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نھاية القرن  رزت قضية النھوض بالمرأة وتمكينھا كأحد األولويات في جدول أعمال دول العالم فيب
معالجة األوضاع  العشرين. حيث اتفق المجتمع الدولي على ضرورة إحداث تغيير جذري في مستوى

أھم ما أتى به ھذا التصور الجديد ھو  .صة في الدول الناميةاالقتصادية واالجتماعية والسياسية، وخا
والمرأة وتحسين وضع المرأة عن طريق مساھمتھا في التنمية  ضرورة تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل

  .واستفادتھا منھا

ة ادماج ھداف التنمية في االلفية الثالثة تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وضرورأتضمنت ولقد 
منھج النوع االجتماعي في سياسات وبرامج ومشروعات التنمية االقتصادية حيث؛ غالباً ما تعاني المراة من 
مختلف صور التمييز النوعي وعدم المساواة في الوصول الى مورد االرض واالئتمان والتعليم والصحة 

سيخ التمييز سائدة دورا محوريا في تروالدخل والخدمات االرشادية وتلعب العادات والتقاليد واالعراف ال
  النوعي بين الجنسين 

حتم ذلك؛ أن يصبح التخطيط من منظور النوع اإلجتماعي ھو األسلوب األمثل لدفع مسيرة التنمية وتحقيق 
العدالة في إستفادة جميع فئات المجتمع رجاالً ونساءاً من ثمار الخطط القومية للتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية 

  دولة.لل

والتخطيط إذا لم يواكبه عمليات المتابعة الضرورية للتعرف على ما تم تنفيذه من المشروعات المخطط لھا ، 
  والتعرف على أي تغيرات طارئة تعوق تنفيذ المشروعات بكفاءة، 

لجودة دوات التنفيذ للتغلب على أي معوقات؛ فلن تحقق الخطط أھدافھا بالكفاءة واألتطوير إذا لم يكن ھناك و
  والفعالية المطلوبة.

متابعة "   بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان، بتنفيذ مشروع قام المجلس القومي للمرأة  ؛لذلك
 – ٢٠٠٧؛ لمتابعة خطة النھوض بالمرأة المصرية (" وتقييم الخطة القومية من منظور النوع اإلجتماعي

مد على مشاركة المرأة المستفيدة نفسھا وتحديدھا )، التي تم إعدادھا بأسلوب ال مركزي يعت ٢٠١٢
إلحتياجاتھا ، ثم تجميع الخطط على مستوى جميع محافظات جمھورية مصر العربية وإدراجھا وإدماجھا في 

  الخطة القومية الخمسية للتنمية اإلجتماعية.

طة الخمسية، ونشر تقارير لمشروعات السنة األولى من الخ التي تمت ولم يكتفي المشروع بالمتابعة المكتبية 
بل أولى إھتماماً خاصا في السنة الثانية من الخطة بتنفيذ متابعة ميدانية بجوار المتابعة ؛ المتابعة الخاصة بھا 

   ، وھو ما يقدم بالتقرير الحالي للتحقق مما تم تنفيذه على أرض الواقع ومقارنته بما كان مستھدفاً؛ المكتبية ،

 أ.د. فرخنـدة حسـن                                                             

  أمين عام المجلس القومي للمرأة

  



5 
 

إن خطة النھوض بالمرأة ھي الترجمة العملية الستراتيجية المجلس القومي للمرأة في إدماج المرأة في 
 – ٢٠٠٢مسية األولى الخطة الخ ،المجرى الرئيسي للتنمية. ولقد أعد المجلس خطتين للنھوض بالمرأة

   ٢٠١٢- ٢٠٠٧ثم الخطة الخمسية الثانية للنھوض بالمرأة  ،٢٠٠٧

ً إو والتي ھي جزء ال ، بأن عملية التخطيط ال يمكن أن تتم بنجاح إال بأن تتبعھا عمليات المتابعة والتقييم يمانا
وتنفيذ الخطة بمجرد البدء في  فقد زامن عملية إعداد الخطة الثانية اإلعداد لمتابعة ،يتجزأ من عملية التخطيط

  تنفيذھا.

