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ودعم فرص نموها االقتصادي من خالل ريادة  دور السياسات العامة للدولة في تمكين المرأة

 االعمال

 1رانيا سقراط
 

، لذا ف عالت النداءات بضففففرورة جاالت وتمثل اكثر من نصففففم المج م تلعب المرأة دور هاماً في كافة الم :الملخص

سففاسففي في تمكين المرأة وتوفير كافة السفف ل ل ك سففب هقوالا السففياسففية واالو ماتية واالا صففاداة وات  رها  ففرا  أ

تحقيق تنمية المج م  والدولة تلى هداً سففففواء، ولخ تدصر مصففففر ولد في دتخ المرأة تلى كافة اانففففعدة، وان فففف ت 

العداد من المجالس والجمعيات الداتمة للا في  فففففف ى المجاالت، و ففففففرتت العداد من القوانين ل مكينلا اا صففففففادااً 

اتلية السياسات وادرتلا تلى دتخ المرأة وتمكينلا اا صادااً. .احاول ال حث رند الواا  الفعلي وال عرف تلى مدى ف

ال حقق من مدى فاتلية تل  السففياسففات ال ي تخ الواا  الفعلي لسففياسففات الدولة و تكمن أهمية ال حث في رنففد وتحليل

هيث سفففنت الدولة مجموتة من القوانين وال  فففراعات ال ي من  فففانلا دتخ  ت فففراعلا في السفففنوات القليلة الما فففية،

اضففية محوراة تمكن الدولة من تحقيق ال نمية االا صففاداة ال ففاملة، وهاولت  االمرأة وات  رت تمكين المرأة اا صففادا

لمرأة من صالل الدراسففة ال ن ب بالو فف  المسفف ق لي في  ل هذا السففياسففات. تونففل ال حث للي دتخ الدولة المصففراة ل

ً السياسات ال ي تخ سنلا وتفع لسياسات وتمكين ، وأ لر ال حث ووود تالاة اواة بين ايللا وذل  لدتخ المرأة اا صاداا

 ً  .، وتن أ ال حث بارتفاع اتداد المس فيدات بما ابكد فاتلية السياسات وال  راعات ال ي ت راعلاالمرأة اا صاداا
 .راادة االتمال، ةتمكين المرأ: الكلمات المفتاحية

 

 

 

The Role of Public Policies in Empowering Women and Supporting Their 

Economic Growth Opportunities Through entrepreneurship 
 

Rania Aly Sokrat 
 

Abstract: Women play an important role in all fields and represent more than half of 

society, so calls have been made for the necessity of empowering women and providing 

all means to gain their political, social and economic rights and considered them a key 

partner in achieving the development of society and the state on both levels. Egypt has 

spared no effort in supporting women at all levels, and established several councils and 

associations supporting them in various fields, and enacted many laws to enable them 

economically. The research attempts to monitor the actual reality and identify the 

effectiveness of policies and their ability to support women and empower them 

economically. The importance of the research lies in monitoring and analyzing the actual 

reality of the state’s policies and verifying the effectiveness of those policies that have 

been legislated in the past few years, as the state enacted a set of laws and legislations 

that would support women and considered women's economic empowerment a central 

issue that enables the state to achieve comprehensive economic development , The study 

attempted to predict the future status under these policies  . The research reached the 

support of the Egyptian state for women through the enacted and activated policies to 

support women economically, the research showed a strong relationship between policies 

and the economic empowerment of women, and the research predicted a high number of 

beneficiaries to confirm the effectiveness of the policies and legislation that legislates it. 
Keywords: empowering women, entrepreneurship. 
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 قدمة م -1

اد تانت المج معات من نفففففراتات او ماتية تنيفة اسففففف مرت ا منة طوالة ه ى امنت بأهمية     

المرأة و ففففرورة م ففففارك لا في كافة االنففففعدة، وتعالت النداءات ه ى أنفففف ا تمكين المرأة واا  

افرض نفسفففففة بقوة تلى ومي  ال لدار العربية، وأنففففف حت المكانة ال ي تحصفففففل تليلا المرأة داصل 

 ا معيار هام او ا تقدم المج م  وتطور أفكارا.مج معل

منذ العقود القدامة وتسففعى الدولة المصففراة لمنا المرأة مكان لا واالت راف بلا كعصففب و ففرا      

داصل المج م  المصفففري، فقد  فففاركت المرأة المصفففراة في ت فففكيل وبناء ال اراد المصفففري القداخ 

حركات الوطنية، واد سفففاهمت المرأة المصفففراة في والحداث من صالل م فففاركاتلا في الثورات وال

ال حول وال طور الدامواراطي بعدما سففففففاهمت بقوة في  ورتين م  الي ين ا   ت صالللما ادرتلا تلى 

 ال غيير والم اركة الفعالة في بناء الدولة المصراة.

ي تمثل الحا فففففر واد أدركت الدولة المصفففففراة أهمية الدور الذي تلع ة المرأة داصل المج م  فل    

وت فففففكل المسففففف ق ل، لذا سفففففعت من صالل م ادرات وادة أن فففففاء العداد من المجالس لرتااة المرأة 

ودتملا، سففففففن ال  ففففففراعات والقوانين الداتمة للمرأة ه ى ا سففففففنى للا القيام بدورها الفعال داصل 

اتيجية م كاملة المج م ، ول صففف ا  فففرا  فعال في ال نمية المسففف دامة، واد  لر ذل  ولياً في اسففف ر

 .2030ل مكين المرأة المصراة اا صاداا، وتمثل هذا االس راتيجية رؤاة الدولة 

 المصطلحات العلمية المستخدمة في البحث-2

ريادة -سياسات الدولة للتمكين -أهمية تمكين المرأة –-التمكين  –السياسات العامة للدولة 

 االعمال 

 مفهوم السياسات العامة  2.1

ار السياسة  ”Lasswell1951“مفلوم السياسة العامة في صمسينات القرر الما ي وأو القد  لر 

العامة للدولة تن أ م   لور الدولة واع مد النظام الحكومي تلى ووود مبسسات هكومية تعمل تلى 

تط يق تل  السياسة العامة وت مثل في كونلا تعمل تلى تو ا  الموارد الدولة المالية، تلى أر ا خ 

   ال رامج والخطط الزمنية ل ل  الموارد بما اضمن االس غالل اامثل لموارد الدولة وتحقيق و

  ،المج م منفعة 

انلا لغة لداراة ت  مل تلى مجموتة من اان طة ال ي تقوم بلا  ”Peters1999“بينما اراها      

، في لر السياسة ( 2006لقريوتي، ا)الحكومة، وتنعكس تل  اان طة تلى المج م  ،" وا فق معة 

العامة للدولة تس طي  ار تحدد ن اطات الحكومة وترسخ مالما تمللا كما في مقدور السياسات العامة 

أر تغيير من سلوك اافراد داصل المج م ، وار تحدد نمط وأسلوب العمل في مجاالت الحياة داصل 

رك بصماتلا تلى مواطنيلا، وارى الدولة، ومن هذا المنطلق تس طي  السياسة العامة للدولة ار ت 

(,Milakovich and Gordon  2004 لر السياسة العامة هي أسلوب تلمي منلجي اع مد تلى ، )

أسس فكراة ت  ناها الحكومات وتس طي  من صالل هذا ااسلوب العلمي أر ت ني اراراتلا بناء تلى ما 

انلا كل ارار تقوم بة الحكومة  تلى( 2009)ياغي، تخ تقرارا في السياسة العامة، بينما تناوللا  

وتعمل من صاللة تلى هل الم كالت الداصلية والخاروية، وت ولى   ور المج م ، و تحمل في طياتلا 

هزمة من السياسات الخانة بالدولة وتلية فلي ت  مل تلى تدة ووانب ت مثل في تفاتل السياسة 

العامة تم ا  بصق ي ال قرار واالارار، هيث ار  تلى ار السياسة"ياغي" العامة وال ي ة، كما ابكد 

 ال قرار امثل أداء او القيام بعمل محدد، بينما انظر للى اإلارار تلى انة تدم ال صرف.
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تلى ار السياسة العامة للدولة للا وان ار فلي تع ر  ”Kraft and Fulary 2004”بينما ابكد      

لعوااب  المج م ، ومن وانب اصر تعمل تلى ال صدي في المقام ااول تن اس جابة الدولة لم اكل

تل  الم كالت ال ي اد تلحق بالمج م . وامكن تعرافلا تلى انلا مجموتة االتجاهات الفكراة ال ي 

تعمل الحكومة تنفيذها من صالل ات مادها تلى أدوات ووسائل تمكنلا من تنفيذ اللدف المروو من 

 تل  السياسات وتقداخ صدمات للمج م .

ومن صالل العرض السابق لمفلوم السياسةُ العامة ترى ال اهثة انة نظام محدد او   من ا ل الدولة           

وتسعى الحكومة داصل الدولة للي تنفيذا، وال أكد من ال زام ومي  الف ات والمبسسات وااولزة من 

ى مجموتة من اإلوراءات تنفيذ تل  السياسة، وامثل هذا النظام برنامج الحكومة والذي ا  مل تل

 والقواتد ا خ االل زام بلا وتط يقلا، بما احقق نالا الدولة والمج م .

  . التمكين2.2

تعرفة اامخ الم حدة تلى انة العمل الجماتي لجماتات مقلورة ومضطلدة، سعيا منلا لل غلب          

(، الذي ارى 2009ت د الجواد )وابكد تلى ذل  تلى العق ات وال ميز الذي اسلب االفراد هقوالخ، 

لر ال مكين اساتد الفرد تلى معرفة هقواة واكس ة ادرات اس طي  من صالللا هل الم كالت ال ي 

تواوة،  خ ازاد من ادرتة تلى الم اركة الفعالة، وابهلة التخاذ القرارات واس طي  االندماج في 

 .اان طة االا صاداة والسياسية

عالمية ونادت بضرورة ا راك المرأة ليص ا ا راكلا مق رر ب مكينلا واد واد ت نت المبسسات ال   

بإدماج المرأة في اطاتات مخ لفة 1973 (IFD)مراهل ف دأت  3تطور مفلوم تمكين المرأة من صالل 

وتقلدها لمنانب ودتمت هذا المرهلة ب طوار ااطر القانونية واإلداراة ال ي ت ناسب م  تل  

وال ي  (FED)اولا في الن اط االا صادي، وتطور المفلوم في الجولة الثانية ال وولات لضمار ادم

تخ ال ركيز فيلا تلى كيفية اس غالل ال كنولوويا ل سلخ في ال خفيم تنلا في مس ولي لا ل  مكن من 

وال ي اكدت تلى مفلوم ال نمية  (GED)تووية ولودها للعمل اإلن اوي، وان قلنا للمرهلة الثالثة 

 لة اللذار من صالللخ ا خ تمكين المرأة اا صاداا وسياسياً. والعدا

 

(، أر مفلوم ال مكين واء ليحدث ودالً واسعاً ما بين مباد ومعارض، فمن اباد 2012وارى أهمد )   

هذا المفلوم اجد أر من هق المرأة أر تمكن وارى في هذا المفلوم القدرة تلى تذليل العق ات وهصول 

، بينما اذهب المعار ور غلي أنة مصطلا غير وا ا، وار تط يقة اد احدث المرأة تلى هقوالا

 تصدتات في العالاات داصل االسرة.

