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تقـديــــم

اإمياناً من املجل�س القومي للمراأة باأن اخلطط الوطنية للتنمية االقت�صادية واالجتماعية هي التي 

تعك�س ب�صكل وا�صح التزام الدولة بتحقيق امل�صاواة التي ن�س عليها الد�صتور وعززتها الت�صريعات 

والقوانني املكملة له.

واأهمها  للمراأة  القومي  للمجل�س  املن�صئ  القرار اجلمهوري  عليها  ن�س  التي  للتكليفات  وحتقيقاً 

اقرتاح ال�صيا�صات واخلطط التي تهدف اإىل النهو�س باملراأة ومتكينها من امل�صاركة الفاعلة فى كل 

جماالت التنمية وقطاعاتها.

وفى اإطار اجلهود التي بذلت على مدى ع�صر �صنوات لتحقيق هذا الهدف بتعاون بناء بني املجل�س 

الذي مَثّل منوذجاً  التعاون  ، هذا  الدولة احلكومية وغري احلكومية  القومي للمراأة وموؤ�ص�صات 

د على اأر�س الواقع  يحتذي يوؤدي اإىل حتقيق االأهداف القومية من خالل تالحم اجلهود ، وج�َصّ

مفهوم التخطيط بامل�صاركة.

يعد هذا االإ�صدار الذي يتناول االأ�صلوب الذي اتبعه املجل�س القومي للمراأة الإدماج �صئون املراأة فى 

ن�صيج اخلطط الوطنية املتتابعة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية توثيقاً ملا قام به املجل�س نحو 

تطوير وحتديث مناهج التخطيط واملتابعة والتقييم فى الدولة لت�صبح كلها م�صتجيبة ملفاهيم 

النوع االجتماعي على امل�صتوى املركزي والالمركزى .

وكانت »ق�صة جناح« متعددة االأبعاد ت�صتهدف حتقيق مبداأ امل�صاواة الد�صتوري اأواًل باالإ�صافة اإىل 

تنفيذ ما التزمت به م�صر دولياً نحو تطبيق اتفاقية الق�صاء على كافة اأ�صكال التمييز �صد املراأة 

يكت�صب هذا  ، حيث  امل�صاواة بني اجلن�صني  ، وهو هدف  االإمنائية  االألفية  اأهــداف  اأحد  ولتحقيق 

الهدف اأهمية خا�صة ملا له من اأثر بالغ على حتقيق باقي اأهداف االألفية . 

اأ�صاد برنامج االأمم املتحدة االإمنائى بنجاح جهود املجل�س القومي للمراأة فى ت�صمني �صئون املراأة 

 ، يحتذي  ومنوذجاً   )Best Practice( متميّزة  ممار�شة  باأنها  وو�صفها  الوطنية  اخلطط  فى 

وو�صعها لفرتة على موقعه االإليكرتونى ومت تعميمها على مكاتبه االإقليمية لال�صرت�صاد بها .

املجل�س القومى للمراأة
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ت�شمني �شئون املراأة فى اخلطط الوطنية

 للتنـميــة القتــ�شاديـــة والجتمـاعيــة 

اإن الق�شاء على الفوارق النوعية هو ق�شية حمورية من ق�شايا التنمية اإىل جانب اأنه 

000 وحتقيقًا لهذا الهدف ، تبنَّى املجل�س القومي للمراأة  هدف للتنمية فى حد ذاته 

جمموعة من املفاهيم واملناهج احلديثة لتطوير عملية التخطيط الوطني لي�شبح لي�س 

فقط تخطيطًا م�شتجيبًا للنوع الجتماعي ، بل تخطيطًا لمركزيًا يت�شمن احتياجات 

املراأة فى الوحدات الإدارية الدنيا بدءًا من م�شتوى القرية.قام املجل�س بجهد فائق 

لتحقيق هذا الهدف اإميانًا منه باأن اآثاره الإيجابية ل تعود على املراأة فقط بل على 

الأ�شرة واملجتمع ككل، وتنعك�س اآثاره على كافة مناحى  وقطاعات التنمية القت�شادية 

والجتماعية فى الدولة وا�شتدامتها، وهو هدف ل يتحقق تلقائيًا اإمنا يتطلب تدخاًل 

امل�شتويات مبا  النوع الجتماعي على كافة  ياأخذ اعتبارات  مق�شودًا وتخطيطًا فعاًل 

يحقق م�شاركة للمراأة فى كل جمالت التنمية وي�شمن ح�شولها على ن�شيبها الد�شتورى 

من ثمار وعوائد هذه التنمية .



ت�شمني  فــى  لــلــمــراأة  الــقــومــي  املجل�س  جنــح 

للتنمية  الوطنية  اخلطط  فى  ــراأة  امل �شئون 

القت�شادية والجتماعية املتعاقبة )2002/ 

2007و 2012/2007( 

من خالل اإر�شاء القواعد واملعايري واالآليات الالزمة 

لتحقيق هدف اأ�شا�شى من اأهداف اإن�شائه ، وهو العمل 

على متكني املراأة من امل�شاركة الفعالة فى كل جماالت 

التنمية ، وهو ما اأ�شبح ق�شية عامة لها اأولويتها فى 

اأجندة العمل الوطني 000 ولقد اأعطى جناح املجل�س 

للتنمية  الوطنية  فى اخلطة  املــراأة  �شئون  اإدمــاج  فى 

اخلام�شة )2007/2002( دفعة كبرية لنجاح املجل�س 

فى م�شاعيه اخلا�شة باإدماج ق�شايا النوع االجتماعى 

فى اخلطة الوطنية ال�شاد�شة )2012/2007( وكانت 

على  اأ�ــشــا�ــشــى  ب�شكل  اخلام�شة  اخلــطــة  ركـــزت  قــد 

اإدماج ق�شايا النوع االجتماعى على امل�شتوى املركزى 

للتخطيط ، اأما اخلطة ال�شاد�شة فقد بداأت بالرتكيز 

على التخطيط على امل�شتوى الالمركزي بهدف تعزيز 

القدرات التخطيطية للم�شئولني على امل�شتوى املحلي 

اأ�شا�شًا على  يرتكز  وهو جهد غري م�شبوق فى م�شر 

اأ�شلوب التخطيط بامل�شاركة .