لقد تضمنت وثيقة الخطة نموذج لمتابعة تنفيذ المشروعات بناء على الجدول الزمني المحدد في الخطة لتنفيذ 
كما تضمنت مصفوفة للتقييم لكل مشروع حتى يمكن التعرف على  ،األنشطة الرئيسية والفرعية للمشروع

صة به والتي ستكون األساس إلجراء أي عمليات تقييم لنتائج وآثار الخطة المخرجات والنتائج واآلثار الخا
  بعد االنتھاء من تنفيذھا بإذن هللا .

بالتعاون بين  ٢٠٠٧في عام  "متابعة وتقييم الخطة القومية من منظور النوع االجتماعي"ولقد بدأ مشروع 
تنفيذ الخطة الثانية للنھوض بالمرأة المصرية لمتابعة  ،المجلس القومي للمرأة ومنظمة األمم المتحدة للسكان

  منذ اللحظة األولى لبدء تنفيذ الخطة. ٢٠١٢-  ٢٠٠٧

ستكمال عمليتان  يجب أن تتزامنا وتتواكبا مع تنفيذ الخطط والمشروعات إل وحيث أن المتابعة والتقييم ھما
ھو المذكور من المشروع فان الھدف  ،مسار الخطط والمشروعاتأي إنحراف في لتصحيح الالزمة الجھود 

معوقات التنفيذ معرفة و ،متابعة تنفيذ الخطة الثانية على مستوى جميع المحافظات لرصد مدى التقدم 
  أعلى نسب تنفيذ ممكنة لھذه الخطة.تحقيق وذلك لضمان  ،ومحاولة التغلب عليھا بصورة مستمرة أوال بأول

فألول مرة بالنسبة للمشروعات  ،كل األطرافستفادة من عملية المتابعة لإقصى أل الوصولولضمان 
المناظرة؛ أضاف المشروع المتابعة الميدانية الى المتابعة المكتبية للوقوف على ما تم إنجازه فعالً، والتعرف 

ومقارنة تقارير المتابعة المكتبية باإلنجاز الفعلي  على أي معوقات ربما واجھت تنفيذ المشروعات المختلفة. 
  حقق منه أثناء الزيارات الميدانية.الذي يتم الت

  ً ً لخطوات ونتائج المتابعة الميدانية ف بضرورة تحقيق الشفافية ، وإيمانا ً تفصيليا التقرير الحالي يوفر وصفا
ً قيحقتوالمتباينة تجارب الن التفاعل واالستفادة المشتركة من اضمل.  ٢٠٠٩  /٢٠٠٨التي تمت خالل عام   ا

  لشفافية. ل

 أ.د. ھدى محمد صبحي                                                                       

  روعــق المشـنسـم                                                                
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  الميدانية لخطة النھوض بالمرأة : متابعة الفريق عمل مشروع 

  منسـق المشروع      ھدي صبحي د..أ

  ومعد التقرير منى دسوقي       مستشار دعم فني ومستشار تدريب أ.د.

  مدير المشروع        غادة الشريف أ. 

                مسئول المشروع    رشـــا حـافـظ       أ.

  مسئول العمليات الميدانية     سامح صبري   أ.

  مساعد مدير مشروع      شيرين الحسيني  أ. 

مساعد مدير مشروع      ا  ـرامى بخيت عط.أ
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، توضيح وجود تباين بين أوضاع النساء، و أوضاع الرجال  أدى استقراء الواقع وقراءة مفرداته الى

 فالتحليل الدقيق للنوع اإلجتماعي يكشف عن وجود أولويات واحتياجات مختلفة لكل منھما، إلى جانب عدم

 المساواة في الفرص والنتائج. 