 

، لر ال مكين اتجاا ازاد من ادرة المرأة ونفوذها، وتس طي  من صاللة ار (2011عبادة) وارى      

ر، واص ا للا نوت تحصل تلى هقوالا، وتدرك هقيقة ذاتلا، كما انلا تص ا اادرة تلى االص يا

ال مكين االا صادي لر (، 2013)  خضروترفة  مسموع ومب ر في اتخاذ القرارات واهداث ال غيير.

للمرأة ا كور من مجموتة من الممارسات ال ي تس طي  ار  تزال العق ات ال ي تحول بين تمكينلا 

ا صاداة، وتطوار ادراتلا اا صاداا وممارس لا لدورها االا صادي ،ومن  خ هصوللا تلى الموارد اال

انة اس خدام مجموتة من السياسيات العامة وال ي تلدف  (،2006حلمي )بينما اراا ،وتنمية ملاراتلا 

للى دتخ المرأة وم ارك لا في كافة المجاالت السياسية واالا صاداة ودتخ م ارك لا في نن  

العور للا، ومنحلا الثقة بالنفس،  تمكين المرأة اس ووب تقداخ لر(، 2002صالح )وترى  القرارات ،

كما ترى انة  امكن النظر للي  مفلوم ال مكين من  وااا تدادة منلا القدرة تلى دمج المرأة ولتاهة 

الفرنة للا في الم اركة في كافة نواهي الحياة االا صاداة والسياسية ومن  خ ت جيعلا ل ص ا ذات 
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، أر ال مكين اركز تلى تدراب المرأة و (2012)المشهداني مساهمة فاتلة في ال نمية، وتو ا 

 تنمية ملاراتلا وتقداخ الخ رات الملنية للا ه ى ت مكن من أر تسلخ في لهداث تنمية مس دامة.

 

الذي ارى أر تمكين المرأة ال ا خ من صالل اوراء واهد،  (،2015عبد الرضا)وا فق معلا في الرأي   

بينما هو تملية تح اج لجوانب م عددة، فالمرأة تح اج ل دراب وتطوار لملارتلا وذل  إلهداث 

(، تلى لذا رغ نا في لهداث تمكين 2007تغييرات هقيقية وتمكين اا صادي هقيقي. ، وابكد أاوب )

توفير ال دراب  –رأة االا صاداة تن طراق ف ا مجاالت للعمل اا صادي  فالبد من  اادة فرص الم

 تقداخ الخدمات االو ماتية ه ى ا سنى للا القيام بدورها االا صادي.  –وتنمية ملاراتلا 

 

وترى ال اهثة أر ال مكين أداة تساتد االفراد والجماتات في لطالق ادراتلخ اإلبداتية، لذا اسلخ   

ي دتخ م ارك لا الفعالة في تنمية مج معلا وتوفير اه ياواتلا، وتبكد ال اهثة تمكين المرأة اا صادااً ف

لر دتخ المرأة هو مس ولية مبسسات الدولة وذل  ه ى ا سنى للا رف  ادرتلا االا صاداة دور االصالل 

ل ي بمس ولي لا تجاا اسرتلا ومج معلا، ولكي تس طي  المرأة القيام بمس ولي لا ا ووب ا الة العق ات ا

اد تواوة المرأة وتحد من ادرتلا، وتلى الدولة والمجالس الم خصصة تنمية ملارات المرأة الفنية 

   والملنية.

 أهمية تمكين المرأة  2.3

اع  ر ال مكين االا صادي من أهخ القضااا المعانرة ال ي تح ل مكانة  هامة داصل المج معات        

 مكين صانة بعدما اكدت ال قارار الدولية انة ما اقرب من الدولية، ، وارتف  اانوات بضرورة ال

 لث فقراء العالخ من النساء، واد تقدت العداد من المبتمرات العالمية ال ي تنااش اضااا المرأة  فمنذ 

وتوالت المبتمرات ال ي نادت بضرورة تمكين المرأة ،  خ تقد  1975ار تقد  مبتمر المكسي  تام 

، وواءت تونيات مبتمر المرأة في بكين  1985،  خ تقد مبتمر في نيروبي 1980مبتمر كوبنلاون 

بضرورة تمكين المرأة واس خدم مصطلا ال مكين و الدف هذا المصطلا للى تعزاز المرأة،  1995

و اادة  ق لا، وايم لا في المنزل والمج م ، واد اولت الحكومة المصراة اه مام صاص بقضااا المرأة 

 ا الصندوق االو ماتي أر نس ة الفقر للمرأة ترتف  في منطقة الصعيد ل صل للى صانة بعدما  أو

 سوهاج" .  –انا -% "أسيوط 75أكثر من 

لر مصر اليوم تخوض معركة مصيراة ل ناء الوطن، وتسعى الدولة بأر انعخ مواطنيلا بحياة            

مصراة أر مس ولي لا أمام ال اراد تح خ أفضل ومس ق ل اليق بمكان لا ال اراخية، لذا ترى الدولة ال

ولاماناً  2030تليلا أر تسرع الخطى ل مكين المرأة وت وؤها مكانة تليق بلا، واتسااا م  رؤاة مصر 

منلا بار االس قرار وال قدم لن ا حققا لال من صالل م اركة فعالة للمرأة تلى كافة المس واات، هيث 

المرأة ه ى تضمن الدولة بناء وطن م ماس  بجمي  طوائفة،  انة ال اك مل اي ولد تنموي بمعزل تن

هو تام المرأة وتخ تكليم الحكومة والمجلس القومي للمرأة  2017لذا اتلنت الدولة المصراة تام 

 ل مكين المرأة. 2030واالولزة المعنية ب نفيذ اس راتيجية الدولة 

اث النمو االا صادي، بينما ارى ت د اللطيم لر تمكين المرأة ومساهم لا تجعل هناك لمكانية إلهد    

( لر ال مكين االا صادي للمرأة هو أداة فعالة ت مكن من صالللا  هل م كالتلا وتحقيق مس وى 2007)

افضل ،والخروج من دائرة الفقر، والقيام بأدوار فعالة داصل المج م ، كما انة اسلخ في تحقيق 

ي لا، هيث تع مد المرأة تلى العمل غير الرسمي كمصدر اس قالللا االا صادي ومن  خ تحقيق رفاه

 للدصل.
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لر تمكين المرأة في الدول النامية أن ا أمًرا أساسيًا وذل  للحد من مس واات الفقر وذل  بعدما     

أن حت المرأة ت كل وزًءا ك يًرا من تدد الفقراء في العالخ، لر ال لميش وال مييز لجزء ك ير من 

 .لدول النامية تلى أساس الجنس فقط سيكور لة ا ارة سل ية تلى االا صاد الوطنيالقوى ال  راة ل

لنة مما ال    فية اندماج المرأة في ال نمية االا صاداة وم ارك لا في  (،2010مسعد )و ارى    

نجاح منظومة راادة االتمال، اعد ركيزة أساسية ل حقيق ال نمية المس دامة، لر دتخ منظومة راادة 

تمال تن طراق ايام المرأة بالم روتات الصغيرة أم م وسطة تساهخ ب كل فعال في تعزاز ادرة اال

، لر ال مكين ازاد من ادرة المرأة تلى ال نظيخ  1varghese (201)كما ارى ،  الدولة االا صاداة 

واالت ماد تلى النفس بما اقضي تلى ت عي لا اهد ،لر ال نمية ال ي تسعى للا الدول تلى اص الف 

اا صاداتلا مرهونة بم اركة العنصر ال  ري، وتع  ر المرأة تنصر هام في هذا ال نمية، ولكي تكور 

لاجابية في هركة ال نمية، اس لزم ذل  رف  مس وى تمكينلا المرأة أكثر فاتلية وذات مساهمة 

االا صادي، لذا اع  ر مفلوم الم اركة وال مكين وولار لعملة واهدة ، وذل  لما تح واة الم اركة 

  من تطوار للقدرات.

( أر اضية تمكين المرأة تع  ر من القضااا ال ائكة، وارو  ذل  للي تطل لا 2012وارى أهمد )    

مجموتة من الخ رات والقدرات الماداة والملارات الفنية، وال ي اد ال ت وافر لدى المرأة ن يجة ط يعة 

توافر ال جاتة  ن أتلا االو ماتية، هذا باإل افة للى الصورة الذهنية ال ي تكونلا تن نفسلا ومدى

لدالا التخاذ القرارات، للذا اعد ال مكين ليس تدرا اً فقط بل هو تملية او ماتية، تمنا المرأة فرنة 

 االنخراط في المج م ، كما تمنحلا الفرنة للقيام بأدوار ااجابية في كافة ووانب هياتلا.  

 سياسات الدولة لتمكين المرأة 2.4

ة المصراة تانت في العلود القدامة من ال لميش والحرمار من هقوالا هري بالذكر ار المرأ          

، ومنذ ذل  الوات أن ا للا هق االن خاب وار تر ا نفسلا 1956السياسية ه ى تخ اندار دس ور 

( تلى المساواة بين 40( والذي نص في مادتة )1971داصل المجالس النيابية،  خ تخ لندار دس ور )

ة الحقوق والواو ات، واد اتخذت الدولة صطوة وادة لدتخ وتط يق م دأ المساواة الرول والمرأة في كاف

(، وفية تخ تعدال النصوص 12مادة)2003( بقانور 137مادة ) 1981ب عدال اانور العمل لسنة 

( ، 2004( لسنة )154الخانة بعمل المرأة ونس ة ال  غيل لضمار تحقيق المساواة،  خ واء  اانور )

( سنت الدولة 2005مرأة الحق أر تمنا أوالدها الجنسية المصراة، وفي مارس )وفية منحت ال

( والذي نص ب كل نراا تلى 2013المصراة اانور ب أر رف  سن الحضانة ،  خ  واء دس ور )

المساواة في ومي  الحقوق السياسية، االا صاداة، االو ماتية وهث الدس ور تلى اتخاذ كافة ال دابير 

 ي تكفل ال مثيل الحقيقي لمرأة داصل المجالس النيابية والمنانب القياداة ، وتل زم واإلوراءات ال

الدولة ار تكفل للمرأة كل ا كال الحمااة  د العنم وتقداخ العور ل  مكن المرأة من القيام بأدوارها، 

العور للمرأة اا د كما تل زم الدولة ب قداخ الرتااة والحمااة للمرأة المعيلة والمسنة، كما تل زم ب قداخ 

(، أر كل هذا الوتود واالل زامات كانت 2013اه ياواً وفقراً، واد رأى بعض المعار ين لدس ور )

 غير مفعلة وغير ذات ودوى.