هذا  فى  للمراأة  القومي  املجل�س  لنجاح  كان 

الأمم  برنامج  دعــا  مما  دويل  �شدى  املجال 

جهده  وو�شف  به  لالإ�شادة  الإمنائي  املتحدة 

للتنمية  فى عملية تطوير اخلطط الوطنية 

للنوع  م�شتجيبة  لت�شبـح  م�شر  فى  ال�شاملة 

 Best( متميزة  ممار�شة  باأنها  الجتماعي 

. به  يحتذي  ومنوذجًا   )practice
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املراأة  �شئون  لت�شمني  العمل  اأ�شلوب 

فى اخلطط الوطنية للتنمية

لتطوير  للمراأة  القومي  املجل�س  جهود  بداأت 

كبري  حــد  اإىل  لي�شبح  الوطني  التخطيط 

على   ، الجتماعي  النوع  لق�شايا  م�شتجيبًا 

فى  للمراأة  العام  القومي  املوؤمتر  انعقاد  اإثر 

2001 من خالل الروؤية التي حددتها  مار�س 

اخلطوط  على  ــاًء  ــن وب  ، ــر  ــوؤمت امل تو�شيات 

جلان  اأعدته  الذي  اخلطة  ملقرتح  الرئي�شية 

املوؤمتر والذي  املجل�س والتي مت طرحها على 

�شارك فيه اأكرث من 700 فرد من ال�شخ�شيات 

الأهلية  اجلمعيات  وممثلى  واخلرباء  العامة 

. الوزراء  جمل�س  رئي�س  وبح�شور  وامل�شئولني 

خطة  مــقــرتح  اإعـــــداد  عملية  ا�ــشــتــغــرقــت 

الدولة  خطة  فى  لإدماجها  باملراأة  النهو�س 

ــاديــة  ــ�ــش ــمــاعــيــة والقــت لــلــتــنــمــيــة الجــت

�شهرًا  ع�شر  ثمانى  حوايل   )2007/2002(

الــتــ�ــشــاور مــع املخت�شني  ا�ــشــتــمــرت خــاللــهــا جــهــود 

بالتخطيط فى الوزارات املعنية )22 وزارة( والهيئات 

جمل�شي  فــى  واملــوازنــة  اخلــطــة  )جلـــان  الت�شريعية 

البحوث  ومــراكــز  واجلــامــعــات  والــ�ــشــورى(  ال�شعب 

والقطاع اخلا�س واملنظمات غري احلكومية. وكان قد 

املوؤمتر فى  تو�شيات  اأغلب  ت�شمني  املجل�س فى  جنح 

اخلطة .

الإدماجها  باملراأة  النهو�س  خطة  اإعداد  جهود  بداأت 

االجتماعية  للتنمية  ال�شاد�شة  الوطنية  اخلطة  فى 

بعد   2004 عام  فى   )2012/2007( واالقت�شادية 

تكون  بــاأن  للمراأة  القومي  املجل�س  قــرار  �شدر  اأن 

جميع  �شوت  يكون  حتى  المركزية  اجلديدة  اخلطة 

الن�شاء م�شموعًا وخا�شة �شوت ن�شاء املناطق الريفية 

والنائية، وا�شتغرق ذلك ما يقرب من ثالثة اأعوام .



اخلطتني  من  لكل  اإعــداده  عند  املجل�س  بع  اتَّ

اأ�شلوبًا عمليًا دقيقًا ونهج منهجًا علميًا مدرو�شًا 

عدة  على  مت  متطور  عمل  برنامج  بح�شب 

مراحل كما يلي :