 المرأة  لھا انعكاساتھا وأثارھا السلبية على شمولية وإستدامة التنمية؛ إذ أن ة تدني وضعأن حال الواضح؛ من

مردود  الحديث عن التنمية المستدامة في ظل واقع يعطل طاقات معظم النساء بشكل أو بأخر سيكون له

القدرات البشرية  فرص اكتساب المساواة التامة في ؛نھوض المرأة يستلزمو  .سالب عند تنفيذ عملية التنمية

لجميع النساء، على قدم المساواة مع الرجال،  والرجل، وضمان حقوق المواطنة مرأةوتوظيفھا، بين ال

   واحترام ھذا االختالف. باإلضاف الى اإلقرار بوجوه االختالف بين الجنسين

ن تكون جميع وا ضرور إدراج قضايا النوع االجتماعي في جميع برامج ومشروعات التنميةذلك؛ يستتبع 

 ً ن يتأتى ذلك إال بتبني مفھوم النوع اإلجتماعي عند التخطيط للتنمية ، لو  .الفرص متاحة للرجل والمرأة معا

  .ميع فئات المجتمع رجاالً ونساءاً جبغرض إتاحة الفرص ل

ھا تعبيرا عـن اتخـاذ موقف حاسم يرمى إلى تمكين المرأة كما الرجل وتأكيد مشاركتومن ھذا المنطلق؛ 

الكاملة فى العملية التنموية و استفادتھا من تلك األنشطة باعتبار ذلك جزءاً ال يتجزأ من عملية التنمية الفعالة 

قام المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان؛ بتنفيذ مشروع " إدماج المستدامـة،  

إعداد كل محافظة المرحلة األولى من ھذا المشروع عن النوع اإلجتماعي في الخطة القومية " ، وقد أثمرت 

خطة للنھوض بالمرأة بھا، بإجمالي عدد قدره سبعة وعشرون خطة غطت جميع لمن محافظات الجمھورية 

محافظات جمھورية مصر العربية، وتم إدماج تلك الخطط في الخطة الخمسية السادسة للتنمية اإلجتماعية 

  تنفيذ تلك الخطط على مدار سنوات الخطة القومية الخمس. لتأكيد، ) ٢٠١٢ – ٢٠٠٧واإلقتصادية (

وإستكماالً لجھود تصحيح مسار الخطط والمشروعات، عمل المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق 

األمم المتحدة للسكان على تنفيذ مشروع: " متابعة وتقييم الخطة القومية من منظور النوع اإلجتماعي " ،  

بعة وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع وفق منھجية عمل واضحة تضمن فاعلية تطبيق ھذه الخطط متابھدف 
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الوقوف على ما تم إنجازه مما كان مستھدف ، والتعرف والبرامج والمشاريع وتحقيقھا ألھدافھا ويشمل ذلك 

قارير بأداء ھذه الخطط إعداد التعلى جوانب القوة ونقاط الضعف ، وتحديد المسئولية في حاالت التعثر ثم 

  . والبرامج والمشاريع ورفع التوصيات بشأنھا

،ونشر  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ولم يكتفي المشروع بالمتابعة المكتبية التي تمت لمشروعات العام األول من الخطة 

، التي تمت  ٢٠٠٨/٢٠٠٩تقرير المتابعة الخاص بھا ، والمتابعة المكتبية لمشروعات العام الثاني 

؛ إنما وألول مرة في مصر يتم اإلھتمام بتنفيذ متابعة ميدانية دد نشر التقرير الخاص بھا والمشروع بص

تقرر أن يركز مشروع متابعة وتقييم الخطة حيث لمشروعات خطط النھوض بالمرأة في جميع المحافظات ، 

لمتحدة للسكان ، القومية من منظور النوع االجتماعي بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وصندوق األمم ا

على متابعة بعض المشروعات التي تم تنفيذھا في السنة األولي من الخطة الخمسية "متابعة ميدانية"، لما 

للمتابعة الميدانية من أھمية في الوقوف على أي إختالفات عما تم تقريره بالمتابعة المكتبية، وتبين ما تم 

  إنجازه بالفعل ومقارنته بما كان مستھدفاً.

