس /% /% 7575//  --

  ..العمل والسبب هو الجنس العمل والسبب هو الجنس 

من أفراد العينة المبحوثة ترى أن المجتمع الريفي يشجع على عمل المرأة مأجورة ولكن مع من أفراد العينة المبحوثة ترى أن المجتمع الريفي يشجع على عمل المرأة مأجورة ولكن مع /% /% 7979//  --

  ..ط بالذآور ط بالذآور ذآر بعض الشروط أهمها عدم االختالذآر بعض الشروط أهمها عدم االختال

من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي مقتنعون بأن الرجل يقوم بأعمال المرأة من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي مقتنعون بأن الرجل يقوم بأعمال المرأة /% /% 9292//  --

  ..التي ال تستطيع القيام بها التي ال تستطيع القيام بها 

من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي مقتنعون بأنه ليس من حق المرأة تحديد من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي مقتنعون بأنه ليس من حق المرأة تحديد /% /% 4040 / /  --

  ..ا يعود للزوج ا يعود للزوج عدد األطفال في األسرة بل هذعدد األطفال في األسرة بل هذ

من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي يروا من حق المرأة التدخل بقرار تعليم من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي يروا من حق المرأة التدخل بقرار تعليم /% /% 4040//  --

  ..أبنائها أبنائها 

من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي مقتنعون بأن للمرأة الحق في المشارآة من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي مقتنعون بأن للمرأة الحق في المشارآة /% /% 4343//  --

  ..بقرار زواج أبنائها وبناتها بقرار زواج أبنائها وبناتها 

  ..مارسة هذا الحق مرهون بظروف آل أسرة على حدا مارسة هذا الحق مرهون بظروف آل أسرة على حدا يروا أن ميروا أن م/% /% 4141//  --

من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي يشجعون على مشارآة المرأة في الحياة من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع الريفي يشجعون على مشارآة المرأة في الحياة /% /% 4949//  --

  ..االجتماعية واالستفادة من خدمات المؤسسات الفاعلة في القرية االجتماعية واالستفادة من خدمات المؤسسات الفاعلة في القرية 

مرأة على تأسيس مشروع خاص بها مرأة على تأسيس مشروع خاص بها من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع يشجعوا المن أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع يشجعوا ال/% /% 8181//  --

  ..وال سيما وأنه مشروع منزلي وال سيما وأنه مشروع منزلي 

  ..من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع يشجع على إنجاب الذآور من أفراد العينة المبحوثة ترى أن أهل المجتمع يشجع على إنجاب الذآور /% /% 98.398.3//  --

  ..من العينة ترى أن المرأة يجب أن تتبع للرجل تبعية مطلقة من العينة ترى أن المرأة يجب أن تتبع للرجل تبعية مطلقة /% /% 6868//  --

  

  ::ـ المشاريع الصغيرة آأداة لتمكين المرأة ـ المشاريع الصغيرة آأداة لتمكين المرأة سابعًا سابعًا 

  ..مشاريع المبحوثة في دراستنا هي مشاريع نقدية وليست عينية مشاريع المبحوثة في دراستنا هي مشاريع نقدية وليست عينية من المن ال/% /% 100100//  --

  –– األبقار  األبقار ––وتربية األغنام وتربية األغنام الحمالن الحمالن من المشاريع هي مشاريع ثروة حيوانية تنوعت بين تسمين من المشاريع هي مشاريع ثروة حيوانية تنوعت بين تسمين /% /% 7070//  --

  .. النحل  النحل ––الماعز الماعز 

  ::من المشاريع هي خدمية مثل من المشاريع هي خدمية مثل /% /% 1919//  --

  ..مشاريع زراعية مشاريع زراعية /% /% 77//

  ..مشاريع يدوية وحرفية وتصنيعية مشاريع يدوية وحرفية وتصنيعية /% /% 44//
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  ..من المشاريع آانت المرأة صاحبة القرار في فكرة المشروع ونوعه ولم يؤثر عليها أحد من المشاريع آانت المرأة صاحبة القرار في فكرة المشروع ونوعه ولم يؤثر عليها أحد /% /% 8181//  --

  ..ألف ألف ) ) 100100--9090((من المشاريع حصلت على تمويل تراوح بين من المشاريع حصلت على تمويل تراوح بين /% /% 100100//  --

من صاحبات المشاريع ترى أن رأس المال الممنوح للمشروع أي القرض هو أقل من التكلفة من صاحبات المشاريع ترى أن رأس المال الممنوح للمشروع أي القرض هو أقل من التكلفة /% /% 8080//  --

  ..الحقيقية الالزمة له الحقيقية الالزمة له 

  ..من صاحبات المشاريع ترى أن قيمة القرض آافية لتأسيس المشروع من صاحبات المشاريع ترى أن قيمة القرض آافية لتأسيس المشروع % % //1414//  --

  ..منها من الذآور حصرًا منها من الذآور حصرًا % % 8080من النساء صاحبات المشاريع قدمن آفالة عاملين في الدولة من النساء صاحبات المشاريع قدمن آفالة عاملين في الدولة /% /% 8787//  --

  ..من النساء صاحبات المشاريع قدمن آفالة أراضي زراعية من النساء صاحبات المشاريع قدمن آفالة أراضي زراعية /% /% 99//  --

  ..خروج من الحاجة للرجل في الكفالةخروج من الحاجة للرجل في الكفالةقعة للقعة للمعظم النساء اقترحن استبدال الكفالة بسندات أمانة مومعظم النساء اقترحن استبدال الكفالة بسندات أمانة مو

  

  

  

  

  

  ::أهم الصعوبات التي واجهت المرأة عند بدئها بالمشروع أهم الصعوبات التي واجهت المرأة عند بدئها بالمشروع 

  ..عدم معرفة المرأة التعامل مع الزبائن عدم معرفة المرأة التعامل مع الزبائن   --

  ..المنافسة المنافسة   --

  ..غالء أسعار المواد األولية غالء أسعار المواد األولية   --

  ..البيع بالدين البيع بالدين   --

  ..صعوبة تأمين البضاعة من السوق صعوبة تأمين البضاعة من السوق   --

  ..غالء أسعار األعالف غالء أسعار األعالف   --

  .. بعض المحافظات  بعض المحافظات الجفاف الذي أصابالجفاف الذي أصاب  --

  ..ارتفاع أسعار األغنام وعدم آفاية رأس المال ارتفاع أسعار األغنام وعدم آفاية رأس المال   --

  ..ارتفاع أسعار األبقار إلى الضعف ارتفاع أسعار األبقار إلى الضعف   --

  ..نفوق بعض األغنام بسبب الجهل بأمور الرعاية البيطرية نفوق بعض األغنام بسبب الجهل بأمور الرعاية البيطرية   --

  

  ::أهم األسباب التي ساعدت المرأة على النجاح بمشروعها أهم األسباب التي ساعدت المرأة على النجاح بمشروعها 
  ..التدريب قبل المشروع على آيفية تأسيس المشروع التدريب قبل المشروع على آيفية تأسيس المشروع   --

  ..تج وجودته وخاصة بمشاريع التصنيع الغذائي تج وجودته وخاصة بمشاريع التصنيع الغذائي نظافة المننظافة المن  --

  .. بالمشروع  بالمشروع لفنيةلفنيةتوفر الخبرة اتوفر الخبرة ا  --
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  ..توفر صفات رب العمل الناجح مثل اإلصرار والمثابرة وحب العمل توفر صفات رب العمل الناجح مثل اإلصرار والمثابرة وحب العمل   --

  

  

  

  ::أهم المعوقات التي تهدد استمرارية المشروع أهم المعوقات التي تهدد استمرارية المشروع 

  ..من النساء ترى أن غالء أسعار المواد األولية سيؤثر على استمرارية المشروع من النساء ترى أن غالء أسعار المواد األولية سيؤثر على استمرارية المشروع /% /% 7575//  --

  ..تتخوف من المشاآل التسويقية للمنتج وعدم القدرة على التصريف تتخوف من المشاآل التسويقية للمنتج وعدم القدرة على التصريف /% /% 1212//  --

  ..ترى عنصر المنافسة هو ما يهدد استمرارية المشروع ودوامه ترى عنصر المنافسة هو ما يهدد استمرارية المشروع ودوامه /% /% 1010//  --

  

  ::ساء لتعزيز نجاح المشروع وضمان استمراريته ساء لتعزيز نجاح المشروع وضمان استمراريته مقترحات النمقترحات الن

  ..س على األقل س على األقل ..ألف لألف ل/ / 150150//زيادة مبلغ القرض إلى زيادة مبلغ القرض إلى   --

  ..إعطاء فترة سماح أطول إعطاء فترة سماح أطول   --

  ..طاء قرض توسعة بناء على نجاح قرض التأسيس طاء قرض توسعة بناء على نجاح قرض التأسيس إعإع  --

  ..منحة أعالف داعمة لمربي الثروة الحيوانية منحة أعالف داعمة لمربي الثروة الحيوانية   --

   . . المنتجات المنتجاتمساعدة وزارة الزراعة آونها الجهة المشرفة للتسويقمساعدة وزارة الزراعة آونها الجهة المشرفة للتسويق  --

  . . التسديد الشهري للقرض التسديد الشهري للقرض   --

  ..تأجيل األقساط لسنوات الجفاف تأجيل األقساط لسنوات الجفاف   --

  ..التدريب الفني الالزم لكل مشروع التدريب الفني الالزم لكل مشروع   --

  

  

  

  

  

  

  ::شروع شروع الدخل العائد من المالدخل العائد من الم

  ..س س ..لل) ) 60006000--50005000((من المشاريع أعطت دخل صافي شهري بين من المشاريع أعطت دخل صافي شهري بين /% /% 4040//  --

  ..س س ..لل) ) 70007000--60006000((من المشاريع أعطت دخل صافي شهري بين من المشاريع أعطت دخل صافي شهري بين /% /% 3737//  --

  ..س س ..لل) ) 50005000((من المشاريع أعطت دخل صافي شهري أقل من من المشاريع أعطت دخل صافي شهري أقل من /% /% 1111//  --
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  سس..لل) ) 30003000((من المشاريع أعطت دخل صافي من المشاريع أعطت دخل صافي /% /% 22//  --

  ..س شهريًا س شهريًا ..لل) ) 70007000((شهري أآثر من شهري أآثر من من المشاريع أعطت دخل صافي من المشاريع أعطت دخل صافي /% /% 1010//  --

من النساء صاحبات المشاريع تنفق الدخل العائد على المشروع لسد احتياجات األسرة وهذا من النساء صاحبات المشاريع تنفق الدخل العائد على المشروع لسد احتياجات األسرة وهذا /% /% 6868//  --

  ..يحقق أحد األهداف الكامنة وراء مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر يحقق أحد األهداف الكامنة وراء مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر 

  ..من النساء صاحبات المشاريع بدأت تدخر من عائد المشروع ادخار بسيط من النساء صاحبات المشاريع بدأت تدخر من عائد المشروع ادخار بسيط /% /% 55//  --

  ..من النساء صاحبات المشاريع لهن حرية التصرف بالدخل العائد من المشروع من النساء صاحبات المشاريع لهن حرية التصرف بالدخل العائد من المشروع /% /% 9696//  --

من النساء صاحبات المشاريع لهن القرار بتوسعة المشروع والحصول على قرض ثاني بحال من النساء صاحبات المشاريع لهن القرار بتوسعة المشروع والحصول على قرض ثاني بحال /% /% 9999//  --

  ..توفر ذلك توفر ذلك 

  

  : : مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية للمشاريع آأداة لتمكين المرأة مؤشرات الجدوى االجتماعية واالقتصادية للمشاريع آأداة لتمكين المرأة 

  ..اد دخلها بعد تأسيس المشروع اد دخلها بعد تأسيس المشروع من األسر زمن األسر ز/% /% 9797//  --

  ..من المشاريع المرأة تديرها بمفردها من المشاريع المرأة تديرها بمفردها /% /% 6666//  --

  ..من المشاريع المرأة وزوجها يديران المشروع من المشاريع المرأة وزوجها يديران المشروع /% /% 2626//  --

  ..من المشاريع المرأة وأحد أوالدها يدير المشروع من المشاريع المرأة وأحد أوالدها يدير المشروع /% /% 88//  --

  ..من األسر تحسنت نوعية طعامها من عائد المشروع من األسر تحسنت نوعية طعامها من عائد المشروع /% /% 9393//  --

  .. من عائد المشروع  من عائد المشروع من األسر تحسن نوعية لباسهامن األسر تحسن نوعية لباسها/% /% 8181//  --

  ..من األسر تحسن مسكنها وأوضاعه من عائد المشروع من األسر تحسن مسكنها وأوضاعه من عائد المشروع /% /% 5151//  --

  ..من األسر استطاعت اقتناء بعض السلع المعمرة من عائد المشروع من األسر استطاعت اقتناء بعض السلع المعمرة من عائد المشروع /% /% 7171//  --

  ..من األسر تحسنت صحة األسرة والمرأة من عائد المشروع من األسر تحسنت صحة األسرة والمرأة من عائد المشروع /% /% 50.950.9//  --

  ..زيع ميزانية األسرة زيع ميزانية األسرة من النساء صاحبات المشاريع زادت مشارآتهن في قرارات تومن النساء صاحبات المشاريع زادت مشارآتهن في قرارات تو/% /% 7979//  --

  ..من النساء صاحبات المشاريع زادت مشارآتهن في قرارات تعليم األطفال من النساء صاحبات المشاريع زادت مشارآتهن في قرارات تعليم األطفال /% /% 8484//  --

  من النساء صاحبات المشاريع أصبح لهن قرار في أعداد األطفال المرغوب إنجابه من األسرة من النساء صاحبات المشاريع أصبح لهن قرار في أعداد األطفال المرغوب إنجابه من األسرة /% /% 5151//  --