اأوًل : ور�س العمل

ومو�شعة  مبدئية  عمل  ــس  ور� بعقد  املجل�س  ــداأ  ب

املتطورة  احلــديــثــة  باملفاهيم  الــتــوعــيــة  بــهــدف 

هذا  وعائد  الجتماعي  للنوع  امل�شتجيب  للتخطيط 

لتجعلها  باأ�شرها  التنمية  عملية  على  التخطيط 

اأكرث فاعلية000 �شمت ور�س العمل هذه والتي كان 

باأمور  املهتمني  اال�شرتاتيجي«  »التخطيط  �شعارها 

عنا�شر  تناول  ومت   ، املعنية  املوؤ�ش�شات  فى  التنمية 

ومنهجية ومراحل التخطيط مع التاأكيد على اأ�شلوب 

يتبع ذلك من  وما   ، النوع االجتماعي  اإدمــاج مفهوم 

لت�شتجيب  العامة  املــوازنــات  و�شع  تطوير  �ــشــرورة 

ــراأة  وامل الرجل   000 املجتمع  عن�شري  الحتياجات 

وبالتايل  دقة  اأكرث  التخطيط  عملية  يجعل  000 مما 

على  000 مت ذلك  وعدالة  �شمواًل  اأكرث  التنمية  تكون 

 2007/2002 خطة  اإعـــداد  عند  املــركــزي  امل�شتوى 

عقد املجل�س ثمانية وخم�شني حلقة نقا�شية »لت�شمني 

االقت�شادية  للتنمية  اخلم�شية  اخلــطــة  فــى  ـــراأة  امل

امل�شتجيب  التخطيط  مفهوم  ملناق�شة  واالجتماعية« 

اخلطط  فى  وت�شمينها  املــراأة  اإدمــاج  واأهمية  للنوع 

خلطة  وبالن�شبة  املطلوبة000  واالإجــراءات  اخلم�شية 

2012/2007 الالمركزية عقد املجل�س القومي للمراأة 

عددًا من ور�س عمل تغطي الوحدات االإدارية املحلية 

البالغ عددها 179 مركزًا و54 حيًا مب�شاركة م�شئويل 

احلكومية  غــري  املنظمات  وكــذلــك  املحلية  االإدارة 

والقيادات املجتمعية ل�شمان اأن تكون االأولويات التي 

يتم حتديدها لكل مركز وكل حي معربة بالفعل عن 

ون�شاًء  رجــااًل  املحليني  لل�شكان  الفعلية  االحتياجات 

ثم  االأولــويــات  هــذه  لتلبية  فعلية  عمل  خطط  وو�شع 

من  اخلطة  م�شروعات  وتقييم  متابعة  اأ�شلوب  و�شع 

منظور النوع االجتماعي .
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ثانيًا :احللقات النقا�شية 

مع  نقا�شية«  »حلقات  بعقد  ذلك  بعد  املجل�س  قام 

بالن�شبة  كانت  ـــوزارات  ال فى  التخطيط  م�شئويل 

 22( املركزي  امل�شتوى  على   2007/2002 خلطة 

وزارة( بالإ�شافة اإىل وزارة التخطيط 000 

هذه  عــقــد  مت   2012/2007 خــطــة  اإعـــــداد  وعــنــد 

ور�س  من  �شل�شلة  عقد  مت  كما  النقا�شية  احللقات 

م�شت�شاري  ــع  م اال�ــشــرتاتــيــجــي  للتخطيط  الــعــمــل 

وزارة  من  االإقليميني  واملخططني  االجتماعي  النوع 

ملناق�شة  حاليًا(  )التخطيط  االقت�شادية  التنمية 

امل�شتجيب  الالمركزي  التخطيط  وعنا�شر  مكونات 

واملتابعة  التقييم  اأ�شاليب  وكذلك  االجتماعي  للنوع 

ومتت   . االجتماعي  النوع  ملفاهيم  اأي�شًا  امل�شتجيبة 

ب�شكل  حمافظة  لكل  اخلطط  و�شع  خطوات  مناق�شة 

تف�شيلي ل�شمان توافق هذه اخلطط مع االأن�شطة التي 

اإدماجها  لت�شهيل  االقت�شادية  التنمية  وزارة  جتريها 

مت  كما   ، ال�شاملة  اخلم�شية  الوطنية  اخلــطــة  فــى 

ا�شتخدام موؤ�شرات التقييم واملتابعة امل�شتجيبة ملفهوم 

القومي  املجل�س  ا�شتحدثها  والتي  االجتماعي  النوع 

للمراأة بعد مناق�شتها وتعديل البع�س منها لكي تكون 

اأكرث توافقًا مع تلك امل�شتخدمة من قبل وزارة التنمية 

حلقات  عقد  تبعها   000 )التخطيط(  االقت�شادية 

التخطيط  م�شتوى  على  حمافظة   27 فــى  نقا�شية 

التنفيذي ، وقام امل�شاركون فى هذه احللقات النقا�شية 

من ممثلي املراكز االإدارية واالأحياء بعر�س خططهم 

ومتكنوا من تقييم جدوى اخلطط اخلا�شة بكل مركز 

وحي وحتليل اأو�شاع النوع االجتماعي باأكرب قدر من 

امل�شتقاة من  املعلومات  اإىل كل من  ا�شتنادًا  الو�شوح 

والتقارير  واملعلومات  الب�شرية  للتنمية  م�شر  تقرير 

التي قدمتها مقررات فروع املجل�س عن حمافظاتهن ، 

لت�شبح املادة التي مت تقدميها من خالل هذه الور�س 

حمافظة  بكل  اخلا�شة  لالحتياجات  مالءمة  اأكــرث 

هي  اجلهد  هذا  عنها  اأ�شفر  التي  املح�شلة  كانت   .

و�شع �شل�شلة من امل�شروعات فى اإطار برامج خمتلفة 

للنوع  الفعلية  االحتياجات  يعك�س  مبا  حمافظة  لكل 

حتقيقها  ميكن  والتي  حمافظة  كل  فى  االجتماعي 

اأخذًا فى االعتبار موارد كل حمافظة .



ثالثًا : الأدلة التدريبية

الأدلــة  مــن  قليل  غــري  عــدد  بــاإعــداد  املجل�س  قــام 

ملفهوم  املختلفة  العنا�شر  تتناول  التي  التدريبية 

التخطيط امل�شتجيب للنوع الجتماعي 

اإ�شافة اإىل دليل حول مفهوم موازنات االأداء امل�شتجيبة 

للنوع االجتماعي ودليل املراجعة التي ت�شتجيب للنوع 

االجتماعي  النوع  والتقومي من منظور  املتابعة  ودليل 

ودليل  املــراأة  الحتياجات  امل�شتجيبة  املوازنات  ودليل 

اإعداد املدربني فى هذا املجال .