ً اإلستفادة الكاملة وتجنبالشفافية و داد تقارير تفصيلية لھا ونشرھا لتحقيق وإع في المستقبل،  ألخطاءل ا

وتحفيزاً للمسئولين عن تنفيذ المشروعات لإللتزام بتنفيذھا في التوقيتات المحددة بالخطة ، وتأكيداً لجدية 

إلسراع بتحسين أحوال المرأة وا)، ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧العمل بمشروع إدماج المرأة في الخطة القومية (

  والنھوض بأوضاعھا. 

عملية تتعلق عملية المتابعة باألنشطة التي تتم أثناء التنفيذ، والمتعلقة بالمرحلة التي يتم متابعتھا؛ بينما تعتبر 

ن عمليتي التقويم؛ عملية أشمل تتم قبل التنفيذ وأثناء التنفيذ وبعد التنفيذ، المتابعة إذن جزء من التقويم؛ كالً م

  المتابعة والتقويم تكون على أداء األفراد، الوحدات، المشروع ككل...الخ.

التعرف على المستوى الفني واإلداري للمشروعات واألنشطة  وللمتابعة الميدانية فوائد عديدة منھا؛

ھم، واإلستفادة قدراتھم وكفاءاتاإلتصال المباشر بالمسئولين عن التنفيذ والوقوف على القدرة على و  المنفذة.

من خبراتھم والتوصل لإلجابات المفسرة ألي غموض في الموقف التنفيذي أليٍ من المشروعات ، كما 

كذلك من فوائد  ، تلك المشكالت حللتساعد على  فھم وإستيعاب المشكالت التي تواجھھم ومحاولة المساعدة 

االستمرارية لتحقيق دعيم األثر وتتعظيم ون األداء تحسيلتحقق من نتائج تنفيذ المشروعات والمتابعة الميدانية؛ ا

،   قياس أثر ما تم تنفيذهباإلضافة الى  ستفادة للمرأة وتدعيم نقاط القوة والتغلب على نقاط الضعفإأقصي 

 وذلك في مرحلة ما بعد اإلنتھاء من التنفيذ؛  سبل تطوير تقديم الخدمةمعرفة وتقدير عدد المستفيدات فعلياً، و
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وبالتالي تحسين مستوى  ؛ عتماد علي بيانات مسجلة في استمارة المتابعة فقطقتصار على اإلاإلدون 

  ومعدالت األداء واإلسراع بالوصول الى النتائج المستھدفة..

  :الھدف من المتابعة الميدانية

عن طريق عملية الحكم علي ما تم انجازه وتقييم التنفيذ  الفعلي  التمكن منيھدف ھذا النوع من المتابعة إلي 

المتابعة المبنية علي المالحظة الفعلية (الميدانية)، والتحقق من مدي تقدم المشروع ومدى اإللتزام بالتنفيذ في 

عتبار أن نجاح المشروع مرتبط إنجاح العمل بإ التوقيتات الزمنية المخططة؛ لتحقيق أثر إيجابي يؤدي الى 

  نجاز المحقق بالفعل . إلبا

مما يؤدي الى المتابعة الميدانية تركز علي التغذية المرجعية بشكل مستمر للوصول للھدف ،  باإلضافة ألن؛

تقدير مدي تساعد على كذلك؛  .قتراح الحلول الممكنة وإ التي تواجه المشروعات،إدراك المشاكل األساسية 

المشاھدة متابعة الى؛ يھدف ھذا النوع من أنواع الوأيضا علي الفئات المستھدفة ، وأثره فعالية المشروع 

حلول الھادفة اقتراح الذلك ب المباشرة والحوار مع المستھدفين والمسئولين وتدوين أي مالحظات. ومتابعة

  . بصفة مستمرة لتحسين النتائج

وسيلة لتقدير االنجاز الذي حققه المشروع علي الواقع العملي مقارنة بمصادر  وتعتبر المتابعة الميدانية

المتابعة . كما تعتبر ائج المتابعة المكتبية والتي تظھر في التقرير السنوي لمتابعة تنفيذ الخطةالمعلومات ونت

الميدانية وسيلة إلعالم المسئولين والجھات المختصة بتطور مراحل تنفيذ مشروعات الخطة ، مما يحقق 

  وبالتالي تھدف المتابعة الميدانية الى : مزيد من الشفافية .