   . .من النساء صاحبات المشاريع أصبحت تشارك في قرارات زواج األبناء والبناتمن النساء صاحبات المشاريع أصبحت تشارك في قرارات زواج األبناء والبنات/% /% 4141//  --

 عقد  عقد ––من النساء صاحبات المشاريع أصبح لديهن ملكية خاصة باسمهن مثل عقد إيجار محل من النساء صاحبات المشاريع أصبح لديهن ملكية خاصة باسمهن مثل عقد إيجار محل /% /% 3535//  --

  ..بيع بضاعة بيع بضاعة 

  ..من النساء صاحبات المشاريع أصبح لديهن مدخرات مالية بسيطة من عائد المشروع من النساء صاحبات المشاريع أصبح لديهن مدخرات مالية بسيطة من عائد المشروع /% /% 8888//  --

  ..ع ع من النساء صاحبات المشاريع أصبح لديهن مدخرات ذهبية بسيطة من عائد المشرومن النساء صاحبات المشاريع أصبح لديهن مدخرات ذهبية بسيطة من عائد المشرو/% /% 5050//  --

  ..ت واألنشطة االجتماعية في القريةت واألنشطة االجتماعية في القريةمن النساء صاحبات المشاريع أصبحت تساهم في الفعاليامن النساء صاحبات المشاريع أصبحت تساهم في الفعاليا/% /% 6161//  --

من النساء صاحبات المشاريع ترى أن نظرة األسرة من زوج وأوالد أهل الزوج وأهل الزوجة من النساء صاحبات المشاريع ترى أن نظرة األسرة من زوج وأوالد أهل الزوج وأهل الزوجة /% /% 8181//  --

  ..تغيرت إلى اإليجابي اتجاهها بعد المشروع تغيرت إلى اإليجابي اتجاهها بعد المشروع 
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  ..أن عالقتها بأهل القرية تحسنت بعد تأسيسها للمشروع أن عالقتها بأهل القرية تحسنت بعد تأسيسها للمشروع من النساء صاحبات المشاريع ترى من النساء صاحبات المشاريع ترى /% /% 6565//  --

  ..من النساء صاحبات المشاريع ترى أن المشروع عزز ثقتها بنفسها من النساء صاحبات المشاريع ترى أن المشروع عزز ثقتها بنفسها /% /% 7676//  --

من النساء صاحبات المشاريع ينصحن النساء الريفيات بتأسيس مشاريع خاصة بهن ألنه حسب من النساء صاحبات المشاريع ينصحن النساء الريفيات بتأسيس مشاريع خاصة بهن ألنه حسب /% /% 8282//  --

  ..حد حد تعبيرهن المشروع يعطي قيمة للمرأة وال تعود بحاجة إلى أتعبيرهن المشروع يعطي قيمة للمرأة وال تعود بحاجة إلى أ

  ..من النساء صاحبات المشاريع تحسنت عالقتها مع زوجها بعد المشروع من النساء صاحبات المشاريع تحسنت عالقتها مع زوجها بعد المشروع /% /% 7777//  --

  ..من النساء صاحبات المشاريع تحسنت عالقتها مع أبنائها بعد المشروع من النساء صاحبات المشاريع تحسنت عالقتها مع أبنائها بعد المشروع /% /% 6969//  --

  ..من النساء صاحبات المشاريع تحسنت عالقتهن مع أهالي القرية بعد المشروع من النساء صاحبات المشاريع تحسنت عالقتهن مع أهالي القرية بعد المشروع /% /% 6969//  --

  

  

  

  ادسًا ـ المقترحات والتوصياتادسًا ـ المقترحات والتوصياتسس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : : المقترحات والتوصبات المقترحات والتوصبات 
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ر     ر    أوًال ـ تعميم نموذج مشروع تمكين المرأة والحد من الفق ل وزارة الزراعة     أوًال ـ تعميم نموذج مشروع تمكين المرأة والحد من الفق ذ من قب ل وزارة الزراعة      والمنف ذ من قب  والمنف

  ..على آافة القرى الفقيرة في القطر على آافة القرى الفقيرة في القطر ) ) مديرية تنمية المرأة الريفية مديرية تنمية المرأة الريفية ((

ًا ـ    ًا ـ   ثاني ة االقتصادية لثاني اذ توصية باللجن ة االقتصادية ل اتخ اذ توصية باللجن ن  اتخ ع مخصصات المشروع م ع مخصصات المشروع من رف ن 2525رف األلف م ن  ب األلف م  ب

  ..لتستطيع تغطية االحتياج الفعلي من القرى الفقيرة لتستطيع تغطية االحتياج الفعلي من القرى الفقيرة واحد باأللف واحد باأللف يزانية الحكومة إلى يزانية الحكومة إلى مم

ة    ثالثًا ـ ثالثًا ـ  ة تخطيط الدول ة     جعل برامج القروض جزء من المشاريع االستثمارية التي تقرها هيئ ة تخطيط الدول  جعل برامج القروض جزء من المشاريع االستثمارية التي تقرها هيئ

  ..سنويًا لصالح الوزارات والجهات المعنية بتنمية المرأة سنويًا لصالح الوزارات والجهات المعنية بتنمية المرأة 

ة بتخصيص         زام المصارف الحكومي ًا ـ إل ة بتخصيص        رابع زام المصارف الحكومي ًا ـ إل اريع    رابع ل مش ا لتموي غ سنوي من ميزانيته اريع    مبل ل مش ا لتموي غ سنوي من ميزانيته مبل

ا                 ا                النساء المتناهية الصغر بحيث يوضع هذا المبلغ بتصرف أحد الجهات التنفيذية لتحقيق الهدف منه النساء المتناهية الصغر بحيث يوضع هذا المبلغ بتصرف أحد الجهات التنفيذية لتحقيق الهدف منه

 . .  

  خامسًا ـ إيجاد مؤسسة ضامنة لمشاريع النساء المتناهية الصغر خامسًا ـ إيجاد مؤسسة ضامنة لمشاريع النساء المتناهية الصغر 

ى   سادسًا ـ إلزام المؤسسات التأمينية العامة والخاصة بتخصيص نسبة من عمله  سادسًا ـ إلزام المؤسسات التأمينية العامة والخاصة بتخصيص نسبة من عمله   أمين عل ى   ا للت أمين عل ا للت

  . . مشاريع النساء المتناهية الصغر مشاريع النساء المتناهية الصغر 

اد      ابعًا ـ إيج اد     س ابعًا ـ إيج ة    س ات التمويلي ن المؤسس اء م إقراض النس ؤ ومتخصص ب درب وآف ادر م ة    آ ات التمويلي ن المؤسس اء م إقراض النس ؤ ومتخصص ب درب وآف ادر م آ

  الحكومية والسيما فروع المصارف من المحافظات والمناطق والمدن الحكومية والسيما فروع المصارف من المحافظات والمناطق والمدن 

  ثامنًا ـ إيجاد صيغة غير صيغة الفائدة أو العمولة تكون مقبولة اجتماعيًا ثامنًا ـ إيجاد صيغة غير صيغة الفائدة أو العمولة تكون مقبولة اجتماعيًا 

  

ا   تاسعتاسع ا   ًا ـ تشجيع النساء على التعامل مع برامج القروض من خالل الترويج لها والتعريف به ًا ـ تشجيع النساء على التعامل مع برامج القروض من خالل الترويج لها والتعريف به

  . . وبالفرص التي تتيحها للنساء ومن هي الجهات القائمة على إدارتها وآيفية التواصل معهاوبالفرص التي تتيحها للنساء ومن هي الجهات القائمة على إدارتها وآيفية التواصل معها

اج المصارف       إدراج مفردات إدراج مفردات عاشرًا ـ  عاشرًا ـ   ة الصغر ضمن جداول احتي اج المصارف       مشاريع النساء المتناهي ة الصغر ضمن جداول احتي مشاريع النساء المتناهي

  . . ن باستطاعة أي امرأة الحصول على قرض لتمويل مشروعهان باستطاعة أي امرأة الحصول على قرض لتمويل مشروعهاالحكومية بحيث يكوالحكومية بحيث يكو

حادي عشر ـ إيجاد برامج تدريبية تعمل على تحفيز المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها وتمكنها من  حادي عشر ـ إيجاد برامج تدريبية تعمل على تحفيز المرأة وتعزيز ثقتها بنفسها وتمكنها من  

  . . المعلومات الفنية واإلدارية الالزمة إلدارة مشروعها المعلومات الفنية واإلدارية الالزمة إلدارة مشروعها 

اريع       الم المش دخول بع ى ال اء عل جع النس زة لتش زات محف اد مي اني عشر ـ إيج اريع      ث الم المش دخول بع ى ال اء عل جع النس زة لتش زات محف اد مي ر ـ إيج اني عش ة ث ة  المتناهي  المتناهي

  الصغر مثل اإلعفاء من الفوائد وإعطاء فرصة توسعة باإلضافة لقرض تأسيس الصغر مثل اإلعفاء من الفوائد وإعطاء فرصة توسعة باإلضافة لقرض تأسيس 

اريع التشارآية         زة تفصيلية للمش زة تفصيلية للمشاريع التشارآية        ثالث عشر ـ إعطاء مي ى      ثالث عشر ـ إعطاء مي ين مجموعة نساء للتشجيع عل ى      ب ين مجموعة نساء للتشجيع عل ب

  . . المشاريع الجماعية المشاريع الجماعية 
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تفعيل دور المؤسسات الحكومية واألهلية في حل مشكلة التسويق أو تصريف           تفعيل دور المؤسسات الحكومية واألهلية في حل مشكلة التسويق أو تصريف           : : رابع عشر   رابع عشر   

  . . منتجات الريفية منتجات الريفية الال

ة من خدمات              : : خامس عشر   خامس عشر    ة من خدمات              ربط حزمة الخدمات المالية بالمشاريع المتناهية الصغر بحزم ربط حزمة الخدمات المالية بالمشاريع المتناهية الصغر بحزم

دريب             ر بالت ا فرصة أآب دريب            تدريبية وتحفيزية لتعزيز ثقة المرأة بنفسها وإبعاد خوفها من الفشل ومنحه ر بالت ا فرصة أآب تدريبية وتحفيزية لتعزيز ثقة المرأة بنفسها وإبعاد خوفها من الفشل ومنحه

  الفني الفني 

بة    سادس عشر ـ إيالء األهمية الكافية لربط المشاريع المتناهية الصغر ب  سادس عشر ـ إيالء األهمية الكافية لربط المشاريع المتناهية الصغر ب   ة تسويقية مناس ة تسويقية مناسبة    حلق حلق

  . . بعد تدريب النساء على إضفاء قيمة مضافة عليها بعد تدريب النساء على إضفاء قيمة مضافة عليها 

روض                ات الق رامج وآلي رويج لب ة للت ة المختلف ائل اإلعالمي تخدام الوس ر ـ اس ابع عش روض               س ات الق رامج وآلي رويج لب ة للت ة المختلف ائل اإلعالمي تخدام الوس ر ـ اس ابع عش س

  . . والجهات القائمة عليها وفرض استفادة النساء منها والجهات القائمة عليها وفرض استفادة النساء منها 

ات التم         ي المؤسس اء ف إقراض النس درب ومتخصص ب ادر م ل آ ر ـ تأهي امن عش ات التم        ث ي المؤسس اء ف إقراض النس درب ومتخصص ب ادر م ل آ ر ـ تأهي امن عش ة ث ة ويلي ويلي

  . . الحكومية الحكومية 

تاسع عشر ـ إيجاد بدائل لكفالة الموظفين في الدولة بسندات أمانة أو إيجاد مؤسسات ضامنة  تاسع عشر ـ إيجاد بدائل لكفالة الموظفين في الدولة بسندات أمانة أو إيجاد مؤسسات ضامنة  

 . .  