رابعًا :الربامج التدريبية

قام املجل�س القومى للمراأة بتنفيذ برامج تدريبية 

خا�شة مبفاهيم النوع الجتماعي التي تبني عليها 

واملتابعة  الأداء  ــات  ــوازن وم التخطيط  عمليات 

حديثة  مفاهيم  وهــي   ، الآن  ــدول  ال فى  والتقييم 

تدريبية  دورات  تنظيم  ا�شتدعى  مما   ، ومتطورة 

وبناء  للتوعية  مهارات  رفع  اأجل  من  �شرورية  كانت 

املختلفة  الـــوزارات  فى  التخطيط  م�شئويل  قــدرات 

اإ�شافة  املفاهيم  اإىل هذه  بالن�شبة  التخطيط  ووزارة 

اإىل املناهج احلديثة املتطورة وخلق روابط قوية بني 

العاملني فى التخطيط فى الوزارات املختلفة ووزارة 

واهتمامات  ق�شايا  حــول  الفكر  وتوحيد  التخطيط 

املراأة امل�شرية 000 مت هذا فى خطة 2007/2002 مع 

م�شئوىل التخطيط فى الوزارات على امل�شتوى املركزي 

2012/2007 الالمركزية فقد  000 وبالن�شبة خلطة 

ا�شتهدف الربنامج باالإ�شافة اإىل م�شئويل التخطيط 

التخطيط  وم�شئويل  وزارة   21 ممثلي  ــوزارات  ال فى 

على م�شتوى املحافظات واملراكز واالأحياء .
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خام�شًا :الإجتماعات الت�شاورية

التخطيط  قدرات  تنمية  برنامج  من  النتهاء  بعد 

مبناهجها احلديثة تبع ذلك مرحلة هامة ت�شمنت 

مع  الت�شاورية«  »الجــتــمــاعــات  مــن  العديد  عقد 

امل�شتوى  على  وزارة  كــل  فــى  التخطيط  م�شئويل 

خلطة  املــقــرتح  النهائي  الت�شور  لو�شع  املــركــزي 

النهو�س باملراأة وحتديد الأولويات 000

مدراء  مع  امل�شتديرة«  »املوائد  من  �شل�شلة  عقد  ومت 

النوع  وخــرباء  وم�شت�شاري  باملحافظات  التخطيط 

املتطلبات  على  االأخــرية  اللم�شات  لو�شع  االجتماعي 

النهائية خلطة كل حمافظة ، كما ا�شتدعى االأمر عقد 

عدة اجتماعات مع مديري التخطيط لكل وزارة على 

حدة بح�شور م�شئول من وزارة التخطيط ال�شتعرا�س 

فى  باملراأة  النهو�س  خطة  ت�شمني  اأ�شلوب  ومناق�شة 

اخلطة  اإعـــداد  اأثــنــاء  وزارة  لكل  اخلم�شية  اخلطة 

القومية للدولة .

�شاد�شًا : املطبوعات والكتيبات

مطبوعات  بــاإعــداد  للمراأة  القومي  املجل�س  قــام   

ومفاهيم  واأبعاد  عنا�شر  تتناول  متفرقة  وكتيبات 

للنوع  امل�شتجيبة  احلــديــثــة  التخطيط  ومــنــاهــج 

الجتماعي 000 

عن  �شامل  تدريبي  كتيب  بــاإعــداد  املجل�س  قــام  كما 

املو�شوعات  كافة  يغطي  االجتماعي  النوع  ق�شايا 

ذات ال�شلة ويت�شمن كافة املفاهيم اخلا�شة بق�شايا 

النوع والتوعية بهذه الق�شايا والتخطيط الالمركزي 

الدعم  ح�شد  وكيفية   ، االجتماعي  النوع  منظور  من 

والتاأييد لق�شايا املراأة واملتابعة والتقييم ، باالإ�شافة 

اإىل كتيب حتت عنوان »اإدماج ق�شايا النوع االجتماعي 

وذلك  بامل�شاركة«  التخطيط   : القومية  اخلطة  فى 

فى  املحلية  اخلطط  و�شع  عــن  امل�شئولني  مل�شاعدة 

ا�شتيعاب هذه املفاهيم اجلديدة فى عملية لتخطيط 

الوحدات االإدارية 000 كما مت اإ�شدار كتيب يت�شمن 

مف�شلة  بــ�ــشــورة  حمافظة  بكل  اخلــا�ــشــة  اخلــطــط 

وكتيب اآخر يو�شح عمليات التخطيط التي مت اإجراوؤها 

واملوارد التي خ�ش�شتها كل حمافظة مل�شروعات النوع 

االجتماعي بها و�شائر الربامج االأخرى .



بخ�شائــــــ�س  �شابعًا :  ا�شتبيــــــــــــان 

الأ�شــــرة امل�شريــــــة

القومي  املجل�س  قام  نوعه  من  الأول  هو  تعاون  فى 

التابع  القرار  املعلومات ودعم اتخاذ  للمراأة ومركز 

خا�س  ا�شتبيان  بــاإعــداد  الـــوزراء  جمل�س  لرئا�شة 

حتديد  ميكن  حتى  امل�شرية  الأ�ــشــرة  بخ�شائ�س 

كما  اأف�شل  نحو  على  والأ�ــشــرة  املـــراأة  احتياجات 

النوع  ح�شب  الـــواردة  البيانات  كافة  ت�شنيف  مت 

اأ�شفر  التي  املعلومات  هذه  �شكلت   000 الجتماعي 

لحتياجات  اأ�شا�شية  قاعدة  ال�شتبيان  هذا  عنها 

جمتمع كل حمافظة .