( والذي اع  ر سابقة دس وراة، فقد تكفل ب حقيق المساواة الحقيقة للمرأة بما 2014وواء دس ور)    

ي والقيام بواو اتلا ومس ولي لا، ولخ اض  الدس ور محور مس قل امكنلا من تحقيق ال مكين االا صاد

للمرأة فقط بل انة أ ار لقضااا المرأة في كل المحاور، ه ى ا سنى لة ار اعالج كل ما ا علق بم اكل 

 70الم مقعد للمرأة في المجالس المحلية،و 13( تلى ار ا خ تخصيص 180المرأة، ونصت المادة )

كما سعت الدولة لل أكيد تلى أهمية  ، ذل  ه ى ت مكن المرأة من تفعيل دورهامقعد في ال رلمار، و

 مارس لاله فال بالمرأة المصراة.  16المرأة فخصصت اوم 
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هجر ااساس في تط يق م دأ هقوق  أر الحقوق النسائية بكافة ابعادها(،2012الجبالي )وترى   

لة، هذا باإل افة للى أر ال ط يق القضائي االنسار، كما أر ادراولا في الدس ور تمثل نقطة فان

الحاسخ اهكام المحاكخ أو مجلس الدولة أو القضاء اإلداري محور أساسي في تمكين المرأة واتطائلا 

كافة هقوالا الدس وراة واإلنسانية فقد تطور ال اراد الدس وري في االل زام بحقوق المرأة وهو هقلا 

  لمنحلا هق الم اركة في الحياة السياسية ولارار هقلا في في المساهمة في الحياة العامة وذل

االن خاب وال ر ا، وكفل الدس ور للمرأة في هق المساواة بالرول في كافة ميادان الحياة، وكثيراً ما 

  اس فادت المرأة المصراة من الدس ور في ال عليخ تولي الو ائم القياداة والعامة .

هناك تطور ملحو  في سياسات الدولة تجاا المرأة بما ا فق م   وا ضا من العرض السابق ار     

االتفاايات وال رامج الدولية ل مكين المرأة وتفعيل م ارك لا، واد  اركت الدولة المصراة في 

( بضرورة القضاء تلى 1979المبتمرات المبادة والداتمة لدور المرأة، فمنذ لارار اامخ الم حدة )

( وال ي أكدت تلى محارب لا لجمي  ا كال ال مييز، 1995 خ اتفااية بكين في ) ال مييز بكافة أ كالة،

(، 2005( ، ليبكد تلى أهمية المساواة بين الجنسين،  خ واء اتالر بكين )2000 خ مبتمر نيواورك )

والذي هدف للي تعزاز ادرات المرأة اا صادااً، و اد اس جابت الدولة المصراة ل ل  النداءات، و لر 

ً في الدساتير الم عاا ة وتطور و   المرأة، وهري بالذكر ما أارتة رؤاة ذل وال ي  2030  وليا

و عت اس راتيجية ل مكين المرأة، وللي وانب الدساتير المبادة للمرأة والداتمة واءت المجالس 

 القومية الم خصصة ال ي تل خ ب  ور المرأة وصدم لا والنلوض بلا وهذا المجالس هي:

   1988( لعام 54القومي للطفولة واألمومة، أنشئ بقرار جمهوري رقم )المجلس 

واء ارار أن أ هذا المجلس من هرص الدولة تلى أر تساهخ المرأة في كافة المجاالت وأر  -

تنمية المرأة او ماتيا لن ا أتى بدور ال مكين االا صادي والسياسي، واد و عت اضااا 

 ني.المرأة تلى رأس أولواات العمل الوط

وتمثلت اص صانات المجلس في و   سياسة تنمواة م علقة باآلسرة والطفل، ا اب  المجلس  -

 واقيخ سياسات الدولة ذات الصلة الو يقة بالمرأة، وأر اقيخ صطط الدولة لألمومة والطفولة.

 1939( لسنه 193اللجنة القومية للمرأة أنشئت بقرار رقم)

لة واامومة وتملت لجانة تلى تعزاز م اركة وبدتخ وتحت مظلة المجلس القومي لطفو  -

 المرأة في الدولة.

وهمل تنوار "المرأة المصراة وتحداات القرر  1994ومن أهخ لنجا اتة المبتمر ااول  -

 "21ال 

 "سياسات النلوض وتنمية المج م "1996المبتمر الثاني  -

 "تنمية المرأة الرافية.1998المبتمر الثالث  -

 .1995المقام في بكين  المبتمر الدولي الراب  -

 

 2000المجلس القومي للمرأة أنشئ بقرار جمهوري عام 

 واد و عت لة أهداف النلوض بالمرأة والمصراة. -

 القيام ب دراب وتنمية ملارات المرأة. -

  راكات م  ولات اون ية ومحلية ل قداخ الدتخ المادي وال قني لدتخ راادة االتمال. -

 كافة المس واات.االه مام ب مكين المرأة تلى  -
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 م روتات المرأة المعيلة، نقدر ن ارك م روع القراة الواهدة.  -

 تعاور المجلس القومي للمرأة م  نندوق اامخ الم حدة للسكار لدتخ وتنمية ملارات المرأة.  -

واد ا اد برنامج االمخ الم حدة االنمائي بقدرة المجلس القومي للمرأة تلى تنمية المرأة  -

 وتمكينلا. 

(، والنلوض 2002/2007ت  ولود المجلس ل ضمين المرأة وااله مام ب  ونلا منذ تام)هدف -

(،وات   2007/2012بالمرأة وتنمية ملاراتلا، وتضمينلا  من الخطة السادسة لل نمية )

المجلس تووة الالمركزاة هيث ارر تنمية المرأة في كل بقعة من ارض الوطن، من صالل 

هي،واد 54مركز و 176وبلغت م اركاتة في هذا الف رة داصل  ال وغل في المناطق الرافية،

،وبرنامج االمخ الم حدة “ UNFPA ارك في هذا الجلود نندوق االمخ الم حدة للسكار"

UNDP” " كما ساهخ أاضا ًنندوق االمخ الم حدة االنمائي للمرأة ،"UNIFEM ،"

ساهمت هذا المبسسات  "،وال ن  الدولي، وادUNICFFومنظمة االمخ الم حدة للطفولة "

 في تقداخ الدتخ الفني والمالي للمرأة من صالل العداد من الم روتات .

 

 2003المجلس القومي لحقوق االنسان أنشئ عام 

في لطار اه مام مصر بحقوق االنسار، ومن صالل دتملا للمرأة وهقوالا، واءت فكرة ان اء  -

صصة ال ي تدتخ المرأة، واد تنيت المجلس القومي لحقوق االنسار، أهد المجالس الم خ

 سيدات. 6الدولة المصراة تند الن أة في ت كيلة 

 الجمعيات االهلية        

واد  اركت الجمعيات االهلية في دتخ المرأة هيث لع ت دور هام في تمكين المرأة في  -

   ى المجاالت، كما  اد من أهمية تل  الجمعيات اربلا من المرأة.

 لنلوض والم اركة المج معية الجمعية المصراة ل -

 المركز المصري لحقوق االنسار  -

 ومعية الرتااة الم كاملة  -

 ومعية النلوض بالمرأة وتنمية المج م   -

 مل قى هي ات ل نمية المرأة -

واد سعت الدولة من صالل هزمة ال  راعات والقوانين دتخ المرأة وتمكينلا، كما ت نت العداد    

 من السياسات وال رامج لخدمة المرأة ومنلا

م روع المرأة المعيلة، اه مت الدولة بم روع المرأة المعيلة ومنح ة أهمية والواة صانة  -

ل طوار وتنمية ادرات المرأة وذل  من  ل حقيق ال مكين االا صادي للمرأة، والدف الم روع

صالل م روتات تدر أرباهاً تلى المرأة بحثاً تن تمكينلا اا صادااً، واد اص يرت محافظات 

الووة الق لي وال حري ومحافظات الحدود، وتخ اص يار القرى ط قاً لما أوردا تقرار ال نمية 

ص يار ط قاً لووود اه ياوات ال  راة، واد أايمت م روتات فرداة ووماتية، هيث تخ اال

 فعلية داصل المج م  .

 م روع المنا والقروض الصغيرة. -

 برامج المرأة العاملة. -
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 –( وتخ لطالق هذا ال رنامج، وذل  من صالل "و ارة ال ضامن 2014برامج المرأة الرافية ) -

الصحة والسكار"، الدف ال رنامج ل نمية ملارات المرأة من صالل ال رامج  –ال نمية المحلية 

 تدرا ية وهل الم كالت ال ي تواوة المرأة الرافية. 

 ات الصغيرة "راادة االتمال".مركز تنمية ملارات المرأة في مجال الم روت -

الصندوق االو ماتي في تنمية المرأة، اام الصندوق االو ماتي بمنا اروض لدتخ م اركة  -

 2014ه ى اونيو 1992المرأة في راادة االتمال، واد بلغ تدد الم روتات من 

مليار ونية،  3,1% من اومالي الم روتات وب كلفة 28( ألم م روع بنس ة 179,539)

مليار  2,1ال الم روتات الم ناهية الصغر وفر الصندوق فرص اإلاراض بم لغ وفي مج

، كذل  منا الصندوق 2014ه ى اونيو 1992ألم م روع منذ تام  956ونية ن ج تنة 

 اروض وماتية وذل  لل غلب تلى الضمانات.

" ال رنامج القومي لل مكين 2014أطلقت و ارة الصناتة وال جارة م ادرة في أك وبر  -

الا صادي " وذل  لدتخ الملارات الفنية الخانة براادة االتمال، وفي هذا اإلطار دتمت ا

المرأة من صالل راادة االتمال فدتمت برنامج تحت مسمى " م روع اراة واهدة ومن ج 

 واهد".

كما سعت الدولة من صالل تدد من الم روتات إلدماج المرأة في صطط ال نمية، فو عت 

(، هذا للى وانب م روع ادماج 2007-2002لوض بالمرأة المصراة )الخطط القومية للن

 (.2012-2007المرأة المصراة في صطط ال نمية االا صاداة واالو ماتية )

 .ريادة االعمال 2.5

راادة االتمال تلعب دور هيوي في تحقيق ااهداف ال نمواة،  ، أر(2018) سقراطترى       

الو ماتي فلدالا القدرة تلى تحقيق تنمية اا صاداة وتعد وذل  تلى المس واار االا صادي وا

راادة االتمال هي نواا ل دااة الم روتات الك يرة، وما ازاد من أهمي لا أنلا ال تح اج ل كلفة 

راادة االتمال  لذا فإر ،رأسمالية  خمة، واضاف للى ذل  ادرتلا تلى توفير فرص تمل

لا ل حقيق ال وا ر االا صادي واالو ماتي، وسعياً ت كل محور اه مام الدولة وذل  سعياُ من

، في لر لراادة االتمال (2016الحموري ) وت فق منلا ل حقيق ال نمية المس دامة ال ي تن دها.