 ف وأنشطة المشروع.التعرف على أھدا .١

 أنشطة المشروع.مراحل والتعرف على المعدل الزمني لتنفيذ  .٢

  .( نسبة المنفذ للمخطط) التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعات .٣

 التعرف على المعوقات التى تواجه المشروع. .٤
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  إجراءات وخطوات المتابعة الميدانية للمشروعات : 

نية للمشروعات ثالث مراحل منھا قبل الزيارة الميدانية وإجراءات أثناء تتضمن عملية المتابعة الميدا         

  الزيارة وأخري بعد انتھاء الزيارة ، حيث تختلف خطوات كل مرحلة كاآلتي: 

الميدانية بالمحافظات متابعة لبدء في الاإلعداد والتجھيز ل  :(قبل الزيارات الميدانية) المرحلة األولى 

  المرأة مشروعات خطة النھوض بل

بين فريق العمل بالمشروع و مسئولي التخطيط والمتابعة بوزارتي التنمية اإلقتصادية   عقد إجتماعبدأت ب

  بھدف :والتنمية المحلية 

 التعرف على تطورات متابعة تنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة للعام الحالي. .١

الل المسئولين عن المتابعة الميدانية لوزارتي التنمية من خالتي تتم  التعرف على أسلوب تنفيذ المتابعة الميدانية  .٢

 االقتصادية والتنمية المحلية.

 اإلطالع علي نموذج تقرير ميداني من وزارة التنمية االقتصادية. .٣

الفرق بين  ھدف المتابعة الميدانية و المتابعة  ؛ للحقائق المتعلقة بما يلياإلھتمام على الوصول  تركز

أسلوب إجراء المتابعة -بعة الميدانية ظروف استثنائية ، أم ھو إجراء ضروري؟ ھل للمتا -المكتبية

الفرق  –مواعيد المتابعة الميدانية دورية أم في توقيت محدد  –شكل استمارة المتابعة الميدانية  -الميدانية

لمسئول عن المتابعة ا -المتابعة الميدانية في وزارة التنمية المحلية ووزارة التنمية االقتصادية  بين أسلوب

-  لمحافظةا ھاتبعتي تإلجراءات الا- المسئول عن المتابعة الميدانية حصل عليه التدريب الذي –الميدانية 

من  -قائم بالمتابعة الميدانية ممنوحة للسلطة الال -األسئلة التي يمكن توجيھھا، وتوضح فعالية التنفيذ 

ما درجة إلزام  -انات الواردة في المتابعة المكتبية خلل أو اختالف عن البي المسئول في حالة ظھور

شكل  –مجاالت إھتمام المتابعة الميدانية – توفير بيانات خالل المتابعة الميدانيةل ون بالمحافظاتالمسئول

 تقرير المتابعة الميدانية.

ليمي الذي بقطاع التخطيط اإلقتتم أن المتابعة التي تتم عن طريق وزارة التنمية اإلقتصادية  إتضح

ً وفق) محافظة ، ٢٩) ھيئات إقليمية موزعة عليھا عدد (٧يتضمن(   : للمنھجية التالية  ا

 ) يعتمد القطاع على حيث  متابعة مكتبية وليست ميدانية،ال لكن) شھور ٣تتم المتابعة الدورية كل

انية الذي يقوم بھا كل بناءاً علي الزيارة الميد التقارير الواردة من القطاعات النوعية للتخطيط اإلقليمي
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شمال  -إقليم الدلتا -اإلسكندرية -مسئول عن إقليم تخطيطي ( من األقاليم التخطيطية السبع : القاھرة الكبرى

  القناة وسيناء ) ،  للمحافظات التابعة لإلقليم . - جنوب الصعيد -وسط الصعيد –الصعيد 

 االستثمارات أثناء  المالي و عة تركز على جانبتتوقف المتابعة بمجرد إنتھاء تنفيذ المشروع ألن المتاب

  الصرف والتنفيذ .