التي متت الإدماج املراأة  اأن اجلهود  ات�شح مما �شبق 

�شاماًل  تطويرًا  ا�شتدعت  قد   ، القومية  اخلطة  فى 

فى اأ�شاليب العمل وتبني مفهوم التخطيط بامل�شاركة 

كانت حم�شلة هذه اجلهود هي و�شع 27 خطة بواقع 

م�شروعات  منها  كــل  تت�شمن  حمافظة  لكل  خطة 

حمددة ت�شتهدف املراأة فى اإطار برامج متعددة ت�شمل 

جماالت ال�شحة والتعليم والتقليل من الفقر والبيئة 

000 اإلخ، ومت ت�شمينها فى اخلطة الوطنية ال�شاد�شة 

للتنمية االجتماعية واالقت�شادية 2012/2007 مبعنى 

حتديد احتياجات املراأة وو�شعها كاأ�شا�س عند اإعداد 

كل  فى  بالتخطيط  املخت�شة  االإدارات  فى  اخلطة 

ال�شلة، و�شاحب ذلك برنامج �شامل  الوزارات ذات 

ــة  واالأدل املكثف  التدريب  خــالل  من  الــقــدرات  لبناء 

التدريبية للعاملني فى الوزارات وفى القطاع اخلا�س 

واملنظمات غري احلكومية .
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التخطيط  البدء لأول مرة فى م�شر فى  وهكذا مت 

الالمركزي  امل�شتوى  على  الجتماعي  النوع  لق�شايا 

�شمل  حكوميًا  موظفًا   732 التدريب  من  ا�شتفاد   ،

179 مركزًا و54 حيًا فى 27 حمافظة فى امل�شتويات 

التنفيذية والإدارية املحلية مبا فى ذلك ال�شاغلني 

اأع�شاء  الربنامج  �شمل  كما  القيادية  للمنا�شب 

احلكومية  غري  املنظمات  وممثلي  املحلية  املجال�س 

املعنية، حيث اإن التخطيط بامل�شاركة مفهوم جديد 

متطور يحتاج اإىل تدريب متخ�ش�س غائب فى برامج 

التدريب فى كل املوؤ�ش�شات فى الوقت احلايل.

اأ�شفرت اجلهود ال�شابق ذكرها بهدف اإدماج ق�شايا 

عن  للتنمية  القومية  اخلطط  فى  االجتماعي  النوع 

اإعداد مقرتح خطة �شاملة للنهو�س باملراأة واإدماجها 

االجتماعية  الــوطــنــيــة  ــط  ــط اخل فـــى  وتــ�ــشــمــيــنــهــا 

االقت�شادية ال�شاملة فى )2007/2002( ، وبالن�شبة 

خلطة 2012/2007 الأول مرة فى م�شر يتم و�شع 233 

خطة للمراكز واالأحياء ا�شتنادًا اإىل احتياجات املراأة 

الفعلية فى الوحدات املحلية ثم جتميعها فى 27 خطة 

م�شتجيبة للنوع االجتماعي مبعدل خطة لكل حمافظة 

تعك�س االحتياجات الفعلية للمجتمعات املحلية وذلك 

من خالل حتديد م�شروعات وبرامج ت�شتهدف املراأة 

اأر�س  على  التخطيط  المركزية  مفهوم  يج�شد  مما 

الواقع بناء على اأحدث �شبل التخطيط بامل�شاركة مت 

رئي�س  اإىل  منها  االنتهاء  بعد  اخلطة  مقرتح  تقدمي 

جمل�س الوزراء الذي وجه باإحالته اإىل وزارة التخطيط 

التي قامت بت�شمينها بعد الدرا�شة والتحليل يف مقرتح 

عليها  احلكومة  وافقت  التي  ال�شاملة  الدولة  خطة 

ال�شعب   ، مبجل�شيه  امل�شري  الربملان  اإىل  رفعها  ومت 

ومتت  بعر�شها  التخطيط  وزير  قام   000 وال�شورى  

مناق�شتها با�شتفا�شة واأ�شاد الوزير من خالل العر�س 

ال�شادة  تعليق  وكان   ، للمراأة  القومي  املجل�س  بجهود 

نواب االأمة فى املجل�شني بالن�شبة ملفهوم اإدماج املراأة 

املوافقة  ومتت  ملحوظة  بدرجة  اإيجابيًا  اخلطة  فى 

النهائية عليها .



اأوجه التغيري فى اخلطط الوطنية للتنمية – مالمح النجاح :

 ، املحلي  امل�شتوى  على  املـــراأة  �شئون  لت�شمني 

والأول مرة يجرى التخطيط على اأ�شا�س امل�شاركة 

يعد  فلم  اأعــالهــا  اإىل  القاعدة  اأ�شفل  من  ــدًءا  ب

املخططون االإقليميون م�شئولون عن تنفيذ خطط 

من اأعلى اإىل اأ�شفل واإمنا اأ�شبحوا جزءًا اأ�شا�شيًا 

من نظام تنفيذي يتم تطبيقه من اأ�شفل القاعدة 

اإىل اأعلى.

النوع االجتماعي فى اخلطة  4-  اأدى ت�شمني ق�شايا 

تغيريات  عـــدة  اإجـــــراء  اإىل  االأخـــــرية  الــقــومــيــة 

ت�شمنت ا�شتحداث و�شع موازنات م�شتجيبة 

هذه  خــالل  مت  وقــد   ، اجلن�شني  لحتياجات 

اأكرب  نحو  على  املفاهيم  ــذه  ه تر�شيخ  اخلــطــة 

للتغيري  اأخــرى  عديدة  جوانب  ظهور  على  ف�شاًل 

موازنات  مفهوم  تبني  فــى  الــدولــة  وبـــداأت   000

للنوع  امل�شتجيبة  العامة  املوازنات  وبرامج  االأداء 

االجتماعي .