دور بار  في دف  تجلة االا صاد، كما لر سعي الدول ل حقيق ال نمية وت جي  اافراد للقيام 

الدباغ  صاد ال لد وتنمي لا. وابكد تلى ذل  والعمل في هذا المجال ما هو اال دتخ الا

، أنة لن ا سنى تحقيق تنمية  املة وم كاملة في معزل تن المرأة، وذل  لكونلا (1994)

مكور أساسي في بنية المج م  وأنلا تنصر من الكوادر ال  راة وال ي تسعى الدول للى 

منظمة المرأة العربية والذي اس ثمار وتدراب هذا الكوادر ل حقيق ال نمية، واد أكد مبتمر 

، بضرورة ال وس  في راادة االتمال، وتوفير كافة أ كال الدتخ (2006البحرين )تقد في 

الفني واالداري والقانوني، ما أكد تلى  رورة االه مام ب طوار هضانات االتمال 

 لمجال..والحضانات ال كنولووية وذل  لدتخ منظومة راادة االتمال ومساندة المرأة في هذا ا

، أر الم روتات الم ناهية الصغر أهد آليات الدولة ل حقيق ال مكين (2010أيوب )وتبكد  

االا صادي للمرأة، ولر نجاح الدولة في ال نمية البد أر ادتمة مجموتة من الخدمات المالية 

وغير المالية ال ي تس طي  المرأة من صالللا لاجاد مصدر دصل، وغال اً ما احدث ذل  من 

الل راادة االتمال، لذا ا طلب هصوللا تلى الدتخ المالي الم مثل في ال موال، لنحقق ص

اللدف وهو تمكينلا وام الكلا لم روع ذو نف  اا صادي تعود تلى المرأة والمج م ، وهذا 

 . الخدمات تف ا للمرأة افاق الم اركة في ال نمية االا صاداة وال مكين االا صادي

راادة االتمال تمثل طوق النجاة ل حقيق ال نمية المن ودة بووة تام وترى ال اهثة أر    

وللمرأة ب كل صاص، وذل  لمرون لا بما ا ناسب م   روف المرأة و مس ولي لا وأدوارها 
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الم عددة، كما أنة ومن صالل االهصائيات ال ي أو حت أر النساء هخ ااكثر فقراً داصل 

وى ال عليمي للن، كما أر في اس طاتة المرأة المج م ، اضاف للي ذل  انخفاض المس 

االنخراط في راادة االتمال من صالل هرف ونناتات بسيطة، مس خدمة فيلا صامات 

م وفرة في بي  لا وت ناسب م  اه ياوات المج م  الذي ت واود فية، بما  اكفل للا تحقيق دصل 

أر راادة االتمال هي الس يل  وتنمية مواردها المالية، مما ابكد بما ال ادتو مجاالً لل  

الوهيد الذي ا ناسب م  ادرات و روف المرأة وادتخ اس راتيجية الدولة في  ال مكين 

 االا صادي للا . 

 التحديات التي تواجه تمكين المرأة اقتصاديا من خالل ريادة االعمال -

المحدودة  في ال عامل م  ت علق بمس وى ال عليخ والملارات االداراة والفنية، كما ار ادرتلا  -

 ال كنولوويا.

 عم ادراتلا وملاراتلا ادفعلا لق ول أتمال ت ناسب م  لمكانياتلا المحدودة، بما اب ر تلى  -

 اداءها ادوار االا صاداة.

 عم ادرتلا تلى تسواق من جاتلا من العوامل اللامة ال ي تعوق اس مرارها وتقدملا  -

في  ل  روفلا وال زاماتلا االسراة أر تن قل من مكار االا صادي، هيث المرأة ال تس طي  

 آلصر ل سواق المن ج الخاص بلا، مما اعوق فاتلية ن اطلا االا صادي.

  عم سيطرة المرأة تلى الموارد االا صاداة. -

ورأى ال ن  الدولي أر االت اء ال ي تق  تلى تاتق المرأة ك ربية النشء ورتاا ة والمس وليات  -

ن ادرتلا تلى تحقيق تقدم اا صادي. وهرى بالذكر أر هذا الدراسة أو حت االسراة، تحد م

 .ار مساهمات من ا ل المحيطين بلا في هال اياملا بعمل اعود بالنف  تلى االسرة 

وترى منظمة العمل الدولية ار  عم مساهمة المرأة في المراكز القياداة وبعدها تن نن   -

 لنقابات العمالية.القرار، ا كل تائق وصانة  بعدها تن ا

ذكرت مبسسة ال موال الدولية لر نقص الخ رة وال عليخ والمعلومات لدى المرأة تن  -

اإلوراءات الروتينية للحصول تلى الدتخ المالي من ااولزة المعنية اب ر بدورة تلى نجاح 

 راادة االتمال.

للمبسسات (، تقرار تن "لمكانية الحصول تلى تموال 2010مبسسة ال موال الدولية ) -

 الصغيرة والم وسطة المملوكة للنساء في ال لدار النامية".

 

 .الخلفية النظرية ومراجعة الدراسات السابقة 3

واد هدفت هذا الدراسة للى القاء الضوء تلى المعواات ال ي  (،2009شحاته )وتناولت دراسة   

وود تالاة بين  عم تواوة المرأة المصراة ل حقق ال مكين االا صادي، وأو حت الدراسة و

م اركة المرأة في سوق العمل والمس وى ال عليمي للمرأة، واد تونلت الدراسة للى مجموتة من 

نقص  –ال ميز بين الجنسين  –المعواات ال ي تب ر تلى م اركة المرأة وهي " المع قدات االو ماتية 

في العمل الغير تقليدي المعلومات تن م طل ات سوق العمل "، وأونت الدراسة بضرورة ال وس  

تفعيل  –توفير المعلومات ال ي تدتخ تواودها داصل سوق العمل  – اادة الخدمات االو ماتية للمرأة  –

 دور االتالم لمساندة المرأة.

، للى تقييخ أ ر الم روتات الصغيرة تلى االسر والمرأة في (2010أيوب )بينما تناولت دراسة    

دراسة واا  الرام السوري وصصائصة المخ لفة، وال عرف تلى الرام السوري، واد رندت ال



 

 2019 (35) 10، مجلة ااكادامية اامراكية العربية للعلوم وال كنولوويا -أماراباك                               58

 

 

صصائص المرأة ومكان لا داصل المج م  واالسرة، وتونلت الدراسة للي ووود م كالت لدى المرأة 

الدصل الخاص بلا  –ت مثل في أر هناك نس ة ال تس طي  الحصول تلى هقوالا ال رتية )كالميراث 

د اس فادت من ال دراب الخاص ب طوار ملاراتلخ، كما اس فادت (، وار هناك مجموتة من النساء ا

اإلسعافات(، كما اس فادت النساء بخدمات الوهدات االر اداة،  –بعض النساء من صدمات) الصحة 

دورات محو االمية ونناتات ال سيطة في المنا ل، هذا ووودت الدراسة أر النس ة ااك ر من 

تخاذ القرار داصل اسرهخ، واد تركزت م روتاتلخ تلى) المس فيدات اس طعن الم اركة في ا

%م روتات 7-% للم روتات اليدواة 4نس ة نغيرة تصل  -النحل70% –%تربية ااغنام 19

 –ال سواق  –الغالء  – راتية (، و اد واولت م روتاتلخ العداد من الم كالت م مثلة في المنافسة 

الخ رة  –ساتدت تلى نجاح المرأة تمثلت في )ال دراب  تأمين ااسواق (، واذكر ار من العوامل ال ي

 –منا القروض  –اإلنرار والمثابرة(، وأونت بضرورة تعميخ نموذج تمكين المرأة  –بالم روع 

. ،  لزام مبسسات ال أمين ب أمين الم روتات –لاجاد مبسسات  امنة  –منا مزاد من ال سليالت 

صالل الدراسة ال ي اام بلا بلدف رند واا  المرأة ( من 2010وارى المجلس القومي للمرأة )

% اعانور من م كالت في ت علق 96.8المصراة، وتونلت الدراسة أر غال ية أفراد العينة بنس ة 

% م عثرات في سداد ايمة القروض وارو  39ب مكينلخ االا صادي واالو ماتي، وار ما اقرب من 

% اروعت ال عثر للى انخفاض نس ة 22ونس ة %، 27س ب ال عثر في ارتفاع اسعار الخامات 

 % اروعت ال عثر للي اس حواذ الرول تلى اارادات الم روع. 13االرباح، ونس ة 

، في دراس ة ال ي هدفت لمعرفة دور مبسسات ال موال في ( ,Gurswamy 2012)تناول     

دور المبسسات ال موالية ال خفيم من هدة الفقر وادرتلا تلى دتخ تمكين المرأة، وذل  بلدف تقييخ 

في ال قليل من هدة الفقر، وتونلت الدراسة للى أهمية مجال االتمال في الحد من الفقر، وادرة راادة 

االتمال تلى تغيير هياة المرأة ب كل لاجابي، وأونت بضرورة صفض معدالت الفائدة تلى القروض 

ى ار العالاة طي ة بين المبسسات الممنوهة للمرأة وذل  ل عظيخ المروو من هذا الم ادرة، تل

، في دراس ة بلدف ال عرف تلى واا  الم روتات (2011الوقفي وقواسمه )بينما رأى  المقر ين.

والواوف تلى نقاط القوة والضعم ال ي واولت القائمين تلى تل   الصغيرة في ااردر ،

الم روتات، وللي أي مدى تساهخ راادة االتمال في دتخ الا صاد الوطني وادرتة تلى ال غلب تلى 

م كالت ال طالة، وتونلت الدراسة للي أهمية راادة االتمال، وات  رت المنافسة ااون ية من اك ر 

 المعواات ال ي تواوة.

أ ر ال مكين تلى ال نمية وأكد من صالل دراس ة أر هناك ارت اط و يق (، Duflo,2012)وتناول      

بين تمكين المرأة وال نمية االا صاداة، واامت الدراسة تلى اوراء تدد من المقابالت، وتونلت للى 

بدي للى غياب ااس اب ال ي تعوق تحقيق ال مكين وهي الفقر وتدم المساواة بين الجنسين الذي ا

فرص العمل للمرأة، واونت الدراسة بضرورة تمكين المرأة ك رط أساسي إلهداث تنمية، م  

في دراس ة ال ي أو حت  (،2012مالك )وأكد تلى ذل   االه مام ب نمية ادراتلا تلى اتخاذ القرارات.