  ،يتم تجميع تقارير المتابعة في تقرير مجمع يشمل كل القطاعات:البنية األساسية، البترول، الزراعة

 تضامن)، تخطيط إقليمي، النقل، التجارة، الصناعة.........-تعليم- التنمية البشرية (صحة

  موقف تمويل الربع التالي. والتعرف علىجھات اإلسناد لعرض المعوقات التقارير ل  يتم رفع  

 ستكمال المشروع في أي مرحلة إل كافيةالات عتماداإل توفيرعدم  في حالة  ر أي معوقات أووظھ عند

ر رئيس قطاع وحض، ب( زيارة الموقع)  متابعة ميدانيةھناك حاجة لتنفيذ  صبحت، تنفيذالمن مراحل 

 .مي التخطيط اإلقلي

  المشروع وتفعيلة لخدمة المجتمع. تشغيلعنية متابعة موزارة كل تتولي  

  :  تتم وفقاً لما يلي وزارة التنمية المحليةوزارة أنشطة المتابعة بتبين أن 

  متابعة شھرية .تنفيذ  

   . تبدأ المتابعة بتوجيه خطاب للسيد/سكرتير عام المحافظة 

  ليتمكن مدير اإلدارة من حضور الزيارة أو من ينوب عنه. توجيه خطاب إلدارة التنمية بالمحافظة 

  بالمحافظة.(موقع المشروع) يحضر الزيارة رئيس الوحدة المحلية  

  :مجاالت إھتمام المتابعة الميدانية ھي 

  مالحظة أسلوب سير العمل. 

 مقارنة موقف التنفيذ باألھداف المخططة.  

  تمارة تخطيط المشروع اس بالتاريخ الموثق فيتاريخ التنفيذ مقارنة.  

  المبنى ھل يتضمن  ة؛الحظتتم ملألنشطة االجتماعية (مجمع خدمات)،  متابعة تنفيذ مشروعفي حالة

ھل   - دون معوقات ھل يسير العمل  - أم الوالمحددة بإستمارة تخطيط المشروع  الخدمات المطلوبة 

  بدال.اإلست وما ھي مبررات أو األنشطة؟ لبعض المشروعات حدث إستبدال

  يتم اإلطالع على السجالت  )؛ بعد التنفيذ( المتابعة في مرحلة ما  المشروعات تشغيلدراسة موقف

  للتأكد من عدد المترددين .
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  دراسة المعوقات. 

  خاصة في حالة بصفة  في مذكرة لسكرتير عام المحافظة .إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية يرفع  يتم

من  والواقع،المخطط أو الوارد بتقارير المتابعة الميدانية  ذ المشروع وجود اختالف بين موقف تنفي

 توجيه مذكرة متضمنة ذلك لسكرتير عام المحافظة .يتم  الضروري أن 

  ضمن بياناتھا فرص العمل المتاحة، فيمكن قياس مدي تحقيق ذلك على الواقع، وأيضاً تتھناك نماذج

 . )ذكور / إناث (مستفيدين موضحة ألعداد الھناك مشروعات 

  :فإنبالرغم من وجود قطاع للمتابعة بوزارة التنمية االقتصادية 

 . الوزارة تعتمد على تقارير المتابعة الميدانية الواردة من القطاعات األخرى 

   مفھوم المتابعة الميدانية نفسه يعني قيام المسؤل اإلقليمي بزيارة المحافظات التي تنفذ فيھا المشروعات

 فھي نوع من تجميع للمتابعات المكتبية. وبالتالي

  دون ً عدم التنسيق في المتابعة الميدانية بين المديريات والمحافظات ، فھناك مشروعات تنفذ مركزيا

 إخطار المحافظة بموقف التنفيذ أو االعتمادات المتاحة.