ة         رامج تدريبي ميم ب رون ـ تص ة        عش رامج تدريبي ميم ب رون ـ تص روع      عش دير المش ب دور م ى لع ادرة عل رأة ق ل الم روع      تجع دير المش ب دور م ى لع ادرة عل رأة ق ل الم تجع

  والمحاسب ومسؤول المشتريات والمروج اإلعالمي للمشروع والمحاسب ومسؤول المشتريات والمروج اإلعالمي للمشروع 

  المرأة عن القطاع الخاص المرأة عن القطاع الخاص الحادي والعشرون ـ تغير نظرة الحادي والعشرون ـ تغير نظرة 
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  سابعًا ـ مالحق الدراسةسابعًا ـ مالحق الدراسة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :: ـ بعض المراجع والمصادر ذات الصلة  ـ بعض المراجع والمصادر ذات الصلة 33
ورية     ..11 ة الس ة العربي ورية   الجمهوري ة الس ة العربي وزراء   , , الجمهوري س ال ة مجل وزراء   رئاس س ال ة مجل اء   , , رئاس زي لإلحص ب المرآ اء   المكت زي لإلحص ب المرآ داد  , , المكت ائج التع داد  نت ائج التع نت

   . .19941994السكاني لعام السكاني لعام 

ورية    ..22 ة الس ة العربي ورية  الجمهوري ة الس ة العربي وز , , الجمهوري س ال ة مجل وز رئاس س ال ة مجل اء  , , راء راء رئاس زي لإلحص ب المرآ اء  المكت زي لإلحص ب المرآ ة , , المكت ة المجموع المجموع

   . .19991999اإلحصائية لعام اإلحصائية لعام 

ديموغرافي   , , المكتب المرآزي لإلحصاء المكتب المرآزي لإلحصاء , , رئاسة مجلس الوزراء  رئاسة مجلس الوزراء  , , الجمهورية العربية السورية    الجمهورية العربية السورية      ..33 ديموغرافي   المسح ال المسح ال

   . .19931993المتكامل لعام المتكامل لعام 

رأة ف                . .44 ين الم ود تمك ام ، جه رأة ف               الجمهورية العربية السورية ، االتحاد العام  النسائي الع ين الم ود تمك ام ، جه ة   الجمهورية العربية السورية ، االتحاد العام  النسائي الع ة العربي ة   ي الجمهوري ة العربي ي الجمهوري

   . .20022002السورية ، دمشق السورية ، دمشق 
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ة   . .55 تراتيجية الوطني ي لإلس دي والتحليل ر النق ائي ، التقري ام النس اد الع ورية ، االتح ة الس ة العربي ة  الجمهوري تراتيجية الوطني ي لإلس دي والتحليل ر النق ائي ، التقري ام النس اد الع ورية ، االتح ة الس ة العربي الجمهوري

ادة الجابي ،          / / 20052005  --  20022002//للمرأة في الجمهورية العربية السورية       للمرأة في الجمهورية العربية السورية        تاذة غ داد االس ات ، إع ادة الجابي ،          االنجازات والمعوق تاذة غ داد االس ات ، إع االنجازات والمعوق

    .  .20062006دمشق دمشق 

رأة                     .  . 66 ة للم د بكين ،اإلستراتيجية الوطني ا بع رأة                    الجمهورية العربية السورية ، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لم ة للم ين ،اإلستراتيجية الوطني د بك ا بع الجمهورية العربية السورية ، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لم

  20012001 ، دمشق  ، دمشق 20052005حتى عام حتى عام 

رأة               .  . 77 رأة              الجمهورية العربية السورية ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، االستراتيجية الوطنية لتنمية الم الجمهورية العربية السورية ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، االستراتيجية الوطنية لتنمية الم

  20032003 ، دمشق  ، دمشق 20072007الوطنية للمرأة حتى عام الوطنية للمرأة حتى عام الريفية في ضوء االستراتيجية الريفية في ضوء االستراتيجية 

وطني                  .  . 88 ر ال وطني                 الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة السورية لشؤون األسرة ،  التقري ر ال الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس الوزراء، الهيئة السورية لشؤون األسرة ،  التقري

  20052005األولي عن اتفاقية سيداو ، دمشق األولي عن اتفاقية سيداو ، دمشق 

ة تخطي               .  . 99 وزراء ، هيئ ة تخطي              الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس ال وزراء ، هيئ ة ،الخطة الخم     الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس ال ة ،الخطة الخم     ط الدول ، ، سية التاسعة   سية التاسعة   ط الدول

  ..20002000دمشق دمشق 

  

ة ، الخطة الخمسية العاشرة                    .  . 1010 ة ، الخطة الخمسية العاشرة                   الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس الوزراء ، هيئة تخطيط الدول الجمهورية العربية السورية ، رئاسة مجلس الوزراء ، هيئة تخطيط الدول

  20052005، دمشق ، دمشق 

ي . . 1111 رأة ف ا الم ي تؤديه ة السورية ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، األدوار الت ة العربي ي الجمهوري رأة ف ا الم ي تؤديه ة السورية ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، األدوار الت ة العربي الجمهوري

    20072007 ، دمشق  ، دمشق الريف السوري ، دراسة ميدانيةالريف السوري ، دراسة ميدانية

دول        . . 1212 ي ال رأة ف ين الم رات تمك رة ، مؤش ؤون األس ورية لش ة الس ورية ، الهيئ ة الس ة العربي دول        الجمهوري ي ال رأة ف ين الم رات تمك رة ، مؤش ؤون األس ورية لش ة الس ورية ، الهيئ ة الس ة العربي الجمهوري

  20062006العربية ، دمشق العربية ، دمشق 

دآتورة          .  . 1313 داد ال رأة صحيًا ، إع ين الم دآتورة         الجمهورية العربية السورية ، الهيئة السورية لشؤون األسرة ، تمك داد ال رأة صحيًا ، إع الجمهورية العربية السورية ، الهيئة السورية لشؤون األسرة ، تمكين الم

  20082008 دمشق  دمشق هيام بشور والدآتور آوآب الداية ،هيام بشور والدآتور آوآب الداية ،

ومي     .  . 1414 ات الق ز المعلوم ورية ، مرآ ة الس ة العربي ومي    الجمهوري ات الق ز المعلوم ورية ، مرآ ة الس ة العربي ات   , , الجمهوري ر المعلوم ي عص ة ف كان والتنمي ات   الس ي عصر المعلوم ة ف كان والتنمي : : الس

   . .19981998دمشق دمشق , , دراسة نظرية وتطبيق عملي على واقع السكان في سورية دراسة نظرية وتطبيق عملي على واقع السكان في سورية 

ى الوصول إ                 .  . 1515 درة النساء عل ى الوصول إ                الجمهورية العربية السورية ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، ق درة النساء عل ى  الجمهورية العربية السورية ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، ق ى  ل ل

  20002000القروض في سوريا ، إعداد الدآتور أآرم القش والسيدة رائدة أيوب ـ دمشق القروض في سوريا ، إعداد الدآتور أآرم القش والسيدة رائدة أيوب ـ دمشق 

ة ، دمشق           .  . 1616 ة في الريف السوري ، دراسة ميداني ة ، دمشق          األخرس ـ محمد صفوح ، أنماط التحوالت االجتماعي ة في الريف السوري ، دراسة ميداني األخرس ـ محمد صفوح ، أنماط التحوالت االجتماعي

20002000  

ة في استقصاء ال        .  . 1717 د صفوح ، األسس المنهجي ة في استقصاء ال       األخرس ـ محم د صفوح ، األسس المنهجي زات في سوري     األخرس ـ محم زات في سوري     خصائص النساء المتمي ، ، ااخصائص النساء المتمي

  20052005دراسة ميدانية ، دمشق دراسة ميدانية ، دمشق 

ة        .   . 1818 ة ، أطروح ة الريفي اع التنمي ي قط ي ف ور العلم تيعاب التط ة الس روط المجتمعي دة ، الش وب ، رائ ة      أي ة ، أطروح ة الريفي اع التنمي ي قط ي ف ور العلم تيعاب التط ة الس روط المجتمعي دة ، الش وب ، رائ أي

  19941994، جامعة دمشق ، جامعة دمشق راف األستاذ الدآتور صفوح األخرسراف األستاذ الدآتور صفوح األخرسعلمية لنيل درجة الماجستير في علم االجتماع ، بإشعلمية لنيل درجة الماجستير في علم االجتماع ، بإش
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ة          : : القتصادي  القتصادي  المسح االجتماعي ا  المسح االجتماعي ا  , , نجوى قصاب حسن    نجوى قصاب حسن    . . 1919 ة لعين ة          دراسة لألوضاع االقتصادية واالجتماعي ة لعين دراسة لألوضاع االقتصادية واالجتماعي

اطق الحزام األخضر في سورية               اطق الحزام األخضر في سورية              من أسر صغار المزارعين المستهدفة في برنامج األغذية العالمي في من , , من أسر صغار المزارعين المستهدفة في برنامج األغذية العالمي في من

  19961996دمشق دمشق 
يا  . .1717 رب آس ة لغ ة االقتصادية واالجتماعي يا اللجن رب آس ة لغ ة االقتصادية واالجتماعي كوا((اللجن كوااإلس م  ) ) اإلس ات األم دعم منظم ي ل يج العرب امج الخل م  ، وبرن ات األم دعم منظم ي ل يج العرب امج الخل ، وبرن

   . .19991999  ككنيويورنيويور, , دليل تنمية المجتمعات المحلية دليل تنمية المجتمعات المحلية , , دة اإلنمائية دة اإلنمائية المتحالمتح

اء    , , )  )  اإلسكوااإلسكوا((اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا    اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا      ..1818 ر واإليف ة الفق اء    زيادة الدخل وتأثيرها على مواجه ر واإليف ة الفق زيادة الدخل وتأثيرها على مواجه

   . .19991999  ككنيويورنيويور, , بأحد المقومات األساسية للتنمية المحلية بأحد المقومات األساسية للتنمية المحلية 

   . .19951995اتجاهات وإحصائيات  اتجاهات وإحصائيات  ::المرأة في العالمالمرأة في العالم, , ) ) ليونيفيمليونيفيماا( ( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة   ..1919

رأة       ..2020 ائي للم دة اإلنم م المتح ندوق األم رأة     ص ائي للم دة اإلنم م المتح ندوق األم ونيفيم ( ( ص ونيفيم الي يا   ) / ) / الي رب آس ب غ يا   مكت رب آس ب غ دريب   ––مكت ة لت دورة اإلقليمي دريب    ال ة لت دورة اإلقليمي  ال

د                ا بع ة لمشروع م رامج ومشاريع التنمي د               المدربين على إدماج قضايا النوع االجتماعي في تخطيط وتصميم ب ا بع ة لمشروع م رامج ومشاريع التنمي المدربين على إدماج قضايا النوع االجتماعي في تخطيط وتصميم ب

   . .20002000األردن األردن ––عمانعمان, ,  نيسان  نيسان 1212--88من من , , الثانية الثانية  المرحلة  المرحلة ––بيجين بيجين 

رأة          ..2121 ائي للم م المتحدة اإلنم رأة        صندوق األم ائي للم دة اإلنم م المتح ونيفيم  ( ( صندوق األم ونيفيم  الي يا    )  / )  / الي يا    مكتب غرب آس ة    , , مكتب غرب آس در والتنمي ة    الكاشف في الجن در والتنمي : : الكاشف في الجن

   . .19991999حقيبة مرجعية حقيبة مرجعية 

  ..19981998تقرير عام تقرير عام , ,  مكتب غرب آسيا  مكتب غرب آسيا )  /)  /اليونيفيم اليونيفيم ( ( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة   ..2222

، تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج عمل ، تقييم وضع المرأة السورية في ضوء منهاج عمل ))اليونيفيماليونيفيم( ( األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة صندوق صندوق . . 2323

  ..20032003بيجين ، دمشق بيجين ، دمشق 

، تقرير أوضاع المرأة في الجمهورية العربية السورية ، تقرير أوضاع المرأة في الجمهورية العربية السورية ))اليونيفيماليونيفيم( ( صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة . . 2424

  20042004، دمشق ، دمشق 

   . .19991999 نييورك  نييورك 19991999 سكان العالم لعام  سكان العالم لعام حالةحالة, , صندوق األمم المتحدة للسكان صندوق األمم المتحدة للسكان . . 2525

  20042004، نيويورك ، نيويورك 20042004صندوق األمم المتحدة للسكان ، حالة سكان العالم لعام صندوق األمم المتحدة للسكان ، حالة سكان العالم لعام . . 2626

  20052005 ، نيويورك  ، نيويورك 20052005صندوق األمم المتحدة للسكان ،حالة سكان العالم لعام صندوق األمم المتحدة للسكان ،حالة سكان العالم لعام . . 2727

  ..19971997ويورك ويورك األمم المتحدة ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، نياألمم المتحدة ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ني. . 2828

   . .19941994 أيلول  القاهرة  أيلول  القاهرة 1313--55األمم المتحدة ، تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ، األمم المتحدة ، تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ، ..2929

ين،       . .3030 ؤتمر بيج ة لم ة الختامي ي والوثيق الن السياس ع اإلع ين م ل بيج اج عم الن ومنه دة ، إع م المتح ين،      األم ؤتمر بيج ة لم ة الختامي ي والوثيق الن السياس ع اإلع ين م ل بيج اج عم الن ومنه دة ، إع م المتح األم

19951995. .   

    20012001 ، نيويورك  ، نيويورك 55++األمم المتحدة ، بكين األمم المتحدة ، بكين . . 3131

  20062006 ، نيويورك  ، نيويورك 1010++حدة ، بكين حدة ، بكين األمم المتاألمم المت. . 3232

  

  

  



 232

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : :  ـ جداول الدراسة الميدانية  ـ جداول الدراسة الميدانية 22

  //11//جدول رقم جدول رقم 
  توزع العينة حسب الحالة العائلية توزع العينة حسب الحالة العائلية 

  % %   البيان البيان 
  9.649.64  عزباء عزباء 

  77.6177.61  متزوجة متزوجة 
  4.084.08  مطلقة مطلقة 
  8.668.66  أرملة أرملة 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  

  //22//جدول رقم جدول رقم 
  ر ر أفراد العينة حسب العمأفراد العينة حسب العمتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
1818--2020  --  
2121--2525  0.160.16  
2626--3030  15.5215.52  
3131--3535  22.3822.38  
3636--4040  32.3532.35  
4141--4545  14.2114.21  
4646--5050  10.2910.29  
5151--5555  4.734.73  
  0.320.32   فأآثر فأآثر5555

  --  أخرى تذآرأخرى تذآر
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  %%100100  المجموع المجموع 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  //33//جدول رقم جدول رقم 
  المستوى التعليمي المستوى التعليمي العينة حسب العينة حسب أفراد أفراد توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  16.8316.83  أمي أمي 
  13.2313.23  ملم ملم 

  34.4734.47  ابتدائيابتدائي
  28.1028.10  إعدادي إعدادي 
  6.206.20  ثانوي ثانوي 

  0.650.65  معهد متوسط معهد متوسط 
  0.490.49  جامعة وما فوق جامعة وما فوق 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  //44// رقم  رقم جدولجدول

  أفراد العينة حسب عائدية ملكية جزء أو آل األرض الزراعيةأفراد العينة حسب عائدية ملكية جزء أو آل األرض الزراعيةتوزع توزع 
  %%  البيان البيان 

  1.141.14  تملك تملك 
  51.3051.30  ال تملك ال تملك 

  50.1650.16  ال ينطبق ال ينطبق 
  %%100100  المجموع المجموع 

 
  