سية واالا صاداة أهمية ا راك المرأة في ال نمية وذل  من صالل تمكينلا في كافة النواهي السيا

واالو ماتية، وأو حت الدراسة ار ااصاء المرأة اجعللا طااة معطلة ورأت الدراسة ار المرأة 

، في دراس لا (2016عكور)بينما أكدت  ،العرااية تانت لعقود طوالة من ال لميش واالاصاء السياسي

مكين، واد رندت الدراسة تلى أهمية ال مكين االا صادي للمرأة، ودور الدولة في ترسيد مفلوم ال 

المعواات ال ي اد تواوة ال مكين االا صادي للمرأة، وا كال الحمااة االو ماتية ال ي من الواوب 

توافرها، وادمت الدراسة نماذج من ال نظيخ المج معي الذي تدتمة و ارة العمل، كما رندت العداد 

ج ال وتية ال ي تلدف لرف  الوتي من الحاالت، واد اونت الدراسة بضرورة و   المزاد من برام

اهمية ال مكين االا صادي للمرأة، ون ر  قافة المساواة واه رام الدساتير الخانة بحقوق االنسار، 

كما أكدت الدراسة تلى  رورة تنمية ملارات المرأة بما تمكينلا االا صادي، وتوافر ااتدة بيانات 
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بالمعاهدات والموا يق الدولية ومساتدة المرأة وممارسات سليمة كما أكدت تلى  رورة االل زام 

 وتمكينلا اا صادااً.

، في دراس لا ار م اركة المرأة داصل الحياة االا صاداة هي المحرك (2016مرباح )وترى      

ااساسي ل حقيق ال نمية المس دامة، وتلدف الدراسة للي تو يا الجلود ال ي تقوم بلا دولة الجزائر 

ُ وسياسيا، واد رندت القوانين واالتفاايات الم رمة لدتخ هذا ال مكين،  في تمكين المرأة اا صاداا

وتونلت الدراسة للي أر الجزائر اد بذلت ولداً في مجال تمكين المرأة من صالل المعاهدات ال ي 

تحد من  اهرة ال ميز، واد تقدت العداد من االتفاايات منلا اتفااية " السيدو" وكار للا أ ر تلى 

   المرأة في الجزائر، واد اتخذت العداد من القرارات اللامة لصالا المرأة تلى مس وى ال مكين و

المرأة المعيلة بغرض ال عرف تلى م كالتلا وتالا لا ب عض (،2017نصر )وتناولت  ، السياسي.

اسة للي وودة الحياة(، وتونلت الدر –الذكاء االنطناتي  –الم غيرات االو ماتية )ال مكين النفسي 

ووود تالاة بين م كالت المرأة المعيلة السكنية واالا صاداة وال مكين النفسي، وار هناك ارت اط 

بين الم كالت االو ماتية واالا صاداة وتربية اابناء بفاتلية، واد تمكنت الدراسة من ال ن ب 

اياس ال مكين  –ة االنفعال لدار –بم كالت المرأة المعيلة في  وء الم غيرات ااتية )الوتي االنفعالي 

النفسي(، واونت الدراسة أر مجال المرأة المعيلة اح اج لمزاد من ال حوث والدراسات الونفية 

 لك م مكنونات المرأة المعيلة من الجانب النفسي. 

ال عرف تلى أهخ المعواات ال ي اد تواوة تمكين المرأة العرااية،  للى ،(2016كاظم )دراسة  وهدفت 

وذل  من أول تنمي لا لمج معلا. وال عرف تلى اص الف هذا المعواات، واام ال اهث ب حليل الظاهرة 

( بالطراقة الع وائية 214ومحاولة ك م العالاات بين أبعادها واص ار ال اهث تينة مكونة من )

نلت الدراسة للي العوامل االو ماتية تمثل اكثر العوامل لتااة ل مكين المرأة اليلا العنقوداة.، واد تو

العوامل االا صاداة  خ العوامل السياسية و تأتي العوامل ال خصية في الدروة ااصيرة، واد اونى 

ال اهث بضرورة تغيير  الصورة الذهنية السائدة تن المرأة في المج م ، وذل  تن طراق مناهج 

اسية ترف  من  أر المرأة ،تلى أر ادتخ ذل   ال رامج ال لفزاونية ووسائل االتصال المرئية در

والمسموتة  ال ي تحث تلى اه رام المرأة وتو ا دورها وتساندها في الحصول تلى المنانب 

القياداة ول راكلا في اتخاذ القرار  كما أونى ال اهث بضرورة االه مام بال دراب وتنمية ملارات 

، رند واا  المرأة في كل من تونس (2017بلعربي)واد هدفت دراسة المرأة لزاادة ادراتلا.،

والجزائر، والجلود الم ذولة لل مكين السياسي، وهاول ال حث القاء الضوء تلى المعواات 

واالس راتيجيات ال ي ت  علا الدولة للنلوض بالمرأة، كما هدفت الدراسة لمعرفة الو   االا صادي 

و ماتي والسياسي ول حقق من ال غييرات ال ي الهقت بال لدان، ومدى تأ ير هذا ال حوالت تلى واال

تواود المرأة في ميادان ودادة وبال الي تمكنلا سياسياً، وتونلت الدراسة للى معاناة المرأة ه ى االر 

مرأة في الحياة من ال لميش وال ميز، وار تحقيق معدالت مرتفعة من ال نمية ا وام تلى م اركة ال

االا صاداة، واد اونت الدراسة بضروا و   برامج محددة لدتخ ال مكين وأر تكور ال رامج مق ولة 

 تلى المس وى القيمي، م   رورة ووود دتخ سياسي ، وار ا خ االل زام بحقوق االنسار .

و ماتية ال ي ال عرف تلى االوراءات االا صاداة واال (،2017راشد واخرون )اس لدفت دراسة     

ا خ توفيرها للمرأة المعيلة بمحافظة اسيوط، وتوفير الدتخ من صالل منا القروض للم روتات 

الف ا –أبوتيج  –الصغيرة واد اامت هذا الدراسة تلى اص يار تينة ت وائية ارب  مراكز "داروط 

ليالت االا صاداة امرأة، وهدفت الدراسة ال عرف تلى ال س250اسيوط" هيث ار بلغت هجخ العينة  –

المقدمة للمرأة ,اهخ الم كالت ال ي تواوة المرأة المعيلة وتحد من تحقيق ال مكين االا صادي، 

تدم توافر الملارات  –وتونلت الدراسة للي ار المعواات ت مثل في نعوبة الحصول تلى القروض 

دفت دراس ة ل قيخ (، واد ه2010)Krusherتسواق المن جات، وا فق معة   –إلدارة الم روتات 
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برامج منا  راادة االتمال، واه مت الدراسة بالمرأة ب كل صاص في المج م  االفغاني وركزت تلى 

الزراتة من صالل م روع ال طوار الزراتي االفغاني والذي ا خ تموالة ت ر دائرة ال موال ااميركية 

( USAD( واد اس فاد من ال رنامج  )مس فيدة من النساء الع165 ) امالت في الزراتة، وأو حت

الن ائج أر هناك ارتفاع في دصل المس فيدان وارتفاع مس وى معي  لخ، و اس طاتوا توفير اه ياواتلخ 

ااساسية ، واد أو حت الدراسة ار النساء تس طي  أر تم ل  م ارا   راتية في أماكن ااام لن،  

ة االتمال م   رورة اوراء ال حوث تلى كما أكدت الدراسة  رورة صلق برامج تأهيل المرأة لرااد

  ..المنا وبرامجلا ودورها في هياة المس فيدان

 ومن صالل ترض الدراسات السابقة اس خلصت ال اهثة االتي

 ووود اتفاق بين اغلب ال اهثين تلى أهمية ال مكين االا صادي للمرأة.    -

فاتلية ال مكين وامكن تلخيص اتفق ال اهثين تلى ار المعواات ال ي تواوة المرأة تحد من   -

 –العادات وال قاليد  –تل  المعواات في " انخفاض المس وى ال عليمي لدى اغلب السيدات 

انخفاض الوتي بأهمية المرأة ال ميز وال لميش"، وهذا المعواات  –نقص ادرات المرأة الفنية

 تب ر تلى تمكين المرأة وادرتلا تلى تحقيق أهدافلا.

(، وال ي هدفت للى  رورة ا راك المرأة في 2016ة م  دراسة مرباح )ت فق هذا الدراس -

الحياة االا صاداة بال ط يق تلى الواا  الجزائري.  بينما تخ لم هذا الدراسة تن الدراسات 

السابقة في تناوللا لسياسات الدولة المصراة وفاتلية هذا السياسات في تمكين المرأة من 

 صالل راادة ااتمال. 

 الدراسة استطالعية . 4

تخ فيلا االطالع تلى االن طة ال ي تقوم بلا الجلات المعنية وو ارة القوى العاملة والصندوق   

االو ماتي والمجالس الم خصصة، وهي ة تنمية الم روتات الصغيرة وذل  تحت مظلة الدولة وتنفيذا 

دورها في راادة االتمال، وت ين  للسياسة العامة للدولة بلدف تحقيق ال مكين االا صادي للا ولدتخ

من صالل الدراسة االس طالتية انة تخ تقد العداد من الدورات ال درا ية وورش العمل ل نمية ادرات 

 المرأة، كما تخ تنظيخ العداد من المعارض بلدف تقداخ المساتدة في تسواق المن جات.

 . مشكلة الدراسة 5

فالمرأة ال تمثل فقط نصم المج م ، انما تمثل القوة الفاتلة تمثل المرأة العنصر الفعال في المج م ، 

وواء ال مكين ادراكاً من وانب الدول اهمية   تقوم بلا، والمحركة من صالل اادوار الم عددة ال ي

(، أر المرأة في مصر تعاني من 2009، وأو حت المب رات في تقرار "فراد مار هاوس" )المرأة

ن ال ميز في سوق العمل، لذا فسعت الدولة ال غلب تلى هذا ال ميز ورسخ تدم تكافب الفرص وتعاني م

السياسات الداتمة للا ، مما دف  ال اهثة للي رند الواا  الفعلي لسياسات ال مكين وما هقق ة هذا 

السياسات من تقدم في هذا المجال، وادرة السياسات تلى دتخ ال مكين وأ ر هذا ال مكين وودواا 

"إلى لى المرأة من صالل راادة االتمال ،لذا فيمكن نياغة الم كلة ال حثية تلى انلا االا صاداة ت

 أي مدى استطاعت سياسات الدولة المصرية تمكين المرأة اقتصاديا من خالل ريادة االعمال " 

  . الفروض البحثية6

 تونلت ال اهثة من صالل الدراسات السابقة والدراسة االس طالتية للي  

 حثيبرض الالف. 6.1
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 ووود تالاة ذات داللة لهصائية بين سياسات الدولة وتمكين المرأة من صالل راادة االتمال

 . التساؤل البحثي 6.2

 هل تس طي  سياسات الدولة الحالية تحقيق مزاد من ال مكين صالل الف رة الزمنية المق لة؟  

.أهداف البحث7  

 تكمن اهداف الحث في ال الي:

سات العامة للدولة في تمكين المرأة اا صاداا وفاتلية هذا السياسات في ال عرف تلى السيا -

 دتخ المرأة فعلياً.

 الواوف تلى الو   الحالي للمرأة من صالل اياملا براادة ااتمال. -

 ال عرف تلى ادرة هذا السياسات في دتخ المرأة اا صاداا. -

   السياسات العامة و   مجموتة من ال ونيات بإمكانلا مساتدة م خذي القرار ووا -

 لزاادة فاتلية ال مكين االا صادي.