5-  لأول مرة فى م�شر ت�شارك املراأة بفعالية 

مفهوم  يعزز  ما  وهــو  للدولة  التخطيط  فى 

الدويل  يتبناه املجتمع  الذي  بامل�شاركة  التخطيط 

اخلطة  اأن  الــقــول  وميكننا  احلـــايل  الــوقــت  فــى 

بني  م�شبوقة  غري  م�شاركة  نتاج  كانت  القومية 

الرجل واملراأة فى م�شر.

بجانب وجود خطة �شاملة عادلة للتنمية م�شتجيبة 

نتائج  لحتياجات كل فرد فى املجتمع كانت هناك 

000 ميكن تلخي�شها  اإيجابية اأخرى ل تقل اأهمية 

فيما يلي :

على  يــقــوم  تخطيط  اأ�ــشــلــوب  1-  ا�شتخدام 

فيه  تنخرط  م�شر  فى  مرة  لأول  امل�شاركة 

اإعداد  املعنية خالل كافة خطوات  كافة اجلهات 

اخلطط بدًءا من املواطن العادي وانتهاًء مب�شئول 

التخطيط الرئي�شي فى الدولة )وزير التخطيط( 

احلكومية  غــري  واملــنــظــمــات  بــاخلــرباء  ــــرورًا  م

العليا  امل�شتويات  كافة  على  التنفيذية  واالأجهزة 

والدنيا .

الدولة  خطط  ـــداد  واإع اأ�شلوب  2-  تطوير 

النوع  ملفاهيم  م�شتجيبة  لت�شبح  للتنمية 

الجتماعي ومت و�شع ق�شايا النوع االجتماعي 

وب�شورة  مــتــطــور  بــاأ�ــشــلــوب  اخلــطــة  ن�شيج  فــى 

م�شتدمية فى مناذج التخطيط امل�شتقبلية تتحقق 

من خالل هذا الن�شاط اأنه والأول مرة يتم حتديد 

االحتياجات الفعلية للمراأة با�شتطالع راأي الن�شاء 

على م�شتوى القاعدة .

الالمركزي  التخطيط  مفهوم  3-  اإر�ــشــاء 

خطط  وتنفيذ  دوره  اأهمية  على  والتاأكيد 
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والتقييم  املتابعة  اأ�شاليب  بع�س  6-  تطورت 

ومت  الجتماعي  النوع  منظور  من  لت�شبح 

لكافة خطط  واملتابعة  للتن�شيق  ن�شق موحد  و�شع 

النوع االجتماعي فى املحافظات بهدف املتابعة .

منطية  غري  حديثة  موؤ�شرات  7-  ا�شتحداث 

وتطوير  التخطيطية  القدرات  رفع  بهدف 

اخلطط القطاعية امل�شتجيبة للنوع االجتماعي .

اخلبـراء  من  متكاملة  جمموعة  8-  تكوين 

والعاملني  االأعــ�ــشــاء  مــن   Core Group

اجلامعات  واأ�ــشــاتــذة  للمراأة  القومي  باملجل�س 

جماالت  فى  تخ�ش�شوا  الذين  البحوث  ومراكز 

»التخطيط واملوازنات امل�شتجيبة للنوع االجتماعي« 

ممن تلقوا التدريب فى الداخل وفى اخلارج وهو 

وقــدرات كانت  اإىل تفجري طاقات هائلة  اأدى  ما 

من  الكثري  ملعاونة  متاحة  االآن  اأ�شبحت  كامنة 

000 ومت فعاًل اال�شتعانة بهذه  موؤ�ش�شات املجتمع 

املوؤ�ش�شات  مــن  الكثري  معاونـــــة  فــى  اخلـــربات 

والتنميــة  ال�شناعة،  )وزارة  االأخرى  احلكوميــة 

املحليــة، وال�شبـاب 000 اإلخ(. مت حتديد جمموعة 

املتخ�ش�شني  واملــدربــني  اخلـــرباء  مــن  خا�شة 

النوع  خطط  وو�شع  الالمركزى  التخطيط  فى 

املجموعة  وكانت  واملتابعة  والتقييم  االجتماعي 

متواجدة دائمًا للم�شاعدة فى اأي عمل منذ بداية 

عملية اإعداد اخلطة .

املجل�س  بني  م�شتمر  بناء  حــوار  خلق  9-  مت 

املعنية  الإدارات  وبــني  للمراأة  القومي 

بالتخطيط فى الوزارات ، وعلى االأخ�س بني 

اأ�شلوبًا  اأتــاح  مما  التخطيط  وزارة  وبني  املجل�س 

املتابعة  القومي من  املجل�س  ن  جديدًا متميزًا مكَّ

امل�شتمرة لتنفيذ برامج خطط الوزارات �شنويًا .

10-  تطورت ومنت القدرة املوؤ�ش�شية للمجل�س 

كل  يــواكــب  كــبــريًا  ــطــورًا  ت لــلــمــراأة  القومي 

االأ�شاليب امل�شتحدثة فى هذا املجال 000 ومازال 

املوؤ�ش�شية  قــدراتــه  تطوير  على  يقوم  املجل�س 

اإىل  النهاية  فى  تــوؤدي  مراحل  على  با�شتمرار 

تطوير �شامل فى االإدارة .