 مسئولي ود عدد كاٍف من  أنه يصعب تنفيذ متابعة ميدانية لعدم وج ؛وزارة التنمية اإلقتصادية مسئولي رأي

 لذلك .والمدربين مؤھلين الاألفراد لتغطية كل ھذا العمل، وعدم توافر  المتابعة

التركيز على المتابعة المالية أكثر..  حيث  ؛الوصول الى نتيجة مؤداھا أنه في عمليات المتابعة الجارية

   تمع.أن المتابعة في الوزارتين ال تھتم  بتحديد أثر المشروع علي المج

  :تم التوصل الىوقد 

   ضرورة إعداد إستمارة لإلرشاد أثناء تنفيذ المتابعة الميدانية تشمل : -١

 ع اسم المشرو .                                     

  أھداف المشروع. 

 ذ للمخطط منفنسبة ال. 

 الجدول الزمني المحدد. 

 الموقف المالي. 

 . نتائج الزيارة 

 عدد المستفيدات. 
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 ت الممكن حلھا المعوقا. 

 لتوقيت المناسب للقيام بالزيارة ختيار اإ 

 عنه عند تنفيذتوجيه خط ً  ،الزيارة الميدانية  اب للسيد / سكرتير عام المحافظة للتفضل بتحديد نائبا

 الھدف من الزيارة واألماكنوانب المشروع، جالزيارة من  تنفيذالمسئولين عن إعالمه باألفراد و

  وحدة محلية في اليوم. ٣-٢توجه لعدد  يتم الأيام الزيارة، بحيث عدد و المستھدف زيارتھا

 .توجيه خطاب للسيد/ مدير التنمية بالمحافظة أو من ينوب عنه للحضور 

  ،توجيه خطاب للسيد / رئيس المجلس الشعبي المحلي للتفضل بحضور الزيارة الميدانية أو من ينوب عنه

 وتوضيح األماكن المستھدف زيارتھا.

 ھيز تقارير توضح االعتمادات المالية لتنفيذ كل مشروع (استمارة المتابعة).تج 

  تحديد النقاط المطلوب االستفسار عنھا في كل منطقة، خاصة إذا كان ھناك مشاكل أو عقبات ظھرت

 في تقارير المتابعة المكتبية.

 .تحديد المعايير التي سنستخدمھا لتقييم مدي نجاح المشروع 

 قييم ، ودرجة االستفادة من نتائج التقييم .وضع معايير الت 

  مشروعات من برامج مختلفة ومتنوعة .لزيارة تغطية الضرورة أن تحرص المتابعة الميدانية على  -٢

) ) تتضمن ١إعداد إستمارة إستبيان ، ( ملحق (وبناءاَ على ما تم التوصل اليه من قرارات فقد تم 

األسئلة التي يقوم أفرد فريق المتابعة الميدانية بتوجيھھا ، مجموعة من التساؤالت بھدف تنميط وتوحيد 

مع محاولة التأكد من شموليتھا، ومراعاة تغطيتھا لمشروعات البرامج المختلفة والمتنوعة التي إحتوت 

  عليھا الخطة، وتتضمن التعرف على ما يلي:

 اسم المشروع.  - ١

 وع في تحقيقه.الدور الذي يقوم به المشروع أو الھدف الذي يرغب المشر  - ٢

 الخدمات التي يقدمھا المشروع و األنشطة المرتبطة بتلك الخدمات.  - ٣

 عالقة الخدمة بأھداف المجلس القومي للمرأة.  - ٤

 مدى التطور والنمو في تقديم ھذه الخدمة.  - ٥

 األشخاص المعنين بإنشاء ھذه الخدمة والقائمين على تنفيذھا.  - ٦

 الخدمة. الخطوات التي يتبعھا العميل للحصول على   - ٧

 البيانات واإلحصائيات التي يتم تجميعھا . وكيف ؟ ( مثل عدد المستفيدات)   - ٨
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 حصائيات.كيف يتم تنظيم وترتيب اإل   - ٩