 ال ن ب بالو   المس ق لي للمرأة في  ل هذا السياسات. -

  .   أهمية البحث8

تكمن أهمية ال حث في وان ين أهدهما نظري واآلصر تط يقي، وفيما الي ترض لألهمي ين من     

 ووة نظر ال اهثة 

 األهمية النظرية

تك سب هذا الدراسة أهمية صانة لما تولية الدولة من اه مام بالمرأة في هذا المرهلة واتخاذها  -

كافة اإلوراءات ل مكين المرأة وت را  هزمة من القوانين لزاادة تمكين المرأة ودتملا 

اا صاداا، لما تحظى بة المرأة من أهمية والدور ال الغ ااهمية الذي تلع ة المرأة، مما دف  

 ل اهثة لرند الواا  لل حقق من فاتلية هذا السياسات.   ا

تساهخ الدراسة في ا راء أدبيات اإلدارة العامة هيث انلا ت ناول تمكين المرأة اا صاداا بما  -

 ازاد من ادرتلا تلى هل م كالتلا وم اركة الدولة في تحقيق النمو االا صادي.

يخ الدراسة واس عراض الدراسات السابقة هاولت الدراسة اس عراض االدبيات النظراة لمفاه -

ال ي تناولت هذا المو وع، كذل  اس عراض السياسات العامة للدولة في تمكين المرأة بما 

 افيد ال اهثين في هذا المجال مس ق ال. 

 تمس هذا الدراسة ال اهثة هيث تع ر تن المرأة وتو ا السياسات الداتمة للا. -

تمكين المرأة بما ابكد أهمية اضية ال مكين االا صادي ودتخ هدا ة اابحاث ال ي تناولت  -

 المرأة.

 األهمية التطبيقية 

تع  ر هي الدراسة ااولى ال ي رندت وهللت الو   الحالي لسياسات الدولة الداتمة للمرأة  -

 وال ن ب بالو   المس ق لي في  ل هذا السياسات.
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لدى الدولة للي دتخ الف ات االكثر تلمي اً  لر اس راتيجية تمكين المرأة تأتي تن رغ ة ناداة -

من النساء والعمل تلى تفعيل السياسات ال ي تلدف لم اركة فعالة، وهذا ما دف  ال اهثة للى 

 اراءة الو   الحالي الفعلي وودوى تل  السياسات.

تحاول الدراسة ال عرف تلى ودوى هذا السياسات من صالل رند الواا  الفعلي ل مكين  -

 اا صاداا من صالل راادة االتمال.المرأة 

تحاول الدراسة مساتدة م خذي القرار والقائمين تلى رسخ وو   السياسات العامة للدولة  -

 وذل  من صالل هذا الرند الوااعي وال ن ب بالو   المس ق لي. 

 

.حدود البحث9  

  (2018-2017:)حدود زمانية 

 هي ة تنمية الم روتات الصغيرة  –ة :  ملت الدراسة " المجلس القومي للمرأحدود مكانية

الجلا  المركزي لل ع  ة  –اللي ة العامة للراابة المالية  –و ارة القوى العاملة  –وم ناهية الصغر 

 واالهصاء "

 

.منهجية البحث 10  

اس خدمت ال اهثة المنلج الونفي  ال حليلي وهو المنلج المناسب لمثل هذا الدراسات وتناول المنلج 

الونفي المفاهيخ الم علقة بالدراسة وترض االطار النظري للدراسة، وات مدت ال اهثة في تكوان 

 -ائل العلميةالرس –الدوراات  -اابحاث –االطار النظري تلى  "الك ب العلمية ااون ية والعربية 

الدوراات"، وات مدت الدراسة تلى اوراء المقابالت ال خصية م  "مس ولي ومو في وهدات 

مس ولي ومو في وهدة  ال دراب داصل  المجالس الم خصصة وو ارة القوى  –ال خطيط والم ابعة 

 ة العامة هي ة تنمية الم روتات الصغيرة وم ناهية الصغر" وتخ اس خدام اهصائيات اللي –العاملة 

للراابة المالية كأداة لجم  ال يانات، وذل  لل أكد من نحة الفروض واالوابة تلى ال ساؤل ال حثي، 

 واد اس خدمت ال اهثة الدراسة النظراة والميدانية 

 الدراسة النظرية   -

ات مدت ال اهثة في تكوان اإلطار النظري تلى "الك ب ااون ية والعربية ال ي تناولت ذل  

 المجاالت الم خصصة " –الرسائل العلمية  –اابحاث المن ورة في المبتمرات  –المو وع 

 الدراسة الميدانية  -

 تخ وم  ال يانات من صالل المقابالت ال خصية  -

الجلا  المركزي  –وم  ال يانات ال ي تخ الحصول تليلا من اللي ة العامة للراابة المالية  -

 لل ع  ة واالهصاء.

 :إلحصائي.التحليل ا11

من اول تحقيق فروض وتساؤالت الدراسة ات مدت الدراسة تلى بيانات سلسلة  منية رب  سنواة 

 لعدد المس فيدات من برنامج راادة ااتمال وكانت بيانات الدراسة كما هو مو ا بالجدول ال الي:

 بيانات الدراسة: تخ وم  ال يانات ات مادا تلى تدد المس فيدات 
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 اتداد المس فيدات من برنامج راادة ااتمال( 1ودول )

 الربع 

 الرابع الثالث الثاني األول السنة
2016 480832 647894 643108 527465 

2017 578440 598021 629272 711788 

2018 737270 783517 836954 896111 

  2018اللي ة العامة للراابة المالية : المصدر

 :تحليل السلسلة الزمنية

من ااساليب  Time Series Analysis الزمنية السالسل أسلوب تحليلاعد 

اإلهصائية الجدارة بااله مام، وال ي تطورت كثيراً، وأن ا باإلمكار اس خداملا لغرض 

تلى ت    الظاهرة )أو  الزمنية السالسل  اهرة ما. واع مد أسلوب تحليل ال وا  لمس ق ل

الم غير( تلى مدى  مني معين )تدة سنوات مثالً(،  خ ا وا  للمس ق ل بناًء تلى القيخ 

وتلى نمط النمو في القيخ؛ وبلذا فلو ا فّوق تلى  الزمنية ة ال ي  لرت في السلسلةالمخ لف

ااسلوب ال قليدي، لذ لر ااسلوب ال قليدي احسب فرق القيمة بين  منين ا نين فقط من 

وا ني ال وا  المس ق لي تلى أساسلما، بدور مراتاة للنمط العام للسلسلة أو  الزمنية السلسلة

 .الم صلة الزمنية لالرتفاع واالنخفاض الذي احدث لقيخ السلسلة

 :تعريف السلسلة الزمنية واهدافها

ال ي تأصذها  اهرة ما تند ف رات  منية من ظمة. وتخ لم هذا الف رات هي مجموتة من القراءات 

هسب ط يعة الظاهرة فيمكن أر تكور اوما او أس وتا أو  لرا أو سنة. أي أر السلسلة الزمنية تح وي 

دالة  Yوهو ايمة الظاهرة. أي أر  Yوهو الزمن والثاني م غير تاب   Xتلى م غيران أهدهما مس قل

  Y=f(X)وتك ب  Xفي 

 

 أهداف تحليل السلسلة الزمنية:
الدف تحليل السففلسففلة الزمنية للى ال ن ب بقيمة الظاهرة في المسفف ق ل ات مادا تلى ايم لا في 

الما ففففي والحا ففففر. وكذل  تحداد النموذج اإلهصففففائي المناسففففب لل ن ب بالظاهرة محل الدراسففففة. 

ما لذا كار الم غير المراد دراسفففف ة غير  واسفففف خدم نموذج السففففالسففففل الزمنية تادة لل ن ب بقيخ م غير

معروفة محدداتة، والعوامل ال ي تب ر فية، كما اسفففففف خدم في هالة كور الم غير اخضفففففف  ل واعات 

  الم عاملين معة وال ي تنعكس في المس ق ل بناء تلى ما هدث في الما ي.

 عناصر السلسلة الزمنية:

رها المخ لفة لمعرفة مقار كل دراسة السالسل الزمنية ت طلب تحليللا للى تنان

منلا واتجاهاتلا وتالا لا ب عضلا ال عض ه ى امكن االس فادة منلا في ال ن ب بقيمة 

 الظاهر في المس ق ل.

 ت كور السلسلة الزمنية من اربعة تنانر

  Secular Trend        (T)االتجاا العام        (أ)

     Cyclical Variations (C)ال غيرات الدوراة  (ب)
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 Seasonal Variations (S)ال غيرات الموسمية  (ت)

    Irregular Variations (I)ال غيرات العر ية  (ث)

 أوال: االتجاه العام:

وهو العنصر الذي اقصد بة الحركة المن ظمة للسلسلة ت ر ف رة  منية طوالة نس ياً. واقال 

الزمن واقال لر االتجاا العام لر االتجاا العام للسلسلة مووٌب لذا كار االتجاا نحو ال زااد بمرور 

سالب لذا اتجلت نحو ال نااص بمرور الزمن. افيد االتجاا العام في اتخاذ القرارات وال خطيط 

لألول الطوال )صمس سنوات فأكثر(. ف الرغخ من لنة تكور هناك ذبذبات في المنحنى ال اراخي 

ا اأصذا هذا المنحنى لما للى الزاادة للظاهرة لال أنة تلى المدى الطوال نالهظ أر هناك اتجاها تام

 أو النقصار.

 انيا: ال غيرات الموسمية: هي ال ي تمثل ال غيرات المن ظمة القصيرة ااول وال ي تحدث صالل الف رة 

الزمنية الواهدة ال ي ال ازاد طوللا تن السنة، فقد تكور أس وتية أو  لراة أو فصلية. وتفيد في اتخاذ 

 للجل القصير.القرارات وال خطيط 

  ثالثا: التغيرات الدورية

: هي ال ي تمثل ال غيرات ال ي تطرأ تلى ايخ السلسلة الزمنية بصورة من ظمة وازاد أمدها 

تن السنة، وهي تغيرات م وسطة المدى وتحدث هول االتجاا العام الممثل للظاهرة، وت كرر في 

الدورة ال جاراة ال ي تمكث تادة سن ين أو ف رات  منية أكثر من سنة وتبدي هذا ال غيرات للى 

أكثر. ومن العوامل ال ي تبدي للى ال غيرات الدوراة السياسات الحكومية والعالاات الدولية في 

 المدى الطوال.

 :رابعا: التغيرات العرضية

اصيرة ااول ت مل ال غيرات العر ية أو الفجائية ال ي تحدث ن يجة  وهي تغيرات 

امكن ال ن ب بلا . ت ميز هذا ال غيرات بعدم ان ظاملا وط يع لا  هوادث فجائية ال

 الفجائية واصر ف رتلا الزمنية.