مقــومــــات النجــــــــاح :

ت�شمني  فــى  للمراأة  القومي  املجل�س  جنــاح  يعزي 

للتنمية  الوطنية  اخلطط  ن�شيج  فى  ــراأة  امل �شئون 

ياأتي  مقومات  عدة  اإىل  والقت�شادية  الجتماعية 

اأهمها فيما يلي:

اأوًل : املقومات الد�شتورية والت�شريعية :

الد�شتوري  الن�س  املقومات  مقدمة  فى  ياأتي 

الذي يوؤكد على امل�شاواة املطلقة غري امل�شروطة 

بني اجلن�شني فى كل احلقوق والواجبات 000 

توؤكد على مبداأ  كما جاءت القوانني املكملة للد�شتور 

ثغرات  زالت  ما  هناك  كان  واإن  الد�شتوري  امل�شاواة 

طفيفة فى عدد قليل جدًا من القوانني يقوم املجل�س 

القومي للمراأة مبراجعتها واإبداء الراأي فيها واإحالتها 

اإىل املوؤ�ش�شات الد�شتورية املعنية .

ثانيًا : املقومات ال�شيا�شية :

ي�شاند املقومات الت�شريعية اإرادة �شيا�شية حيث 

كل  فى  ــراأة  امل م�شاركة  باأهمية  الدولة  توؤمن 

اأن�شطة التنمية وحتر�س على اإزالة كافة اأ�شكال 

امل�شاواة  مبداأ  على  والتاأكيد  �شدها  التمييز 

الرئي�شي  الهدف  هو   ، املجاالت  كل  فى  به  والتزامها 

الإن�شاء املجل�س القومي للمراأة فى مطلع االألفية الثالثة 

كموؤ�ش�شة د�شتورية م�شتقلة تتبع رئي�س اجلمهورية .

ثالثًا : املقومات التنظيمية والإدارية :

جناح  فى  �شببًا  كانت  التي  املقومات  اأهــم  من  لعل 

املــراأة فى اخلطة  �شئون  ت�شمني  القومي فى  املجل�س 

القومية للدولة هو ما ورد فى القرار اجلمهوري من 

له  ت�شمح  مرونة  القومي  للمجل�س  اأتاحت  ن�شو�س 

الدولة  موؤ�ش�شات  كل  مع  والتن�شيق  الوا�شع  بالتحرك 

الد�شتورية .

ــة والــبــحــثــيــة  ــي ــم ــل ــع ـــات ال ـــوم ـــق رابعًا :  امل

والتدريبية:

املجل�س  اأعدها  التي  اخلطة  م�شروع  ا�شتند 

العلمي  الأ�شلوب  على  احلكومة  اإىل  واأحالها 

والدرا�شات  بالبحوث  يبداأ  الذي  للتخطيط 

النوع  اإدمــاج  جمــال  فى  الأدبــيــات  وترجمة 

وتطلبت  للتنمية،  التخطيط  فى  الجتماعي 

هذه االأبحاث اإجراء م�شح �شامل عن احتياجات النوع 

االجتماعي والتي اأدت اإىل و�شع اخلطة القومية على 

االأمور  ودرا�ــشــة  احلــي(  )القرية/  املحلي  امل�شتوى 

من  الفقر  من  والتقليل  والتعليم  بال�شحة  املرتبطة 

اأجل ت�شييق الفجوة النوعية فى املحليات ، واال�شتفادة 

من اخلربات فى كل هذه املجاالت �شواء على امل�شتوى 

االأحيان  بع�س  فى  ا�شتدعى  مما  الــدويل  اأو  الوطني 

اإر�شال البعثات اإىل عدد من جامعات الدول املتقدمة 

التي تقوم بتدري�س مفاهيم التخطيط امل�شتجيب للنوع 

�شمن مناهجها .

خام�شًا : مقومات العمل اجلماعي :

اأمام  وا�شع  جمــال  فتح  على  املجل�س  حر�س 

البحوث  ومراكز  واجلامعات  الدولة  اأجهزة 

اأن�شطة  فى  لال�شرتاك  الأهلية  واملنظمات 

اإىل  الو�شول  فى  املجل�س  م�شاعدة  اإىل  اأدت  حملية 

املراأة  �شد  للتمييز  ال�شلبي  باالأثر  املرتبطة  احلقائق 

فى الواقع من خالل اال�شتماع اإىل اآراء هذه االأجهزة 

على امل�شتوى املركزي وامل�شتويات املحلية.
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عوامـــل م�شانـــــدة :

هناك  كانت  ذكرها  مت  التي  املقومات  بجانب 

عوامل اأخرى م�شاندة ميكن تلخي�شها فيما يلي :

اأوًل : اخت�شا�شات املجل�س القومي للمراأة :

فى  حكومي  م�شتوى  الأعلى  وتبعيته  املجل�س  لو�شع  كان 

القرار  فــى  وردت  كما  اخت�شا�شاته  وكــذلــك  الــدولــة 

اجلمهوري رقم 90 ل�شنة 2000 التي ت�شمل التن�شيق بني 

باملراأة  النهو�س  جهود  ومتابعة  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات 

اأثر بالغ فى حتقيق اأ�شلوب للعمل اأدى اإىل �شراكة تامة 

وتعاون والتزام من كل االأطراف التي �شاركت فى �شياغة 

م�شروع خطة اإدماج املراأة التي اأعدها املجل�س .

ثانيًا : بروتوكولت التعاون :

املجل�س  بني  القائمة  التعاون  بروتوكوالت  �شاعدت 

القومي للمراأة واملوؤ�ش�شات املعنية فى الدولة وبالذات 

مراكز املعلومات ودعم القرار التابع لرئا�شة جمل�س 

الوزراء ب�شورة كبرية على الو�شول اإىل غالبية كبرية 

مت  حيث  امل�شوح  خــالل  مــن  الريفيات  الن�شاء  مــن 

اإجراء هذه امل�شوح على ما يزيد عن 60.000 اأ�شرة 

، وت�شمنت ا�شتبيانات الراأي التي مت اإجراوؤها اأجزاء 

العاملني باملجل�س القومي للمراأة  مت و�شعها من قبل 

حمددة  احتياجات  تعك�س  البيانات  اأن  من  للتاأكد 

م�شنفة فى طبيعتها وفقًا للنوع االجتماعي .