  //55//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب عائدية ملكية جزء أو آل من الحيوانات الزراعيةأفراد العينة حسب عائدية ملكية جزء أو آل من الحيوانات الزراعيةتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
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  1.141.14  تملك تملك 
  49.1849.18  ال تملك ال تملك 

  46.4046.40  ال ينطبق ال ينطبق 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //66//جدول رقم جدول رقم 

  أفراد العينة حسب ممارسة عمل إضافي للمشروعأفراد العينة حسب ممارسة عمل إضافي للمشروعتوزع توزع 
  %%  البيان البيان 

  1.141.14  تعمل تعمل 
  98.8598.85  ال تعملال تعمل

  %%100100  مجموع مجموع الال
  
  
  
  

  //77//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب تسجيل ملكية باسمها أفراد العينة حسب تسجيل ملكية باسمها توزع توزع 

  % %   البيان البيان 
  5.065.06  نعم نعم 
  81.8681.86  ال ال 

  13.0713.07  ال ينطبق ال ينطبق 
  %%100100  المجموع المجموع 

 
  

  //88//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب الملكية من المدخرات الذهبية أفراد العينة حسب الملكية من المدخرات الذهبية توزع توزع 

  % %   التكرار التكرار   البيان البيان 
  2.612.61  1616  نعم نعم 
  97.3897.38  596596  ال ال 
  --  --  رى تذآر رى تذآر أخأخ

  %%100100  612612  المجموع المجموع 
  
  

  //99//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب الملكية من المدخرات المالية الخاصةأفراد العينة حسب الملكية من المدخرات المالية الخاصةتوزع توزع 

  % %   البيان البيان 
  7.677.67  نعم نعم 
  92.3292.32  ال ال 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 
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  //1010//جدول رقم جدول رقم 

  أفراد العينة حسب حرية التصرف بالممتلكاتأفراد العينة حسب حرية التصرف بالممتلكاتتوزع توزع 
  % %   البيان البيان 

  62.9062.90  نعم نعم 
  35.7835.78  ال ال 

  1.301.30  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  
  
  
  
  

  //1111//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب حرية التصرف بمبلغ من المالأفراد العينة حسب حرية التصرف بمبلغ من المالتوزع توزع 

  % %   البيان البيان 
  70.5870.58  نعم نعم 
  27.6127.61  ال ال 

  1.791.79  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  

  //1212//دول رقم دول رقم جج
  لكات لكات التوزع النسبي ألفراد العينة حسب عدم حرية المرأة بالتصرف بالممتالتوزع النسبي ألفراد العينة حسب عدم حرية المرأة بالتصرف بالممت

  % %   البيان البيان 
  30.7630.76  تسلط األبتسلط األب

  4.144.14  تسلط األخوة الذآورتسلط األخوة الذآور
  39.6439.64  تسلط الزوجتسلط الزوج

  18.9318.93  العادات والتقاليدالعادات والتقاليد
  6.506.50  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
  

  //1313//جدول رقم جدول رقم 
  التوزع النسبي ألفراد العينة حسب االستفادة من خدمات الوحدة النسائيةالتوزع النسبي ألفراد العينة حسب االستفادة من خدمات الوحدة النسائية

  % %   البيان البيان 
  18.3018.30  تمت االستفادة تمت االستفادة 

  48.8548.85  تم االستفادةتم االستفادةلم تلم ت
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  32.8432.84  ال يوجد وحدة ال يوجد وحدة 
  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
 

  //1414//جدول رقم جدول رقم 
  التوزع النسبي ألفراد العينة حسب نوع االستفادة من خدمات الوحدة النسائيةالتوزع النسبي ألفراد العينة حسب نوع االستفادة من خدمات الوحدة النسائية

  % %   البيان البيان 
  8.928.92  دورات تدريبيةدورات تدريبية

  77.6777.67  خدمات خدمات 
  8.038.03  قروضقروض

  5.355.35  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  
  //1515 / /جدول رقمجدول رقم

  التوزع النسبي ألفراد العينة حسب االستفادة من خدمات الوحدة الصحيةالتوزع النسبي ألفراد العينة حسب االستفادة من خدمات الوحدة الصحية
  % %   البيان البيان 

  32.5132.51  تمت االستفادة تمت االستفادة 
  17.6417.64  لم تتم االستفادةلم تتم االستفادة
  49.8349.83  ال يوجد وحدة ال يوجد وحدة 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  

  //1616//جدول رقم جدول رقم 
   الصحية  الصحية التوزع النسبي ألفراد العينة حسب نوع االستفادة من خدمات الوحدةالتوزع النسبي ألفراد العينة حسب نوع االستفادة من خدمات الوحدة

  % %   البيان البيان 
  14.5714.57  معالجة األسرةمعالجة األسرة
  58.7958.79  تقديم خدماتتقديم خدمات

  6.036.03  اسعافات اسعافات 
  20.6020.60  لقاحاتلقاحات

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //1717//جدول رقم جدول رقم 

  التوزع النسبي ألفراد العينة حسب أسباب  عدم االستفادة من خدمات الوحدة الصحية التوزع النسبي ألفراد العينة حسب أسباب  عدم االستفادة من خدمات الوحدة الصحية 
  %%  البيان البيان 

  11.1111.11  عدم المعرفة بالخدماتعدم المعرفة بالخدمات
  66.6666.66  خدمة المقدمة خدمة المقدمة سوء السوء ال

  19.4419.44  ممانعة األهل ممانعة األهل 
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  5.555.55  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //1818//جدول رقم جدول رقم 

  التوزع النسبي ألفراد العينة حسب االستفادة من خدمات الوحدة اإلرشادية الزراعيةالتوزع النسبي ألفراد العينة حسب االستفادة من خدمات الوحدة اإلرشادية الزراعية
  %%  البيان البيان 

  49.6749.67  تمت االستفادة تمت االستفادة 
  19.4419.44  لم تتم االستفادةلم تتم االستفادة
  30.8830.88  ال يوجد وحدة ال يوجد وحدة 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  
  

  //1919//جدول رقم جدول رقم 
  التوزع النسبي ألسر العينة وفقًا لنوع االستفادة من الوحدة اإلرشادية الزراعية  التوزع النسبي ألسر العينة وفقًا لنوع االستفادة من الوحدة اإلرشادية الزراعية  

  %%  البيان البيان 
  --  دورة خياطةدورة خياطة
  --  تصفيف شعرتصفيف شعر

  55.5955.59  مشروع استثماريمشروع استثماري
  6.256.25  محو أمية محو أمية 

  13.4813.48  صناعات منزلية صناعات منزلية 
  9.869.86  صناعات ريفية صناعات ريفية 

  --  نباتات زينة نباتات زينة 
  --  تريكو تريكو 

  14.8014.80  أآثر من خدمة أآثر من خدمة 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  
  

  //2020//دول رقم دول رقم جج
   من الوحدة اإلرشادية الزراعية   من الوحدة اإلرشادية الزراعية  ةةالتوزع النسبي ألسر العينة وفقًا ألسباب عدم االستفادالتوزع النسبي ألسر العينة وفقًا ألسباب عدم االستفاد

  %%  البيان البيان 
  38.6538.65  عدم رغبة األهلعدم رغبة األهل
  22.6822.68  عدم رغبة الزوجعدم رغبة الزوج

  18.4818.48  دورات غير مناسبة دورات غير مناسبة 
  10.9210.92  عدم رغبة شخصية عدم رغبة شخصية 

  --   المالي الماليعدم توفر الرسمعدم توفر الرسم
  9.249.24  أخرى تذآر أخرى تذآر 
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  %%100100  المجموع المجموع 
  
  
  
  

  //2121//جدول رقم جدول رقم 
  التوزع النسبي ألسر العينة وفقًا لحرمان المرأة من إمكانيات األسرة المادية التوزع النسبي ألسر العينة وفقًا لحرمان المرأة من إمكانيات األسرة المادية 

  %%  البيان البيان 
  8.338.33  محرومة آليًامحرومة آليًا

  36.2736.27  محرومة جزئيًامحرومة جزئيًا
  55.3955.39  غير محرومة غير محرومة 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  

  //2222//جدول رقم جدول رقم 
  ع النسبي ألسر العينة بحال تعرض المرأة لمشكلة ع النسبي ألسر العينة بحال تعرض المرأة لمشكلة التوزالتوز

  %%  البيان البيان 
  9.649.64  أحاول حلها بنفسيأحاول حلها بنفسي
  1.141.14  بمساعدة الجيرانبمساعدة الجيران
  63.5663.56  بمساعدة األهل بمساعدة األهل 
  8.828.82  بمساعدة الزوج بمساعدة الزوج 

  0.980.98  بمساعدة األصدقاءبمساعدة األصدقاء
  14.2114.21  أترآها لمشيئة اهللاأترآها لمشيئة اهللا

  1.601.60  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  

  //2323//جدول رقم جدول رقم 
  عينة حسب استثمار المبلغ المادي الفوري في حال توفره عينة حسب استثمار المبلغ المادي الفوري في حال توفره أفراد الأفراد التوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  --  استخدامه في األرضاستخدامه في األرض

  --  شراء وسائل إنتاج شراء وسائل إنتاج 
  14.5414.54  شراء حيوانات شراء حيوانات 

  3.103.10  شراء أثاثشراء أثاث
  --  البدء بمشروع خاصالبدء بمشروع خاص

  --  شراء سيارةشراء سيارة
  --  بناء منزلبناء منزل

  --  شراء أرض زراعيةشراء أرض زراعية
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  --  حفر بئر ماءحفر بئر ماء
  2.282.28  توزيعه على األبناءتوزيعه على األبناء

  9966..11  ادخارهادخاره
  5.065.06  تسديد ديونتسديد ديون

  62.2562.25  نفقات المنزل نفقات المنزل 
  5.715.71  نفقات شخصية نفقات شخصية 

  5.065.06  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  
  
  
  
  

  //2424//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب نوع العائلة أفراد العينة حسب نوع العائلة توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  77.7777.77  أسرة بسيطة أسرة بسيطة 
  22.2222.22  أسرة ممتدة أسرة ممتدة 
  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
 

  
  //2525//جدول رقم جدول رقم 

  لعينة بحسب عدد أفرادهالعينة بحسب عدد أفرادهاتوزع أفراد اتوزع أفراد ا
  %%  عدد أفراد األسرة عدد أفراد األسرة 

11--22  --  
33--44  2.282.28  
55--66  8.668.66  
77--88  72.5472.54  
99--1212  11.2711.27  

  5.225.22   فأآثر فأآثر1313
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  
  

  //2626//ول رقم ول رقم جدجد
  أفراد العينة حسب نوع المسكنأفراد العينة حسب نوع المسكنتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  8.828.82  شقة شقة 

  83.6683.66  دار عربية دار عربية 
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  1.301.30  آوخ أو براآية آوخ أو براآية 
  3.433.43  خيمة خيمة 

  2.772.77    أخرى تذآرأخرى تذآر
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //2727//جدول رقم جدول رقم 

  أفراد العينة حسب مادة البناء في المسكنأفراد العينة حسب مادة البناء في المسكنتوزع توزع 
  %%  البيان البيان 
  90.6890.68  بلوك أو اسمنتبلوك أو اسمنت
  2.122.12  خشب وتوتياءخشب وتوتياء

  4.414.41  طين طين 
  2.772.77  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
  
  

  //2828//جدول رقم جدول رقم 
  المصدر الرئيسي لمياه الشرب حسب المحافظاتالمصدر الرئيسي لمياه الشرب حسب المحافظات

  %%  البيان البيان 
  62.0962.09  لمنزللمنزلشبكة عامة باشبكة عامة با

  10.9410.94  بئر بئر 
  3.103.10  سدسد

  1.631.63  برآة برآة 
  19.6019.60  صهريح صهريح 

  1.471.47  صنبور عامصنبور عام
  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
 

  
  

  //2929//دول رقم دول رقم جج
  أفراد العينة حسب ملكية المسكنأفراد العينة حسب ملكية المسكنتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  74.8374.83  ملك ملك 

  10781078  إيجار إيجار 
  14.3714.37  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
  
  

  //3030//جدول رقم جدول رقم 
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  عينة حسب الطرق المؤدية إلى المسكنعينة حسب الطرق المؤدية إلى المسكنأفراد الأفراد التوزع توزع 
  %%  البيان البيان 

  44.9344.93  معبد بشكل آاملمعبد بشكل آامل
  21.4021.40  معبدة بشكل جزئيمعبدة بشكل جزئي

  30.5530.55  ترابيترابي
  3.103.10  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
 

  //3131//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب توفر مرافق في المنزل أفراد العينة حسب توفر مرافق في المنزل توزع توزع 

  % %   البيان البيان 
  49.8449.84  مطبخ مطبخ 
  30.5630.56  حمام حمام 

  100100  مرحاض مرحاض 
  

  //3232//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب وجود ملحقات بمسكن األسرةأفراد العينة حسب وجود ملحقات بمسكن األسرةتوزع توزع 

  % %   البيان البيان 
  21.9021.90  حديقة منزليةحديقة منزلية

  2.782.78  حديقة للخضار والفواآهحديقة للخضار والفواآه
  85.3085.30  فسحة سماويةفسحة سماوية
  6.056.05  دآان للبيعدآان للبيع

  10791079  مكان مخصص للدواجنمكان مخصص للدواجن
  56.2156.21  مكان مخصص لألغناممكان مخصص لألغنام

  3.443.44  ورشة عمل منزلية ورشة عمل منزلية 
  16.6716.67  مكان مخصص لألبقارمكان مخصص لألبقار

  3.603.60  األلباناأللبانمكان لتصنيع مكان لتصنيع 
  10.9510.95  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  
  