 رسخ السلسلة الزمنية اتداد المس فيدات من برنامج راادة ااتمال:
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سلة الزمنية الرب  سنواة اتداد المس فيدات من برنامج راادة ااتمال من تام  ا ضا من رسخ السل

ار ال ففففكل اأصذ  ففففكل العالاة الطرداة الم زاادة م  الزمن باسفففف ثناء الرب   2018تام ه ى  2016

 .2016الراب  من تام 

باس  عاد لمكانية ووود ال غيرات الدوراة في السلسلة، امكن تلخيص أساليب معالجة السلسلة الزمنية 

الموسففففففمية وال غيرات  االتجاا العام وال غيرات بغرض ال عرف تلى ط يع لا وال ن ب للمسفففففف ق ل في

 العر ية.

تخ تحليل االتجاا العام للسلسلة: الزمنية باس خدام النماذج الخطية والغير صطية وهصلنا تلى الن ائج 

 كما هي في الجدول ال الي:

اامت ال اهثة بدراسة النموذج المالئخ ل قدار االتجاا العام لسلسلة أتداد المس فيدات من برنامج راادة 

 وكانت الن ائج كما في الجدول ال الي: SPSSصالل برنامج  ااتمال من

 ( نماذج تقدار االتجاا العام2ودول)

قيمة  الداللة

 احصاء 

F 

 معامل
 ال حداد

R2 

 النموذج المعامالت

B3 B2 B1 الثابت 

  Linear الخطي 975470.606 76563.381   0.981 524.347 0.00

 اللوغاريتمي 910479.296 337807.925   839. 52.294 000

Logarithm 

 التربيعي 1025119.341 55285.352 1636.771  985 305.230 0.00

Quadratic 

 التكعيبي 1072636.242 18559.835 8424.900 348.109- 982. 204.282 0.00

Cubic  

0.00 604.304 .984   .052 1030425.731 Exponential 

 

 أفضل نموذج ل قدار االتجاا العام للسلسلة هو النموذج ال ربيعيا ضا من الجدول السابق ار 

Quadratic  985.وهو نموذج غير صطي هيث او ا  أك ر ايمة لمعامل ال حداد وال ي بلغت 

 %.1 اةومعامالت النموذج دالة تند مس وي معنو

ائية بين سياسات وباءا تلى الن ائج السابقة ا خ ا ول الفرض القائل بووود تالاة ذات داللة لهص 

 الدولة وتمكين المرأة من صالل راادة االتمال.

 النموذج التربيعي المقدر:

𝐲 = 1025119.341+ 55285.352𝐗 + 1636.771𝐗𝟐 

 تمثل الزمن.  𝑥وأتداد المس فيدات من برنامج راادة ااتمال تمثل  𝑦هيث 

 الرسخ ال ياني للنموذج ال ربيعي:
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 برنامج راادة ااتمال باس خدام النموذج ال ربيعي: ال ن ب بأتداد المس فيدات من

 باس خدام النموذج ال ربيعي 2020وتام  2019( القيخ ال ن  ية لعام 3ودول )

 التنبؤ باستخدام النموذج التكعيبي الربع السنة
 2020443 األول 2019

 2119921 الثاني

 2222673 الثالث

 2328698 الرابع

 2437997 األول 2020

 2550570 الثاني

 2666416 الثالث

 2785535 الرابع

 

 التنبؤ من خالل تحليل السلسلة الزمنية الى مكوناتها األساسية باستخدام النموذج الضربي:

ونظرا ار النموذج الخطي م كافئ تقرا ا م  النموذج ال ربيعي فقد اامت ال اهثة ب حليل السلسلة الى 

العام والموسمي والعر ي وتخ تجاهل الدوري الر السلسلة طوللا اال من مكوناتلا الثال ة االتجاا 

 سنة.

 تخ تحليل السلسلة باس خدام نموذج الضرب اآلتي:

Y=T*S*E 

ايمة الخطأ الع وائي. وهصلت  Eايمة الموسخ،  Sايمة االتجاا العام،  Tهي ايمة الظاهرة،  Yهيث 

 Minitabال اهثة تلى الن ائج ال الية من صالل برنامج 
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  يا( ن ائج تحليل النموذج الضر4ودول )

 الربع السنة
القيم 

 االتجاهية

القيم مخلصة 
من االتجاه 

 العام

القيم 
 الموسمية

القيم مخلصة 
من أثر 
 الموسم

القيم 
االتجاهية 
 والموسمية

 االخطاء

2016 

 40527.7 1042585 1085871 2758.4- 37769.3 1045344 األول

 11540.9- 1143031 1111583 19907.4 8366.5 1123124 الثاني

 43474.9 1227346 1244378 26442.8 69917.7 1200903 الثالث

 17382.3- 1235091 1261301 43591.8- 60974.1- 1278683 الرابع

2017 

 24785.5- 1353704 1331677 2758.4- 27543.9- 1356463 الربع

 37526.1- 1454150 1396717 19907.4 17618.7- 1434243 األول

 56227.3- 1538465 1455795 26442.8 29784.5- 1512022 الثاني

 5337.5 1546210 1595140 43591.8- 38254.3- 1589802 الثالث

2018 

 11117.4 1664824 1678699 2758.4- 8358.9 1667582 الرابع

 23530.7 1765269 1768893 19907.4 43438.1 1745362 الربع

 4583.5- 1849584 1818558 26442.8 21859.3 1823142 األول

 28057.4 1857330 1928979 43591.8- 15534.5- 1900921 الثاني

 

 باستخدام النموذج الضربي: 2020وعام  2019القيم التنبؤية لعام 

 التنبؤ باستخدام النموذج التكعيبي الربع السنة
 1975943 األول 2019

 2076388 الثاني

 2160704 الثالث

 2168449 الرابع

 2287062 األول 2020

 2387508 الثاني

 2471823 الثالث

 2479568 الرابع
 

 .ملخص ونتائج التحليل اإلحصائي 12

أ لرت الدراسففففة اإلهصففففائية نففففحة الفرض بووود تالاة بين سففففياسففففات الدولة وتمكين المرأة  -

 راادة االتمال وتمت الدراسة تن طراق السالسل الزمنية وتحليلمن صالل  SPSSوذل ، 
 لر ذل  من  اادة اتداد المس فيدات من تط يق سياسة الدولة وتحقيق ال مكين االا صادي للخ من  -

 صالل راادة االتمال، بما ال ادتو مجال لل   من فاتلية تل  السياسات وودوها.

( وذل  2020-2019اتداد المسفف فيدات صالل العامين القادمين )اسفف طاتت الدراسففة ال ن ب بزاادة  -

في  ل هذا السفففياسفففات و  ات الظروف الحالية، وهو ما اجيب تن ال سفففاؤل ال حثي الذي و فففع ة 

هل بإمكار هذا السففياسففات ار تحقق  اادة في اتداد المسفف فيدات؟ وهو ما ابكد ودوى  الدراسففة وهو

 تل  السياسات وفاتلي لا.

في أهمية ال مكين االا صادي واص لفت معة هيث تناول المعواات ال ي  (، 2009شحاته)م  واتفقت 

، الذي رندت واا  (2011الوقفي وقواسمه )كما اتفقت  م  دراسة تعوق ال مكين االا صادي ، 

الم روتات الصغيرة في ااردر وركزت تلى أهمية الم روتات الصغيرة كداتخ لالا صاد الوطني 
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ال ي أو حت أهمية تمكين المرأة ولكنلا اص لفت في تناولة   (،2016كاظم )كما اتفقت م  ااردني، 

الم كالت ال ي تواوة المرأة العرااية في ال مكين ورندت هذا الم كالت ال ي تعوق تمكين المرأة 

كت ال ي اكدت تلى أهمية ال مكين االا صادي للمرأة وا  ر(2016عكور)العرااية، واتفقت م  دراسة 

م  الدراسات السابق سردها في المعواات ال ي تواوة تمكين المرأة ااردنية ، كما ت فق هذا الدراسة 

، تلى  رورة ا راك المرأة في الحياة االا صاداة ل حقيق ال نمية في (2016مرباح )م  دراسة 

ل مكين ، ال ي اه مت ب و يا أهمية الم اركة وا(2017بلعربي )الجزائر، واتفقت م  دراسة 

 السياسي للمرأة في تونس والجزائر .
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ار اص ا ال مكين االا صادي من صالل راادة االتمال هو اولواة للدولة، نظراً الرتفاع نس ة  -

 الفقر بين النساء االتي اعانور من االمية أو انخفاض المس وى ال عليمي.

تآ ر من ومي  المبسسات العاملة بالدولة اح اج االنالح ال  راعي الذي اامت بة الدولة للي  -

 وأولزتلا، بما ازاد من فاتلية االنالح ال  راعي واالس فادة منة.

االه مام بال عليخ وال دراب ولكساب المرأة الملارات الفنية وال سواقية لضمار نجاهلا ال مكين  -

 االا صادي من صالل راادة االتمال.

القروض ل قداخ الدتخ الفني واإلداري وذل  لضمار اس مراراة الم ابعة وال قييخ للمس فيدات من  -

 الم روتات ونجاهلا.

  رورة  اادة الم لغ الممنوح بما ا ناسب م  نوع الم روع. -

لر ادرة الجمعيات واللي ات تلى تقداخ تسليالت تس طي  المرأة االس فادة منلا تسلخ ب كل ك ير  -

ألية لل عاور ب كل اضمن العمل تحت مظلة من ال عاور في تمكين المرأة اا صادااً، لذا اجب و   

 وال كامل بينلا وبين اللي ات والجلات الحكومية. 

اجب النظر للى ال مكين االا صادي للمرأة تلى انة أساس لل نمية المس دامة ال ي تسعى الدولة  -

 ل حقيقلا.

 ج م  تجاا المرأة.لزاادة فاتلية القوانين والسياسات وودوها البد من تغيير  قافة الم -

 أر ادتخ االتالم ال مكين االا صادي للمرأة، من صالل ت جي  المرأة وتغيير المفاهيخ االو ماتية.  -

هث المرأة أر اكور للا دور فعال في تنمية مج معلا والم اركة الفعالة من صالل برامج ال وتية  -

 ل و يا أ ر راادة االتمال تلى دتخ ادرتلا االا صاداة.

 ندوات والمبتمرات لزاادة وتي المرأة، وتوفير المعلومات االئ مانية.تقد ال -

 برامج توتية من صالل نماذج ناوحة في مجال راادة االتمال.  -

 رورة توفير المعلومات اال مة تن اه ياوات السوق، وتوفير ال دراب المالئخ ط قا اله ياوات  -

 السوق وكيفية تسواق من جاتلخ.

 ة وتدم االك فاء بالمعارض الموسمية. لاامة المعارض الدائم -

 ت جي  القطاع الخاص والمج م  المدني والجمعيات االهلية لدتخ م روتات المرأة. -
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. المراجع 14  

.المراجع بالغة العربية14.1  

ل  ت د الحسففففففين، ) ما ية(، 2012أهمد،  ية في مجاالت التنم عة تمكين المرأة العراق وام ية اإلداراة،  ية ال قن ، كل

  ال صرة، العراق.