ثالثًا : وحدات تكافوؤ الفر�س :

الفر�س  لتكافوؤ  اآليات  اإن�شاء  باقرتاح  املجل�س  بــادر 

تهدف  وزارة(   32( ــوزراء  ال لل�شادة  مبا�شرة  تابعة 

 ، الوزارة  وبرامج  املراأة فى خطط  �شئون  اإدماج  اإىل 

وكذلك للتاأكيد على ح�شولها على حقوقها الد�شتورية 

جمال  فى  القرار  اتخاذ  مراحل  كل  فى  وم�شاركتها 

عملها ، وقد كان لهذه املبادرة اأثر كبري فى خلق مناخ 

مواتي داخل كل وزارة .

رابعًا : ح�شد الدعم والتاأييد :

االجتماعات  من  العديد  عقد  مت  الن�شاط  بداية  وفى 

التي تهدف اإىل ح�شد الدعم والتاأييد للخطة مع كبار 

توفري  بغر�س  م�شر  حمافظات  جميع  فى  امل�شئولني 

الدعم جلهود املجل�س القومي للمراأة فى هذا املجال مثل 

�شكرتريي عموم املحافظات وروؤ�شاء اللجان التنفيذية 

حمافظات  فــى  التخطيط  ومــديــري  املحافظات  فــى 

م�شر ممن عليهم م�شئولية املوافقة النهائية على كافة 

امل�شاواة  بتحقيق  التزامهم  اإن  حيث  املحلية،  اخلطط 

املجل�س  م�شاعي  م�شاندة  فى  وجهودهم  اجلن�شني  بني 

كان اأمرًا حيويًا فى جناح املجل�س فى جهوده اخلا�شة 

 ، القومية  النوع االجتماعي فى اخلطة  باإدماج ق�شايا 

كما عقدت اجتماعات حل�شد الدعم والتاأييد .

خام�شًا : الإعالم :

�شاهمت جميع اأجهزة االإعالم على اختالف اأنواعها 

التوعية  فى  اجلمهورية  اأنحاء  جميع  م�شتوى  وعلى 

واالإقناع باأن م�شاركة املراأة فى العمل العام والنهو�س 

اأ�شا�س  بل   ، نه�شة م�شر  من  يتجزاأ  ال  هو جزء  بها 

هذه النه�شة .

�شاد�شًا : امل�شاندة الدولية :

املجتمع  بها  قــام  التي  بامل�شاندة  االإ�ــشــادة  من  البــد 

الدولية احلكومية وغري  الدويل من خالل املنظمات 

فى  املتخ�ش�شة  املتحدة  االأمم  ووكــاالت  احلكومية 

خروج م�شروع ت�شمني املراأة فى خطة الدولة اإىل النور 

 UNFPA 000 مثل �شندوق االأمم املتحدة لل�شكان

UNDP و�شندوق  وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي 

االأمم املتحدة االإمنائي للمراأة UNIFEM ومنظمة 

الدويل  والبنك   UNICEF للطفولة  املتحدة  االأمم 

World Bank ، بادرت هذه املوؤ�ش�شات املانحة اإما 
املايل  الدعم  فى  امل�شاهمة  اأو  الفنية  اخلربة  بتوفري 

مما كان له اأثر كبري فى حتقيق الهدف .



ختـــــــــام

بالتعاون  باملراأة  النهو�س  خطة  اإعــداد  عملية  كانت 

بالدولة  املعنية  الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  كل  مع  الوثيق 

الذي  بامل�شاركة  التخطيط  الأ�شلوب  يحتذي  منوذجًا 

تعكف م�شر كدولة على حتديد وتفعيل اآلياته وقنواته 

وخطواته لتعزيز االأدوار ل�شركاء التنمية وتكاملها .

فى الوقت الذي حقق املجل�س القومي للمراأة جناحًا 

غري م�شبوق فى م�شاعيه الرامية اإىل ت�شمني ق�شايا 

اأنه مازال  اإال  الوطنية  االجتماعي فى اخلطط  النوع 

هناك كثري من اجلهود التي يتعني القيام بها ل�شمان 

نظامًا  لت�شبح  اجلهود  هذه  وا�شتدامة  ا�شتمرارية 

را�شخًا متبعًا .

بامل�صاركة  التخطيط  مفاهيم  تر�صيخ  على  العمل 

فى  ا�شتخدامها  يتم  االجتماعي  للنوع  امل�صتجيب 

امل�شتقبل واإن�شاء اآلية تعمل كحلقة و�شل بني امل�شتويني 

يتم  التي  الق�شايا  ملناق�شة  والــالمــركــزى  املــركــزي 

اإثارتها على امل�شتوى املحلي للتاأكيد على ت�شمينها فى 

اخلطط الوطنية ال�شاملة؛ حيث ات�شح من املمار�شة 

اأن هذا مفقود متامًا.

 متابعة وتقييم الربامج التي يتم تنفيذها وحماولة 

التي  الــربامــج  تنفيذ  فــى  املعنية  اجلــهــات  م�صاندة 

التي  وامل�صكالت  املعوقات  بدرا�صة  تنفيذها  يتم  مل 

الت�شدي  فى  اجلادة  واملعاونة  حتقيقها  دون  حتول 

خالل  من  وامل�شكالت  املعوقات  لهذه  احللول  واإيجاد 

تقارير ترفع اإىل احلكومة اأو قوانني اأو قرارات وزارية 

تاأخذ �شئون املراأة فى االعتبار.