  

  //3333//دول رقم دول رقم جج
  توزع أفراد العينة حسب نوع الطاقة المستخدم في المنزلتوزع أفراد العينة حسب نوع الطاقة المستخدم في المنزل

  % %   البيان البيان 
  68.9668.96  غاز غاز 
  1.641.64  آاز آاز 

  38.4038.40  حطب حطب 
  54.4254.42  مازوت مازوت 
  66.1866.18  آهرباء آهرباء 

  5.405.40  أخرى تذآر أخرى تذآر 
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  //3434//جدول رقم جدول رقم 
  مرة مرة ك سلع معك سلع معالالالتوزع النسبي ألسر العينة وفقًا المتالتوزع النسبي ألسر العينة وفقًا المت

  % %   البيان البيان 
  98.2198.21  تلفزيون تلفزيون 
  16.5116.51  فيديوفيديو

  97.7297.72  ثالجة ثالجة 
  3.113.11  فريزة فريزة 

  5.235.23  آمبيوتر آمبيوتر 
  76.9676.96  دش دش 

  79.7479.74  خليوي خليوي 
  50.6650.66  غسالة غسالة 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  
  

  //3535//ول رقم ول رقم جدجد
  التوزع النسبي لألسر وفق امتالآها وسائل نقلالتوزع النسبي لألسر وفق امتالآها وسائل نقل

  البيانالبيان  تملك تملك 
  %%النسبة النسبة 

  12.9012.90  دراجة نارية دراجة نارية 
  0.810.81  شحنة بك آبشحنة بك آب

  4.084.08   عجالت عجالت33شاحنة شاحنة 
  --  باصباص

  0.320.32  شاحنة متوسطة شاحنة متوسطة 
  0.160.16  شاحنة سياحية شاحنة سياحية 

  81.6981.69  ال يوجد ال يوجد 
  --  أخرى تذآرأخرى تذآر
  %%100100  المجموعالمجموع

 
  
  

  //3636//جدول رقم جدول رقم 
  التوزع النسبي لألسر وفق امتالآها اآلالت الزراعية التوزع النسبي لألسر وفق امتالآها اآلالت الزراعية 

  البيانالبيان  تملكتملك
  %%النسبة النسبة 

  1.961.96  محرك ديزل آهرباءمحرك ديزل آهرباء
  12.4112.41  عزاقة عزاقة 
  --  جرارجرار
  --  ةةدراسدراس

  --  حصادة حصادة 



 243

  85.6285.62  ال يوجد شيءال يوجد شيء
  --  أخرى تذآرأخرى تذآر
  %%100100  المجموعالمجموع

  
  

  //3737//جدول رقم جدول رقم 
  حيازة األسرة من الحيوانات باستثناء  حيازة المشروع حيازة األسرة من الحيوانات باستثناء  حيازة المشروع 

  %%  البيان البيان 
  37.0937.09  أبقار أبقار 
  48.8548.85  أغنام أغنام 
  7.357.35  ماعز ماعز 

  6.696.69  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
 
  

  //3838//جدول رقم جدول رقم 
  األسرة أو أحد أفرادها أرض زراعية األسرة أو أحد أفرادها أرض زراعية أفراد العينة حسب ملكية أفراد العينة حسب ملكية توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  16.6616.66  تملك تملك 

  83.3383.33  ال تملك ال تملك 
  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
  

  //3939//جدول رقم جدول رقم 
  توزع أفراد العينة حسب ملكية األرضتوزع أفراد العينة حسب ملكية األرض

  %%  البيان البيان 
  82.3582.35  للذآور فقطللذآور فقط
  6.866.86  لإلناث فقط لإلناث فقط 

  10.7810.78  للذآور واإلناث معًاللذآور واإلناث معًا
  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
  

  //4040//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب عمل األسرة أو أحد أفرادها بالزراعة  أفراد العينة حسب عمل األسرة أو أحد أفرادها بالزراعة  توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  49.1849.18  نعم تعمل نعم تعمل 
  48.0348.03  ال  تعمل ال  تعمل 

  2.772.77  أخرى تذآر أخرى تذآر 
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  %%100100  المجموع المجموع 
  

  //4141//جدول رقم جدول رقم 
  الصعوبات التي تعاني منها األسرة في تسويق المنتجاتالصعوبات التي تعاني منها األسرة في تسويق المنتجات

  الصعوبات الصعوبات   
  %%النسبة النسبة 

  30.7030.70  مدينةمدينةالبعد عن مرآز الالبعد عن مرآز ال
  17.2417.24  صعوبة التسويقصعوبة التسويق

  8.048.04  عدم توفر وسيلة نقلعدم توفر وسيلة نقل
  43.1843.18  ال يوجد من يسوقهال يوجد من يسوقه

  0.820.82  أخرى تذآرأخرى تذآر
  100100  المجموعالمجموع

 
  
  
  

  //4242//ول رقم ول رقم جدجد
  التوزع النسبي لألسر وفق المصادر األساسية للدخلالتوزع النسبي لألسر وفق المصادر األساسية للدخل

  %%  البيان البيان 
  14.2114.21  بيع المنتجات الزراعيةبيع المنتجات الزراعية
  10.2910.29  بيع المنتجات الحيوانيةبيع المنتجات الحيوانية

  34.6434.64  ر لدى الدولةر لدى الدولةالعمل بأجالعمل بأج
  7.357.35  العمل بأجر لدى الغيرالعمل بأجر لدى الغير

  28.5928.59  مشروع المرأة مشروع المرأة 
  2.772.77  تصنيع منتج الغير تصنيع منتج الغير 

  2.122.12  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  

  //4343//دول رقم دول رقم جج
  أفراد العينة حسب الدخل  اإلضافي أفراد العينة حسب الدخل  اإلضافي توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  1.631.63  استثمارات مالية استثمارات مالية 
  2.282.28  ايجارات اراضيايجارات اراضي
  --  ايجارات مساآن ايجارات مساآن 

  --  ت وسائل إنتاجت وسائل إنتاجإيجاراإيجارا
  0.980.98  معونات مختلفة معونات مختلفة 
  --  مصادر أخرى مصادر أخرى 
  95.0995.09  ال يوجد مصدر ال يوجد مصدر 

  --  معونات من الدولة معونات من الدولة 
  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
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  %%100100  المجموع المجموع 
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  //4444//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب حصول المرأة على اإلرثأفراد العينة حسب حصول المرأة على اإلرثتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  7.677.67  نعم تحصل نعم تحصل 
  90.0390.03  ال تحصل ال تحصل 

  2.282.28  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%101000  المجموع المجموع 

  
  

  //4545//دول رقم دول رقم جج
  أفراد العينة حسب سبب عدم حصول المرأة على حقها من اإلرثأفراد العينة حسب سبب عدم حصول المرأة على حقها من اإلرثتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  4.904.90  بسبب الوالدبسبب الوالد
  2.352.35  تسلط األخوةتسلط األخوة

  --  تفتيت األسرة تفتيت األسرة 
  90.9290.92  العادات والتقاليد العادات والتقاليد 

  1.811.81  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //4646//جدول رقم جدول رقم 

  خل األسرة خل األسرة أفراد العينة حسب اتخاذ القرارات داأفراد العينة حسب اتخاذ القرارات داتوزع توزع 
  %%  البيان البيان 

  48.6948.69  الحوار بين جميع أفراد األسرة الحوار بين جميع أفراد األسرة 
  0.320.32  الحوار مع األقاربالحوار مع األقارب

  18.7918.79  األب فقطاألب فقط
  4.244.24  األم فقطاألم فقط

  16.8316.83  األب واألم معًا األب واألم معًا 
  --  األبناء الذآور األبناء الذآور 

  7.357.35  ال يوجد أسلوب محدد ال يوجد أسلوب محدد 
  3.753.75  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
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  //4747//جدول رقم جدول رقم 
  ف األسرة من عمل المرأة المأجور خارج القرية ف األسرة من عمل المرأة المأجور خارج القرية أفراد العينة حسب موقأفراد العينة حسب موقتوزع توزع 

  % %   البيان البيان 
  65.5265.52  موافق موافق 

  32.5132.51  غير موافق غير موافق 
  1.961.96  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
  

  //4848//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب سبب عدم السماح للمرأة بالعمل  المأجورأفراد العينة حسب سبب عدم السماح للمرأة بالعمل  المأجورتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  43.7143.71  العادات والتقاليد العادات والتقاليد 

  25.6225.62    التفرغ لألعمال المنزليةالتفرغ لألعمال المنزلية
  11.0511.05  ظروف العمل غير مناسبة ظروف العمل غير مناسبة 

  8.548.54  ممانعة الزوج ممانعة الزوج 
  8.548.54  حاجة العمل المتوفر لمؤهل تعليمي حاجة العمل المتوفر لمؤهل تعليمي 
  2.512.51  لكي ال تتعرض لالختالط بالذآور لكي ال تتعرض لالختالط بالذآور 

  --  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //4949//جدول رقم جدول رقم 

  أفراد العينة حسب التصرف بالدخل الذي تحصل عليه المرأة أفراد العينة حسب التصرف بالدخل الذي تحصل عليه المرأة توزع توزع 
  % %   البيان البيان 

  83.6683.66  صرف بدخلها صرف بدخلها نعم تتنعم تت
  13.2313.23  ال تستطيع التصرف بدخلهاال تستطيع التصرف بدخلها

  3.103.10  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //5050//جدول رقم جدول رقم 

  أفراد العينة حسب سبل إنفاق المرأة الدخل التي تحصل عليهأفراد العينة حسب سبل إنفاق المرأة الدخل التي تحصل عليهتوزع توزع 
  %%  البيان البيان 

  9.479.47  شراء أرضشراء أرض
  2.772.77  شراء حاجات شخصية شراء حاجات شخصية 

  5.225.22  ادخارادخار
  68.1368.13  نفقات أسرة نفقات أسرة 
  14.3714.37  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
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  //5151//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب عدم التصرف بالدخل الخاص بالمراةأفراد العينة حسب عدم التصرف بالدخل الخاص بالمراةتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  74.1174.11  تسلط الزوجتسلط الزوج

  11.7711.77  العادات والتقاليدالعادات والتقاليد
  --  تسلط األبناء تسلط األبناء 
  14.1214.12  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
 

  //5252//دول رقم دول رقم جج
  فتاة لتكون عروسفتاة لتكون عروسأفراد العينة حسب الصفات المطلوب توافرها في الأفراد العينة حسب الصفات المطلوب توافرها في التوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  16.5116.51  صغيرة السن صغيرة السن 

  5.715.71  متعلمة متعلمة 
  0.650.65  متدينة متدينة 

  --  من المدينة من المدينة 
  --  غير مطلقة غير مطلقة 

  75.9875.98  موظفة موظفة 
  1.141.14  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  

  //5353//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب عادات الخطبة أفراد العينة حسب عادات الخطبة توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  81.8781.87  عن طريق الوالدين عن طريق الوالدين 

  15.8415.84  األهل األهل 
  --  اءاءاألصدقاألصدق

  --  دون وسيط دون وسيط 
  2.282.28  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  

  //5454//دول رقم دول رقم جج
  أفراد العينة حسب تفاوت األجور بين الذآور واإلناث في العمل نفسه أفراد العينة حسب تفاوت األجور بين الذآور واإلناث في العمل نفسه توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  81.5381.53  يوجد يوجد 

  12.2512.25  ال يوجد ال يوجد 
  6.216.21  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
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  / / 5555//جدول رقم جدول رقم 
   إعطاء رأي في األمور التالية  إعطاء رأي في األمور التالية 

  لبيان لبيان اا  نسبينسبي  الال  نعمنعم

%%  %%  %%  

  27.2827.28  12.7412.74  59.9659.96  أهل القرية يشجعون تعليم البنات أهل القرية يشجعون تعليم البنات 

  14.2114.21  5.885.88  79.9079.90  أهل القرية يشجعون عمل المرأة أهل القرية يشجعون عمل المرأة 

  3.783.78  3.273.27  92.7492.74  أهل القرية يرون أن الرجل قادر على مهام التستطيع المرأة القيام بها أهل القرية يرون أن الرجل قادر على مهام التستطيع المرأة القيام بها 

  25.1625.16  40.0340.03  34.8034.80  فال المرغوب به فال المرغوب به أهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد عدد األطأهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد عدد األط

  10.7810.78  49.1849.18  40.0340.03  أهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار تعليم أبنائها وبناتهاأهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار تعليم أبنائها وبناتها

  2.772.77  35.7835.78  61.4361.43  أهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد اختيار شريك حياتهاأهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد اختيار شريك حياتها

  41.9941.99  14.2114.21  43.7943.79  هاهاأهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار زواج أبنائها وبناتأهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار زواج أبنائها وبنات

  8.668.66  83.9983.99  7.367.36  أهالي القرية يرون من حق المرأة أخذ حقها من اإلرثأهالي القرية يرون من حق المرأة أخذ حقها من اإلرث

  28.5928.59  22.0522.05  49.3449.34  أهالي القرية يشجعون مشارآة المرأة في الحياة االجتماعية أهالي القرية يشجعون مشارآة المرأة في الحياة االجتماعية 

  15.8415.84  2.282.28  81.8681.86  أهالي القرية يشجعون المرأة على القيام بمشروع خاص بها أهالي القرية يشجعون المرأة على القيام بمشروع خاص بها 

  15.6815.68  65.1965.19  19.1119.11  جود ملكية باسم المرأة جود ملكية باسم المرأة أهالي القرية يشجعون وأهالي القرية يشجعون و

  2.122.12  49.1849.18  48.6948.69  أهالي القرية يشجعون وجود أموال خاصة بالمرأةأهالي القرية يشجعون وجود أموال خاصة بالمرأة