، رؤية مستتتتتتقبلية للتمكين االقتصتتتتتادي للمرأة المصتتتتترية في محافظة القاهرة( ، 2006لسفففففماتيل، اوالل هلمي )

 161المبتمر السادس للمجلس القومي للمرأة، القاهرة، ص 

تونس وفلستتتتتطين في  -المرأة الريفية والتنمية المحلية دراستتتتتة اقليمية تحليلية وتقييمية (، "2013الجابي، راخ )

 51" مركز المرأة العربية لل دراب وال حوث، كو ر، تونس،صواالردن

(، تالمات مضفففففي ة في اهكام القضفففففاء العربي )هالة مصفففففر(، دراسفففففة تحليلية اهخ أهكام 2012الج الي، تلاني )

 المنظمة العربية. –، اابحاث اإلاليمية العربية 2010-1990تام 20القضاء المصري في 

، مبتمر هول االبعاد السففففكانية في تملية المرأة العربية "الفرص والتحديات"(، 2003، ميثاء سففففالخ )ال ففففامسففففي

 داسم ر. 17/19ال نمية،  رم ال يد، 

 .2013، الط عة الرابعة،نحو تمكين اقتصادي للمرأة المعيلة في الريف المصريالمجلس القومي للمرأة، 

حقوق مؤجلتتة في مجلس التتدولتتة وحقوق مؤقتتتة في أة المصففففففراففة "(، هففالففة المر2010المركز القومي للمرأة )

 داسم ر، بمقر المجلس بالقاهرة.26"، مبتمر نحفي في البرلمان

: رؤاة او ماتية, مجلة العلوم  ستتتتتتياستتتتتتات تمكين المرأة البرامج و المعوقات(، 2012الم ففففففلداني ، فليمة كراخ )

 .275 – 258، ص ص 88ال ربواة والنفسية ، العراق ،تدد 

 .31/12/2015، المرأة المصرية في الدستور والقوانيناللي ة العامة لالس عالمات، 

، المركز العربي إلدارة حقوق المرأة في العمل بالدول العربية من الحماية إلي المستتتتتاواة("2014الياس، اوسفففففم)

 .259العمل وال  غيل، تونس، ص

، ناهية الصتتتغر وترثيرها على النستتتاء في الريف الستتتوريالجدوى االجتماعية للمشتتتاريع مت(، 2010أاوب، رائدة)

رسفففالة دك وراا غير من فففورة، وامعة سفففانت كليمنس، اسفففخ العلوم االو ماتية، برنامج ال عليخ تن بعد، ص 

11. 

("ال مكين االا صففففففادي للمرأة العربية واا  طموح" وراة مقدمة لمنظمة العمل العربية بال عاور 2007أاوب، هالة )

     11/7ة العمل م  و ار

، الثروة الحقيقية لألمخ: مسفففففففارات للى ال نمية 2010برنامج اامخ الم حدة اإلنمائي، تقرار ال نمية ال  ففففففراة للعام 

ال  ففففراة، ترومة لجنة اامخ الم حدة االا صففففاداة واالو ماتية لغربي آسففففيا، اصففففدرا برنامج اامخ الم حدة 

 .66، ص 2010 اإلنمائي، الوالاات الم حدة اامراكية

، دراسففة هال ي الجزائر التنمية اإلنستتانية من منظور التمكين الستتياستتي للمرأة العربية "(،"2017بلعربي، هاور)

 وتونس، مذكرة مكملة لنيل الماوس ير في العلوم السياسية.

 2015-تقرار الجلا  المركزي لل ع  ة واالهصاء

 روني من ور تلى الموا  اإللك روني للمبسسة اامراكية إلغا ة "، مقال للكتمكين المرأة( "2012صليل النعيمات،)

 .26الالو ين في ال رق، ص 

اسخ بحوث المج م   –كلية الزراتة وامعة اسيوط  – قسم االجتماعي الريفي(، 2017را د، ومال الدان& أصرور)

 الرافي.

 ،المنامة، ال حران.2016نوفم ر، 15-13االنجازات والتحديات"ست سنوات بعد القمة االولى للمرأة العربية :"
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لمبتمر ا ،(، دور الدولة في تذليل العقبات التي تواجه المشتتتتتتروعات الصتتتتتتغيرة2018سففففففقراط، رانيا تلي محمد )

الدولي الثاني لدارة المنظمات الصففففففناتية والخدمية: الممارسففففففات الحالية وال وولات المسفففففف ق لية الغرداة، 

 س  م ر 3للى  1مصر، من 

، مركز ال حوث االو ماتية، "المرأة والعمل"(، ال رنامج ال حثي هول 2009، ت د هللا &نففففففقر، هالة ) ففففففحاتة

 الجامعة ااميركية، القاهرة.

)من فففففورات  العالقة بين تمكين المرأة والتنمية البشتتتتترية (،2015مروة) ت د الرهيخ، ت د الر فففففا، ن يل وعفر&

 (,http//www.ahewar.org) 4796/5/2015 24الحوار الم مدر :ع: 

 (، السياسات العامة: النظراة وال ط يق وامعة االمارات العربية الم حدة1430-2009ت د الف اح ااغي 

(،" الحوار المج معي واتخففاذ القرارات بففالجمعيففات االهليففة بمففدانففة الفيوم"، مجلففة 2007ت ففد اللطيم، ه ففة اهمففد)

 .95، ص 23ية، العدد الدراسات في الخدمة االو ماتية والعلوم اإلنسان

، من فعاليات ندوة التمكين االقتصتتتتادي للمرأة الواقع واالفاق وزارة العمل األردنية نموذجا(، 2016تكور، اامار )

 واا  المرأة العربية في ال عليخ وال دراب ال قني والملني ودتخ م ارك لا في الن اط االا صادي.

، وامعة ة في المجتمع العراقي دراستتة ميدانية في جامعة القادستتيةمعوقات تمكين المرأ(، 2016كا خ،  ائر رهيخ)

 .  2العدد /24القادسية/ كلية اآلداب مجلة وامعة بابل/ العلوم االنسانية /المجلد 

 2017كلمة الرئيس ت د الف اح السيسي في االه فال بالمرأة المصراة، 1

، اسفففففخ العلوم االستتتتتتحقاقات والفرص والتحديات" -العربيتمكين المرأة في افريقيا والعالم (، " 2016ماتو، كيد )

 السفففياسفففية ، من فففور تلى موا  مجالس ال فففيول وال فففورى والمجالس المما لة في افراقيا والعالخ العربي.

(WWW.ASSECAA.ORG) 

ا صففاداة، المجلة الجزائراة لل نمية اال“(،"المرأة واال ففكالية ال مكين االا صففادي في الجزائر 2016مرباح، ورالة )

 داسم ر /5تدد  –وامعة ااندي

-ل نار –بلدار تربية مصففر  5دليل الم دربة ) ففخ ال رنامج -"  برنامج هي، "2015مركز هي للسففياسففات العامة، 

 74ااردر(، ص–اليمن  –تونس 

وامعة ( هق ال مكين االا صفادي للمرأة في مصفر، المبتمر العلمي الدولي لكلية الحقوق 2010مسفعد، محيي محمد )

 مصر. –اإلسكندراة )هقوق المرأة في مصر والدول العربية( 

( أ ر برامج ال دراب في مراكز الصندوق ااردني اللا مي لل نمية ال  راة تلى 2006موسى، ميسور  يم هللا )

 .2تمكين المرأة ااردنية، رسالة ماوس ير، كلية الدراسات العليا، الجامعة ااردنية، ص

او ماتية لدى المرأة المصففراة -الم ففكالت وتالا لا ب عض الم غيرات النفسففي (،"2017أهمد ) نصففر، ناهد السففيد

 .225-173لجزء الثاني(، اناار، ص  172وامعة اال هر، العدد ) –المعيلة"، مجلة كلية ال ربية 

مركز -لخليجي (، تمكين المرأة العرااية في مجاالت ال نمية، مجلة االا صففففففادي ا2012أهمد، مال  ت د الحسففففففين)

 135 – 110، ص  23العراق، ع -وامعة ال صرة -دراسات الخليج العربي 

"، كلية ال قنية اإلداراة، وامعة تمكين المرأة العراقية في مجاالت التنمية(، "2012أهمد، مال  ت د الحسففففففين، )

 .136-110(، ص 23ال صر، ة، مجلة الا صادي الخليجي، العدد)

 .2013-ل ع  ة واالهصاء تقرار الجلا  المركزي ل

دور المشتتروعات الصتتغيرة في تعزيز مشتتاركة المرأة في تنمية المجتمعات (، 2016الحموري، اميرة محمد مفلا )

،اسففففففخ العلوم ال ربواة، كلية ال ربية، وامعة اامير سففففففطام بن ت د  المحلية في المملكة العربية الستتتتتتعودية

 العزاز، الخرج ،السعوداة

 حتتتتتتقتتتتتتيتتتتتتقتتتتتتة متتتتتتفتتتتتتهتتتتتتوم تتتتتتتمتتتتتتكتتتتتتيتتتتتتن التتتتتتمتتتتتترأة(، 2013يففففففخ)صضففففففففففففر، اهففففففمففففففد لبففففففراهفففففف

https://www.alukah.net/web/khedr/10862/53818 
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سي التمكين الستياستي في الوطن العربي، الشتروط والمحددات(، 2002نفالا، أماني ) ، دراسفة هالة ال مكين السفيا

المرأة . ,ومعية دراسفففففففات 468في الكوات واطر، ومعية دراسفففففففات المرأة والحضفففففففارة , القاهرة ,  ص

 .468والحضارة , القاهرة ,  ص

 (2013الصندوق االو ماتي لل نمية ،)

 استخدام استراتيجية التمكين لمساعدة المرأة المعيلة على مواجهه مشكالتها(، 2009ت د الجواد، سلوى ت د هللا ) 

 .26،مجلة الدراسات في الخدمة االو ماتية، العدد 

 ، تمار، ااردرنفيذ وتقيم وتحليل السياسة العامةرسم وت(، 2006القراوتي، محمد ااسخ ) 

  2012المجلس القومي للمرأة "تضمين   ور المرأة في صطط ال نمية االا صاداة واالو ماتية "الط عة االولى،

، االو ماع االاليمي تمكين المرأة اجتماعيا واقتصتتتتتاديا والمستتتتتاواة بين الجنستتتتتين (،2011منظمة العمل الدولية )

 اك وبر(. -14-11الثاني، ووهانس رغ، ونوب افراقيا،)االفراقي 

، دراسة ميدانية واقع المشروعات الصغيرة من وجهه نظر القائمين عليها(، 2011الوافي، تلي و فراد اواسمة، )

تلى تدد الم فففففروتات الصفففففغيرة في محافظة اربد، مجلة العلوم االو ماتية و اإلنسفففففانية، الجزائر، العدد 

  .  130-107(، ص 24)
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