  17.1517.15  12.0912.09  70.7570.75  أهالي القرية يشجعون وجود ذهب خاص بالمرأة أهالي القرية يشجعون وجود ذهب خاص بالمرأة 

  1.791.79  --  98.2098.20  أهالي القرية يشجعون إنجاب الذآور أآثر من اإلناثأهالي القرية يشجعون إنجاب الذآور أآثر من اإلناث

  17.6417.64  14.2114.21  68.1368.13  رأة للرجل من آل شيءرأة للرجل من آل شيءأهالي القرية يشجعون تبعية المأهالي القرية يشجعون تبعية الم
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  //5656//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب قيمة المبلغ للبدء بمشروعأفراد العينة حسب قيمة المبلغ للبدء بمشروعتوزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  2.782.78  أآبر أآبر 
  80.5680.56  أقل أقل 

  14.2214.22  آافية آافية 
  2.452.45  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  

  //5757//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب نجاح المشروع المقام  أفراد العينة حسب نجاح المشروع المقام  توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  81.5481.54  م م نعنع
  17.1617.16  ال ال 

  1.311.31  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //5858//جدول رقم جدول رقم 

  أفراد العينة حسب تصرف المرأة بعائد المشروع أفراد العينة حسب تصرف المرأة بعائد المشروع توزع توزع 
  %%  البيان البيان 

  97.7197.71  نعم  لها حرية التصرفنعم  لها حرية التصرف
  1.961.96  ال تستطيع ذلكال تستطيع ذلك

  0.320.32  أخرى تذآر أخرى تذآر 
  %%100100  المجموع المجموع 

  
  //5959//جدول رقم جدول رقم 

  م بمشروع م بمشروع أفراد العينة حسب أسباب القياأفراد العينة حسب أسباب القياتوزع توزع 
  %%  البيان البيان 
  17.4817.48  الحاجة لمورد دخل الحاجة لمورد دخل 
  --  رغبة رب المنزل رغبة رب المنزل 
  1.641.64  ملء اوقات الفراغملء اوقات الفراغ

  78.7578.75  المساعدة في المصاريف المساعدة في المصاريف 
  2.122.12  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
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  //6060//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب المعوقات التي تهدد استمرارية المشروع أفراد العينة حسب المعوقات التي تهدد استمرارية المشروع توزع توزع 

  %%  البيان البيان 
  --  المعارضة المعارضة 

  75.4975.49  الء أسعار الموادالء أسعار الموادغغ
  10.1310.13  المنافسة المنافسة 

  12.7412.74  المشاآل التسويقية المشاآل التسويقية 
  1.631.63  أخرى تذآر أخرى تذآر 

  %%100100  المجموع المجموع 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 252

  //6161//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب بعض األمور أفراد العينة حسب بعض األمور توزع توزع 

  البيان البيان   نسبينسبي  الال  نعم نعم 

%%  %%  %%  

  --  1.791.79  98.2098.20  هل يوجد تشجيع من أسرتكهل يوجد تشجيع من أسرتك

  4.904.90  1.141.14  93.9593.95  ن أسرتك بقدرتك على إدارة المشروعن أسرتك بقدرتك على إدارة المشروعهل يوجد قناعة مهل يوجد قناعة م

  11.1111.11  0.820.82  6.046.04  هل حاول أحد أفراد أسرتك التصرف بالقرضهل حاول أحد أفراد أسرتك التصرف بالقرض

  8.988.98  81.5381.53  9.479.47  هل حاول أحد أفراد أسرتك إدارة المشروع عنكهل حاول أحد أفراد أسرتك إدارة المشروع عنك

  63.2363.23  20.2620.26  16.5016.50  هل لديك مشكلة بتأمين مستلزمات المشروع من السوقهل لديك مشكلة بتأمين مستلزمات المشروع من السوق

  35.2935.29  12.0912.09  52.6152.61  المشروع في السوقالمشروع في السوقهل لديك مشكلة ببيع منتجات هل لديك مشكلة ببيع منتجات 

  2.942.94  0.980.98  96.0796.07  هل لك حرية التصرف بالدخل العائد من المشروعهل لك حرية التصرف بالدخل العائد من المشروع

  13.2313.23  4.904.90  81.8681.86  هل أنت صاحبة القرار في فكرة المشروعهل أنت صاحبة القرار في فكرة المشروع

  --  0.320.32  99.6799.67  هل أنت صاحبة القرار في توسيع المشروع مستقبًالهل أنت صاحبة القرار في توسيع المشروع مستقبًال

  --  --  100100  هل تعرفين ما هي مستلزمات مشروعكهل تعرفين ما هي مستلزمات مشروعك
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  //6262//جدول رقم جدول رقم 
  أفراد العينة حسب تأثير المشروع السلبي أفراد العينة حسب تأثير المشروع السلبي توزع توزع 

  البيان البيان   نسبينسبي  الال  نعمنعم

%%  %%  %%  

  11.7611.76  81.8681.86  6.376.37  االنشغال عن الزوج ومتطلباتهاالنشغال عن الزوج ومتطلباته

  5.715.71  87.4187.41  6.866.86  االنشغال عن البيت ومتطلباتهاالنشغال عن البيت ومتطلباته

  2.452.45  94.7794.77  2.772.77  االنشغال عن تربية األوالد االنشغال عن تربية األوالد 

  14.7014.70  81.6981.69  3.593.59  جيرانجيراناالنشغال عن التواصل عن األقارب والاالنشغال عن التواصل عن األقارب وال

  13.8813.88  73.3673.36  12.9012.90  ازدادت أعباء العمل عن رب األسرة ازدادت أعباء العمل عن رب األسرة 

  0.490.49  1.631.63  97.8797.87  هل ازداد دخل األسرة بعد تأسيس المشروع هل ازداد دخل األسرة بعد تأسيس المشروع 

  --  --  --  هل قمت باستصالح أرض جديدة بعد تأسيس المشروع هل قمت باستصالح أرض جديدة بعد تأسيس المشروع 

  --  --  --  هل قمت بزراعة أرض جديدة بعد تأسيس المشروع هل قمت بزراعة أرض جديدة بعد تأسيس المشروع 

  --  --  --  ية جديدة للمشروع ية جديدة للمشروع هل قمت بشراء آالت زراعهل قمت بشراء آالت زراع

  --  --  --  هل قمت بشراء مستلزمات جديدة للمشروع هل قمت بشراء مستلزمات جديدة للمشروع 

  --  --  --  هل قمت بشراء وسائل نقل جديدة للمشروع هل قمت بشراء وسائل نقل جديدة للمشروع 

  --  37.5837.58  62.4162.41  هل قمت بشراء حيوانات جديدة بعد تاسيس المشروعهل قمت بشراء حيوانات جديدة بعد تاسيس المشروع

  --  --  --  هل قمت بشراء أرض جديدة بعد تأسيس المشروع هل قمت بشراء أرض جديدة بعد تأسيس المشروع 

  16.1716.17  40.040.033  43.7943.79  هل قمت بتوسعة للمشروع هل قمت بتوسعة للمشروع 
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  البيان البيان   نسبينسبي  الال  نعمنعم

%%  %%  %%  

  4.914.91  1.311.31  93.7993.79  هل انعكس دخلك من المشروع إيجابيًا على تحسين نوعية طعام األسرة هل انعكس دخلك من المشروع إيجابيًا على تحسين نوعية طعام األسرة 

  16.3416.34  1.471.47  81.8681.86  هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على تحسين لباس األسرة هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على تحسين لباس األسرة 

  2.132.13  46.5746.57  51.3051.30  هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على أوضاع المسكن هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على أوضاع المسكن 

  2.952.95  25.6625.66  71.4071.40  هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على اقتناء سلع معمرة جديدةهل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على اقتناء سلع معمرة جديدة

  32.3632.36  16.6716.67  50.9850.98  هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على صحة األسرة هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على صحة األسرة 

  47.0647.06  6.056.05  46.8946.89  هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على صحتك هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على صحتك 

  8.018.01  12.2612.26  79.7379.73  سرة سرة هل أصبحت تشارآين في قرارات توزيع ميزانية األهل أصبحت تشارآين في قرارات توزيع ميزانية األ

  13.4013.40  19.1219.12  67.4867.48  هل أصبحت تشارآين في قرارات تسويق حاصالت األسرة هل أصبحت تشارآين في قرارات تسويق حاصالت األسرة 

  15.3615.36  34.4834.48  50.1650.16  هل اصبح لديك مدخرات خاصةهل اصبح لديك مدخرات خاصة

  4.744.74  10791079  84.4784.47  هل أصبحت تشارآين في قرارات تعليم أطفالك هل أصبحت تشارآين في قرارات تعليم أطفالك 

  16.3416.34  21.9021.90  61.7661.76  هل ازدادت مشارآتك في األنشطة االجتماعية في القرية هل ازدادت مشارآتك في األنشطة االجتماعية في القرية 

  30.5630.56  17.8117.81  51.6351.63  هل أصبح لك قرار في أعداد األطفال المرغوب فيه األسرة هل أصبح لك قرار في أعداد األطفال المرغوب فيه األسرة 

  9.819.81  6.546.54  83.6683.66  هل أصبح لك قرار في شغل أوقات فراغك هل أصبح لك قرار في شغل أوقات فراغك 

  39.7139.71  19.1219.12  41.1741.17  هل أصبحت مشارآتك أآثر في قرار زواج األبناءهل أصبحت مشارآتك أآثر في قرار زواج األبناء

  39.7139.71  19.1219.12  41.1741.17  هل أصبحت مشارآتك أآبر في قرار زواج البنات هل أصبحت مشارآتك أآبر في قرار زواج البنات 

  0.490.49  10941094  88.5688.56  هل أصبحت حرة التصرف بدخلك الخاص هل أصبحت حرة التصرف بدخلك الخاص 
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  البيان البيان   نسبينسبي  الال  نعمنعم

%%  %%  %%  

  15.8515.85  2.282.28  81.8681.86  هل تغيرت نظرة األسرة اتجاهك بعد المشروع هل تغيرت نظرة األسرة اتجاهك بعد المشروع 

  16.5116.51  14.0514.05  69.4469.44  هل تغيرت نظرة أهالي القرية اتجاهك بعد المشروع هل تغيرت نظرة أهالي القرية اتجاهك بعد المشروع 

  11.9311.93  6.046.04  82.0282.02  هل تنصحين األخريات بتأسيس مشروع خاص بهن هل تنصحين األخريات بتأسيس مشروع خاص بهن 

  18.7918.79  3.433.43  77.7777.77  هل أثر المشروع إيجابًا على عالقتك مع زوجك هل أثر المشروع إيجابًا على عالقتك مع زوجك 

  18.7918.79  12.5412.54  69.1269.12  هل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باوالدكهل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باوالدك

  18.4718.47  16.3316.33  65.1965.19  هل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باهل القرية    هل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باهل القرية    

  5.405.40  90.1990.19  4.414.41  هل المشاريع والقروض حصرا للرجالهل المشاريع والقروض حصرا للرجال

  7.687.68  16.1716.17  76.1476.14  ع عززثقتك بنفسكع عززثقتك بنفسكهل ا لمشروهل ا لمشرو

  15.3615.36  49.1849.18  35.4535.45  هل تم تسجيل شى باسمك بعد المشروعهل تم تسجيل شى باسمك بعد المشروع
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  :: ـ استمارة الدراسة  ـ استمارة الدراسة 22

  الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة الواقع االجتماعي واالقتصادي للمرأة 
   .................................................................... ....................................................................اسم المرأة المبحوثةاسم المرأة المبحوثة  ..11

  ::العائلية العائلية الحالة الحالة   ..22

   ـ  أرملة  ـ  أرملة 44   ـ مطلقة  ـ مطلقة 33   ـ متزوجة ـ متزوجة22   ـ  عزباء  ـ  عزباء 11

  ::المستوى التعليمي المستوى التعليمي   ..33

  ـ معهد       ـ معهد     66 ـ ثانوية     ـ ثانوية    55   ـ إعدادية  ـ إعدادية 44   ـ ابتدائية  ـ ابتدائية 33   ـ ملمة  ـ ملمة 22 ـ أمية     ـ أمية    11
   ـ جامعة وما بعد  ـ جامعة وما بعد 77

  ................................................................................................ :....... :.......تتالعمر بالسنواالعمر بالسنوا  ..44

  : :  تمارسه باإلضافة إلى المشروع  تمارسه باإلضافة إلى المشروع العمل الذيالعمل الذي  ..55

   ـ تربية حيوانات  ـ تربية حيوانات 33 ـ عمل زراعي بأرض الغير     ـ عمل زراعي بأرض الغير    22   ـ عمل زراعي بأرضي  ـ عمل زراعي بأرضي 11

   ـ أخرى ـ أخرى66 ـ تصنيع غذائي أو ريفي      ـ تصنيع غذائي أو ريفي     55  ...) ...) خياطة ـ تطريزخياطة ـ تطريز(( ـ حرفة ـ حرفة44

  هل تعود  لك ملكية جزء أو آل الحيوانات باألسرة؟هل تعود  لك ملكية جزء أو آل الحيوانات باألسرة؟  ..66

   ـ أخرى  ـ أخرى 33         ـ ال   ـ ال  22   ـ نعم     ـ نعم    11

   لك ملكية جزء األرض أو آل األرض العائدة ألسرة  لك ملكية جزء األرض أو آل األرض العائدة ألسرة  هل تعود هل تعود  ..77

   ـ أخرى تذآر  ـ أخرى تذآر 33         ـ ال  ـ ال 22       ـ نعم    ـ نعم   11        

  .. هل يوجد ملكيات مسجلة باسمك ؟ هل يوجد ملكيات مسجلة باسمك ؟  ..88

   ـ أخرى ـ أخرى33     ـ ال  ـ ال 22     ـ نعم  ـ نعم 11

  ....هل يوجد لديك مدخرات ذهبية  ؟هل يوجد لديك مدخرات ذهبية  ؟  ..99

   ـ أخرى ـ أخرى33     ـ ال  ـ ال 22     ـ نعم  ـ نعم 11      

  .. .. هل يوجد لديك مدخرات مالية خاصة بك؟هل يوجد لديك مدخرات مالية خاصة بك؟  ..1010

   ـ أخرى ـ أخرى33       ـ ال  ـ ال 22  ـ نعم ـ نعم   11    

  هل لديك حرية التصرف بممتلكاتك إن وجدت؟هل لديك حرية التصرف بممتلكاتك إن وجدت؟  ..1111

   ـ أخرى ـ أخرى33               ـ ال  ـ ال 22   ـ نعم  ـ نعم 11  

  ما هو السببما هو السبب.. .. بحال آانت اإلجابة بـ ال ؟بحال آانت اإلجابة بـ ال ؟  ..1212

   ـ تسلط الزوج  ـ تسلط الزوج 33     ـ تسلط األخوة الذآور  ـ تسلط األخوة الذآور 22     ـ تسلط األب  ـ تسلط األب 11

   ـ أخرى تذآر  ـ أخرى تذآر 55   ـ العادات والتقاليد  ـ العادات والتقاليد 44

  ....هل تستطيعين التصرف به ؟هل تستطيعين التصرف به ؟... ... ن المال آقرض أو منحة ن المال آقرض أو منحة بحال توفر لك مبلغ مبحال توفر لك مبلغ م    ..1313

   ـ أخرى  ـ أخرى 33       ـ ال  ـ ال 22   ـ نعم  ـ نعم   11

  .... بحال آانت اإلجابة نعم ما هي أوجه اإلنفاق ؟ بحال آانت اإلجابة نعم ما هي أوجه اإلنفاق ؟    ..1414
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................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

  ....ا هو السبب ؟ا هو السبب ؟ بحال آانت اإلجابة ال م بحال آانت اإلجابة ال م  ..1515

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

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

  ..  ..   هل استفدت من خدمات الوحدة النسائية في القرية؟ هل استفدت من خدمات الوحدة النسائية في القرية؟....

   ـ تقديم خدمات  ـ تقديم خدمات 22     ـ معالجة األسرة  ـ معالجة األسرة 11: :   نوع االستفادةنوع االستفادة   ـ نعم ـ نعم11

   ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر44     ـ اسعافات  ـ اسعافات 33  

     ـ عدم رغبة الزوج  ـ عدم رغبة الزوج 22     ـ عدم رغبة األهل  ـ عدم رغبة األهل 11    السببالسبب   ـ ال لم استفد ـ ال لم استفد22

   ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر55       ـ خدماتها غير مناسبة ـ خدماتها غير مناسبة44     ـ عدم الرغبة الشخصية  ـ عدم الرغبة الشخصية 33

   ـ ال يوجد في القرية وحدة صحية  ـ ال يوجد في القرية وحدة صحية 33

  ..  ..   هل استفدت من خدمات الوحدة الصحية  الموجودة في القرية ؟ هل استفدت من خدمات الوحدة الصحية  الموجودة في القرية ؟  ..1616

   ـ تقديم خدمات  ـ تقديم خدمات 22     ـ معالجة األسرة  ـ معالجة األسرة 11: :   نوع االستفادةنوع االستفادة   ـ نعم ـ نعم11

   ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر44     ـ اسعافات  ـ اسعافات 33  

    بة الزوج بة الزوج  ـ عدم رغ ـ عدم رغ22     ـ عدم رغبة األهل  ـ عدم رغبة األهل 11    السببالسبب   ـ ال لم استفد ـ ال لم استفد22

   ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر55     ـ خدماتها غير مناسبة  ـ خدماتها غير مناسبة 44     ـ عدم الرغبة الشخصية  ـ عدم الرغبة الشخصية 33

   ـ ال يوجد في القرية وحدة صحية  ـ ال يوجد في القرية وحدة صحية 33

  .... هل استفدت من خدمات الوحدة اإلرشادية الزراعية في القرية ؟ هل استفدت من خدمات الوحدة اإلرشادية الزراعية في القرية ؟    ..1717

   ـ محو أمية  ـ محو أمية 33   ـ تصفيف شعر  ـ تصفيف شعر 22         ـ دورة خياطة  ـ دورة خياطة 11: :    ـ نعم نوع االستفادة ـ نعم نوع االستفادة11

   ـ مشروع استثماري ـ مشروع استثماري77 ـ صناعات ريفية     ـ صناعات ريفية    66         ـ نباتات زينة  ـ نباتات زينة 55  زلية زلية  ـ صناعات من ـ صناعات من44  

   ـ عدم الرغبة الشخصية  ـ عدم الرغبة الشخصية 22     ـ عدم رغبة األهل  ـ عدم رغبة األهل 11: :  ـ ال لم استفد السبب ـ ال لم استفد السبب22

   ـ عدم توفر الرسم المالي  ـ عدم توفر الرسم المالي 55   ـ عدم رغبة الزوج  ـ عدم رغبة الزوج 44     ـ دورات غير مناسبة  ـ دورات غير مناسبة 33  

   ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر66  

   ـ ال يوجد في القرية وحدة صحية  ـ ال يوجد في القرية وحدة صحية 33

  جاء ذآر روتين يومي لحياتك جاء ذآر روتين يومي لحياتك الرالر  ..1818

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

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

  

  .. .. هل تجدين  نفسك محرومة من إمكانيات األسرة المادية ؟هل تجدين  نفسك محرومة من إمكانيات األسرة المادية ؟  ..1919
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   ـ غير محرومة  ـ غير محرومة 33     ـ محرومة جزئيًا  ـ محرومة جزئيًا 22   ـ محرومة آليًا  ـ محرومة آليًا 11

  .... في حال تعرضت لمشكلة ما آيف تواجهينها ؟ في حال تعرضت لمشكلة ما آيف تواجهينها ؟    ..2020

  حاول حلها بمساعدة األهل حاول حلها بمساعدة األهل ـ أـ أ22         ـ أحاول  خلها بنفسي  ـ أحاول  خلها بنفسي 11

   ـ أحاول حلها بمساعدة الزوج  ـ أحاول حلها بمساعدة الزوج 44        الجيرانالجيران ـ أحاول حلها بمساعدة  ـ أحاول حلها بمساعدة 33

   ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر77 ـ أترآها لمشيئة اهللا       ـ أترآها لمشيئة اهللا      66   ـ أحاول حلها بمساعدة األصدقاء  ـ أحاول حلها بمساعدة األصدقاء 55
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تلزمات     ى مس ق عل ا ينف ك م ي ذل ا ف كل شخصي وبم رة بش ل األس ن قب تهلكة م تلزمات    المحاصيل المس ى مس ق عل ا ينف ك م ي ذل ا ف كل شخصي وبم رة بش ل األس ن قب تهلكة م المحاصيل المس
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اع               ..2525 ذي يب م والسعر ال اع             إذا آان البيع لتاجر وسيط فهل هناك فرق آبير في السعر الذي يدفعه لك ذي يب م والسعر ال إذا آان البيع لتاجر وسيط فهل هناك فرق آبير في السعر الذي يدفعه لك

  ....به المنتج في مكان آخر ؟به المنتج في مكان آخر ؟

  %%5050فعه لنا بحوالي فعه لنا بحوالي  ـ نعم زيادة عن السعر الذي يد ـ نعم زيادة عن السعر الذي يد11

  % % 2525 ـ نعم زيادة عن السعر الذي يدفعه لنا بحوالي  ـ نعم زيادة عن السعر الذي يدفعه لنا بحوالي 22

  % % 1515 ـ نعم زيادة عن السعر الذي يدفعه لنا بحوالي  ـ نعم زيادة عن السعر الذي يدفعه لنا بحوالي 33
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   ـ العادات ال تسمح بعمل المرأة في حيازة الغير  ـ العادات ال تسمح بعمل المرأة في حيازة الغير 77

  ـ حاجة العمل المتوفر لمؤهل تعليمي ـ حاجة العمل المتوفر لمؤهل تعليمي 99     ـ ال توجد فرص عمل تناسب المرأة  ـ ال توجد فرص عمل تناسب المرأة 88

  .................................................................................................................................................... ـ أخرى تذآر  ـ أخرى تذآر 1010

  إذا آانت المرأة تمارس عمًال ما هل تستطيع التصرف بالدخل الذي تحصل عليه إذا آانت المرأة تمارس عمًال ما هل تستطيع التصرف بالدخل الذي تحصل عليه   ..33

   ـ ال  ـ ال 22     ـ نعم  ـ نعم 11    

  إذا آان الجواب على السؤال السابق نعم فيما تنفقه إذا آان الجواب على السؤال السابق نعم فيما تنفقه   ..44

   ـ تساهم بجزء منه بنفقات األسرة  ـ تساهم بجزء منه بنفقات األسرة 22   ـ المساعدة في نفقات األسرة بكامل الدخل  ـ المساعدة في نفقات األسرة بكامل الدخل 11  

   ـ تدخر آامل المبلغ  ـ تدخر آامل المبلغ 44     الشخصية بجزء آخر  الشخصية بجزء آخر  ـ الحاجات ـ الحاجات33  

   ـ تنفق جزء في شراء حاجات شخصية وتدخر جزء  ـ تنفق جزء في شراء حاجات شخصية وتدخر جزء 55  

   ـ في شراء حاجات شخصية  ـ في شراء حاجات شخصية 77   ـ في شراء أرض زراعية أو حيازة أخرى ـ في شراء أرض زراعية أو حيازة أخرى66  

  .................................................................................................................................................... ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر88  

   ما هو السبب  ما هو السبب إذا آان الجواب الإذا آان الجواب ال  ..55

   ـ تسلط األبناء  ـ تسلط األبناء 33     ـ العادات والتقاليد  ـ العادات والتقاليد 22     ـ تسلط الزوج  ـ تسلط الزوج 11  

  ........................................................................ ـ أخرى تذآر  ـ أخرى تذآر 44  

   ما الصفات المطلوب توافرها في الفتاة لتكون عروس مرغوبة  ما الصفات المطلوب توافرها في الفتاة لتكون عروس مرغوبة   ..66

   ـ تكون جميلة  ـ تكون جميلة 44   ـ أن تكون موظفة  ـ أن تكون موظفة 33   ـ أن تكون متعلمة  ـ أن تكون متعلمة 22   ـ صغيرة السن  ـ صغيرة السن 11  

   ـ غير مطلقة ـ غير مطلقة88   ـ من المدينة  ـ من المدينة 77     ـ متدينة  ـ متدينة 66   ـ تكون مطيعة  ـ تكون مطيعة 55  

  .............................................................................................................................. ـ أخرى تذآر  ـ أخرى تذآر 99  

  آيف تتم عادة الخطبة بين الشاب والفتاة في منطقة إقامة األسرة حاليًا آيف تتم عادة الخطبة بين الشاب والفتاة في منطقة إقامة األسرة حاليًا   ..77

   ـ دون وسيط  ـ دون وسيط 44  ألقارب ألقارب اا/ /  ـ عن طريق األهل  ـ عن طريق األهل 22   ـ عن طريق الوالدين فقط  ـ عن طريق الوالدين فقط 11  

   ـ أسلوب آخر  ـ أسلوب آخر 66   ـ عن طريق األصدقاء  ـ عن طريق األصدقاء 55  

  هل هناك تفاوت في األجور بين الذآور واإلناث الذين يمارسون العمل نفسه هل هناك تفاوت في األجور بين الذآور واإلناث الذين يمارسون العمل نفسه   ..88

   ـ أخرى تذآر ـ أخرى تذآر33     ـ ال  ـ ال 22     ـ نعم  ـ نعم 11  
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   الرجاء إعطاء الرأي بالتالية الرجاء إعطاء الرأي بالتالية  ..99

  أخرى أخرى   ال ال   نعم نعم     

        أهل القرية يشجعون تعليم البنات أهل القرية يشجعون تعليم البنات   11--99

        أهل القرية يشجعون عمل المرأة أهل القرية يشجعون عمل المرأة   22--99

        أهل القرية يرون أن الرجل قادر على مهام التستطيع المرأة القيام بها أهل القرية يرون أن الرجل قادر على مهام التستطيع المرأة القيام بها   33--99

        أهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد عدد األطفال المرغوب به أهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد عدد األطفال المرغوب به   44--99

        أهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار تعليم أبنائها وبناتهاأهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار تعليم أبنائها وبناتها  55--99

        أهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد اختيار شريك حياتهاأهالي القرية يرون من حق المرأة تحديد اختيار شريك حياتها  66--99

        أهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار زواج أبنائها وبناتهاأهالي القرية يرون من حق المرأة التدخل بقرار زواج أبنائها وبناتها  77--99

        أهالي القرية يرون من حق المرأة أخذ حقها من اإلرثأهالي القرية يرون من حق المرأة أخذ حقها من اإلرث  88--99

        أهالي القرية يشجعون مشارآة المرأة في الحياة االجتماعية أهالي القرية يشجعون مشارآة المرأة في الحياة االجتماعية   99--99

        أهالي القرية يشجعون المرأة على القيام بمشروع خاص بها أهالي القرية يشجعون المرأة على القيام بمشروع خاص بها   1010--99

        أهالي القرية يشجعون وجود ملكية باسم المرأة أهالي القرية يشجعون وجود ملكية باسم المرأة   1111--99

        أهالي القرية يشجعون وجود أموال خاصة بالمرأةأهالي القرية يشجعون وجود أموال خاصة بالمرأة  1212--99

        أهالي القرية يشجعون وجود ذهب خاص بالمرأة أهالي القرية يشجعون وجود ذهب خاص بالمرأة   1313--99

        أآثر من اإلناثأآثر من اإلناثأهالي القرية يشجعون إنجاب الذآور أهالي القرية يشجعون إنجاب الذآور   1414--99

        أهالي القرية يشجعون تبعية المرأة للرجل من آل شيءأهالي القرية يشجعون تبعية المرأة للرجل من آل شيء  1515--99
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  المشروع الخاص بالمرأة المشروع الخاص بالمرأة 

  ......................................................................................................................................................................: : ـ اسم المشروع ـ اسم المشروع 11

  ....................................  ....................................  .................................................................... ............ ............::تاريخ تأسيس المشروعتاريخ تأسيس المشروع ـ   ـ  22

  ........................................................................................................ ................ ................:: قيمة المبلغ المستلم لتأسيس المشروع  قيمة المبلغ المستلم لتأسيس المشروع --33

   هل قيمة المبلغ تكفي للبدء بالمشروع؟ هل قيمة المبلغ تكفي للبدء بالمشروع؟--44

   آافية آافية--33       أقل    أقل   --22         أآبر     أآبر    --11  

   ماذا اشتريت بمبلغ القرض  بالتفصيل مع السعر؟  ماذا اشتريت بمبلغ القرض  بالتفصيل مع السعر؟ --55

  السعرالسعر  المادة المادة   

11      

22      

33      

44      

55      

66      

77      

88      

   ما هي الصعوبات التي واجهتك عند البدء بالمشروع؟ ما هي الصعوبات التي واجهتك عند البدء بالمشروع؟--66

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------  

   هل نجح المشروع؟  هل نجح المشروع؟ --77

  ال         ال         --22       نعم نعم--11    

  : : باب فشل المشروعباب فشل المشروعبحال اإلجابة بال ما هي أسبحال اإلجابة بال ما هي أس: : 11--77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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  ::اإلجابة بنعم أآمل األسئلة اإلجابة بنعم أآمل األسئلة بحال بحال ::22--77

  ::برأيك ما هي أسباب نجاح المشروع برأيك ما هي أسباب نجاح المشروع 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 :  : الدخل السنوي أو الشهري أو اليومي من المشروعالدخل السنوي أو الشهري أو اليومي من المشروع  حسب معرفتك ما هوحسب معرفتك ما هو  ––  88

  سس..لل........................................ ........................................ 

   : .............................................. : ..............................................عدد العاملين في المشروع باستثناء صاحبتهعدد العاملين في المشروع باستثناء صاحبته  --  99  

    ..........................%  ..........................%::الدخل الذي حققه المشروع من إجمالي دخل األسرة الدخل الذي حققه المشروع من إجمالي دخل األسرة   --1010  

  :: لماذا قمت بتأسيس هذا المشروع  لماذا قمت بتأسيس هذا المشروع ––    1111

 رغبة رب المنزل رغبة رب المنزل--33     الحاجة الماسة لمورد دخل الحاجة الماسة لمورد دخل--22  المشروع مربح المشروع مربح   --11

   أخرى تذآر أخرى تذآر--66     مساعدة رب المنزل في المصاريف مساعدة رب المنزل في المصاريف--55   ملء أوقات الفراغ ملء أوقات الفراغ--44  

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

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

    ال ال --22     نعم نعم--11      ....عائد المشروع بنفسك؟عائد المشروع بنفسك؟هل  تتصرفين بهل  تتصرفين ب  --  1212  ......

  .......................................................................................................................................................... أخرى تذآر أخرى تذآر--

  : : بحال اإلجابة بال من يقوم بذلك بحال اإلجابة بال من يقوم بذلك 

أخرى أخرى --55   االبن االبن--44    األخاألخ--33    األباألب--22    الزوجالزوج  --11

  ....................................تذآرتذآر

    الال--22    نعمنعم--11            هل تديرين المشروع بنفسك؟هل تديرين المشروع بنفسك؟  ــ1313

  ...................................................................................................................................................................... أخرى تذآر أخرى تذآر--

  : : بحال اإلجابة بال من يقوم بذلكبحال اإلجابة بال من يقوم بذلك

أخرى أخرى --55   االبن االبن--44    األخاألخ--33    األباألب--22    الزوجالزوج  --11

  ....................................تذآرتذآر

  : :  داخل األسرة وخارجها  داخل األسرة وخارجها ـ اذآري أهم المعوقات التي تهدد استمرارية المشروعـ اذآري أهم المعوقات التي تهدد استمرارية المشروع1414

  (  ) (  ) ال ال (    )   (    )   من األوالد   نعممن األوالد   نعم(    )  * (    )  * ال ال (   )    (   )    رب األسرة نعمرب األسرة نعم:* :*  ـ المعارضة من قبل  ـ المعارضة من قبل 11

  (     ) (     ) الال(   )    (   )    الجيران         نعمالجيران         نعم                               *                                * 

  (     ) (     ) الال(   )    (   )    نعمنعم    : :  ـ غالء أسعار المواد األولية  ـ غالء أسعار المواد األولية 22

  (     ) (     ) الال(   )    (   )    نعمنعم:  :  ة من قبل المشاريع المشابهة ة من قبل المشاريع المشابهة  ـ المنافس ـ المنافس33

  (     ) (     ) الال(   )    (   )    نعمنعم  .......... ) : .......... ) : تدني األسعار ـ ضعف الطلب تدني األسعار ـ ضعف الطلب ( (  ـ المشاآل التسويقية  ـ المشاآل التسويقية 44
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  : : ـ هل لديك أي مقترحات لزيادة نجاح مشروعك ـ هل لديك أي مقترحات لزيادة نجاح مشروعك 1515

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :: ـ الرجاء اإلجابة على ـ الرجاء اإلجابة على1616

  تفاصيل تفاصيل   الال--33  نعمنعم--22  نسبينسبي--11  التفاصيل التفاصيل   م م 

          هل يوجد تشجيع من أسرتكهل يوجد تشجيع من أسرتك  11

          المشروعالمشروعهل يوجد قناعة من أسرتك بقدرتك على إدارة هل يوجد قناعة من أسرتك بقدرتك على إدارة   22

          هل حاول أحد أفراد أسرتك التصرف بالقرضهل حاول أحد أفراد أسرتك التصرف بالقرض  33

          هل حاول أحد أفراد أسرتك إدارة المشروع عنكهل حاول أحد أفراد أسرتك إدارة المشروع عنك  44

          هل لديك مشكلة بتأمين مستلزمات المشروع من السوقهل لديك مشكلة بتأمين مستلزمات المشروع من السوق  55

          هل لديك مشكلة ببيع منتجات المشروع في السوقهل لديك مشكلة ببيع منتجات المشروع في السوق  66

          هل لك حرية التصرف بالدخل العائد من المشروعهل لك حرية التصرف بالدخل العائد من المشروع  77

          هل أنت صاحبة القرار في فكرة المشروعهل أنت صاحبة القرار في فكرة المشروع  88

          هل أنت صاحبة القرار في توسيع المشروع مستقبًالهل أنت صاحبة القرار في توسيع المشروع مستقبًال  99

          هل تعرفين ما هي مستلزمات مشروعكهل تعرفين ما هي مستلزمات مشروعك  1010

  
  : :  هل آان للمشروع أي تأثير سلبي على  هل آان للمشروع أي تأثير سلبي على --1717

   نسبي  نسبي --44  ال ال --33  نعم نعم --22   ال ينطبق ال ينطبق--11  التفاصيل التفاصيل   م م 

          اتهاتهاالنشغال عن الزوج ومتطلباالنشغال عن الزوج ومتطلب  11

          االنشغال عن البيت ومتطلباتهاالنشغال عن البيت ومتطلباته  22

          االنشغال عن تربية األوالد االنشغال عن تربية األوالد   33

          االنشغال عن التواصل عن األقارب والجيراناالنشغال عن التواصل عن األقارب والجيران  44

          ازدادت أعباء العمل عن رب األسرة ازدادت أعباء العمل عن رب األسرة   55

  

   ـ ما التغيير الذي أحدثه المشروع في حياتك؟ ـ ما التغيير الذي أحدثه المشروع في حياتك؟1818
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--  
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  ::الجدوى االقتصادية واالجتماعية من المشاريع على األسرة والمرأة الجدوى االقتصادية واالجتماعية من المشاريع على األسرة والمرأة 

  : :  ـ الرجاء اإلجابة عن التالي  ـ الرجاء اإلجابة عن التالي 11

   نسبي  نسبي --44  ال ال --33  نعم نعم --22  بقبق ال ينط ال ينط--11  التفاصيل التفاصيل   م م 

          هل ازداد دخل األسرة بعد تأسيس المشروع هل ازداد دخل األسرة بعد تأسيس المشروع   11

          هل ازداد دخل األسرة بعد تأسيس المشروع هل ازداد دخل األسرة بعد تأسيس المشروع   22

          هل قمت باستصالح أرض جديدة بعد تأسيس المشروع هل قمت باستصالح أرض جديدة بعد تأسيس المشروع   33

          هل قمت بزراعة أرض جديدة بعد تأسيس المشروع هل قمت بزراعة أرض جديدة بعد تأسيس المشروع   44

          شروع شروع هل قمت بشراء آالت زراعية جديدة للمهل قمت بشراء آالت زراعية جديدة للم  55

          هل قمت بشراء مستلزمات جديدة للمشروع هل قمت بشراء مستلزمات جديدة للمشروع   66

          هل قمت بشراء وسائل نقل جديدة للمشروع هل قمت بشراء وسائل نقل جديدة للمشروع   77

          هل قمت بشراء حيوانات زراعية جديدة بعد تاسيس المشروعهل قمت بشراء حيوانات زراعية جديدة بعد تاسيس المشروع  88

          هل قمت بشراء أرض جديدة بعد تأسيس المشروع هل قمت بشراء أرض جديدة بعد تأسيس المشروع   99

          هل قمت بتوسعة للمشروع هل قمت بتوسعة للمشروع   1010

من المشروع إيجابيًا على تحسين نوعية من المشروع إيجابيًا على تحسين نوعية هل انعكس دخلك هل انعكس دخلك   1111

  طعام األسرة طعام األسرة 

        

هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على تحسين لباس هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على تحسين لباس   1212

  األسرة األسرة 

        

          هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على أوضاع المسكن هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على أوضاع المسكن   1313

هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على اقتناء سلع معمرة هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على اقتناء سلع معمرة   1414

  جديدةجديدة

        

           دخلك من المشروع إيجابًا على صحة األسرة  دخلك من المشروع إيجابًا على صحة األسرة هل انعكسهل انعكس  1515

          هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على صحتك هل انعكس دخلك من المشروع إيجابًا على صحتك   1616

          هل أصبحت تشارآين في قرارات توزيع ميزانية األسرة هل أصبحت تشارآين في قرارات توزيع ميزانية األسرة   1717

          هل أصبحت تشارآين في قرارات تسويق حاصالت األسرة هل أصبحت تشارآين في قرارات تسويق حاصالت األسرة   1818

          هل اصبح لديك مدخرات خاصةهل اصبح لديك مدخرات خاصة  1919

          شارآين في قرارات تعليم أطفالك شارآين في قرارات تعليم أطفالك هل أصبحت تهل أصبحت ت  2020

          هل ازدادت مشارآتك في األنشطة االجتماعية في القرية هل ازدادت مشارآتك في األنشطة االجتماعية في القرية   2121

هل أصبح لك قرار في أعداد األطفال المرغوب فيه هل أصبح لك قرار في أعداد األطفال المرغوب فيه   2222

  األسرة األسرة 

        

          هل أصبح لك قرار في شغل أوقات فراغك هل أصبح لك قرار في شغل أوقات فراغك   2323
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          بحت مشارآتك أآثر في قرار زواج األبناءبحت مشارآتك أآثر في قرار زواج األبناءهل أصهل أص  2424

          هل أصبحت مشارآتك أآبر في قرار زواج البنات هل أصبحت مشارآتك أآبر في قرار زواج البنات   2525

          هل أصبحت حرة التصرف بدخلك الخاص هل أصبحت حرة التصرف بدخلك الخاص   2626

          هل تغيرت نظرة األسرة اتجاهك بعد المشروع هل تغيرت نظرة األسرة اتجاهك بعد المشروع   2727

          هل تغيرت نظرة األسرة اتجاهك بعد المشروع هل تغيرت نظرة األسرة اتجاهك بعد المشروع   2828

          القرية اتجاهك بعد المشروع القرية اتجاهك بعد المشروع هل تغيرت نظرة أهالي هل تغيرت نظرة أهالي   2929

ل         3030 ي مجم ًا ف رًا إيحابي رك أث روع ت دين أن المش ل تعتق ل       ه ي مجم ًا ف رًا إيحابي رك أث روع ت دين أن المش ل تعتق ه

  حياتك األسرية حياتك األسرية 

        

          هل تنصحين األخريات بتأسيس مشروع خاص بهن هل تنصحين األخريات بتأسيس مشروع خاص بهن   3131

          هل أثر المشروع إيجابًا على عالقتك مع زوجك هل أثر المشروع إيجابًا على عالقتك مع زوجك   3232

          هل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باوالدكهل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باوالدك  3333

          هل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باهل القرية    هل اثر المشروع ايجابا على عالقتك باهل القرية      3434

          هل المشاريع والقروض حصرا للرجالهل المشاريع والقروض حصرا للرجال  3535

          هل ا لمشروع عززثقتك بنفسكهل ا لمشروع عززثقتك بنفسك  3636

          هل تم تسجيل شى باسمك بعد المشروعهل تم تسجيل شى باسمك بعد المشروع  3737

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