 األشخاص المطلعون على المعلومات واإلحصائيات . -١٠

 اإلجراءات المتبعة لتحسين معدالت النمو في حالة إنخفاض المعدالت . -١١

 سين الخدمة؟كيفية إستخدام اإلحصائياتات في تح -١٢

 كيف يتم توظيف  العاملين، وعلى أي أساس يتم تحديد عدد الموظفين؟ -١٣

 ھل يتم عمل تدريبات لفريق العمل بشكل منتظم لتحسين أداء الخدمة؟ -١٤

 التعرف على لنظام المتبع لتسجيل األداء الطبي، (لمشروعات برامج الصحة) . -١٥

 رض، (لمشروعات برامج الصحة) ؟ھل يختلف اسلوب تقديم الخدمة للعميل بإختالف نوع الم -١٦

 ھل ھناك إھتمام بعمل استبيان عن الخدمة التي تقدم؟ -١٧

 تدابير ضمان الجودة للخدمة  ( ما ھي اإلجراءات المتبعة للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة) -١٨

 ( مشروعات برامج التضامن اجتماعي)كيفية تسويق الخدمة أو المنتج -١٩

 المنتج المقدم؟توفر الدعاية واألعالن للخدمة أو  -٢٠

 الصعوبات التي تواجه تقديم الخدمة بشكل جيد ؟ -٢١

 الصعوبات السابقة التي تم حلھا ، وكيفية حل تلك الصعوبات . -٢٢

 الصعوبات اليومية  والمتكررة التي تواجه تقديم الخدمة بمستوى جيد . -٢٣

 أي تعليقات أو معلومات مھمة يرغب المسئول  أن يضيفھا؟  -٢٤

  تقرر أن يتم تنفيذ الزيارات الميدانية مع مراعاة: حيثداني: مرحلة التنفيذ المي .٢ 

  إستكمال المعلومات لتوفير خلفية أوسع عن مراحل تنفيذ المشروع مقارنة بالمعلومات التي تم تدوينھا

  عن كل مشروع من خالل المتابعة المكتبية.

 .استخدام المالحظات المباشرة والمقابالت لإلجابة علي بعض المعلومات  

 الستقصاء من جميع الفئات المستھدف خدمتھا.ا  

 .تحديد مسئوليات أفراد فريق عمل المتابعة الميدانية  

 .إعداد الجدول الزمني للزيارات الميدانية  

 .توزيع النطاق الجغرافي لعمل كل فرد من أفراد فريق العمل  

 .البدء بتنفيذ الزيارات الميدانية  

  لسكرتيري عموم المحافظات لتحديد: إرسال خطابات من المجلس القومي للمرأة  



 

15 
 

  . مواعيد الزيارة ١

  . مرافق لفريق المتابعة في الزيارة. ٢

  المشروعات المطلوب متابعتھا. .٣

  اإلعالم بھدف الزيارة والمطلوب تحقيقه .٤

  .عقد لقاءات مع مسئولوا المحافظة 

  )انية تقرير المتابعة الميدإعداد مرحلة ما بعد الزيارات الميدانية: ( .٣

 .إعداد تقرير متابعة ميدانية لكل محافظة 

 .مقارنة بين المعلومات الميدانية والمكتبية 

 .تحويل النتائج إلي معلومات لدراسة نسبة االستفادة من تنفيذ المشروعات ومؤشرات نجاحھا 

   .تحديد الفروق وأولويات التعديل في خطوات التنفيذ 

  والتعرف علي المشاكل لمحاولة إيجاد حلول  .تحديد نقاط القوة والضعف في التنفيذ 

 نجاح المشروع والعائد علي المجتمع.  الوصول لنتائج تعكس مدي 

 المعلومات التي تم الحصول عليھا وترتيبھا بشكل منطقي. توثيق 

  مدى االلتزام بخطوات التنفيذ في مختلف المشاريع.التعرف على  

  لصرف على كافة مستلزمات التنفيذ.بالميزانيات المقررة ل إللتزاممدى اتحديد  

  بالخطة مدى االلتزام بالعمل على تحقيق األھداف المحددةتحديد.  

  ت التي تواجه التنفيذكالالمشنقاط الضعف والتوصل الى.  

  مدى التقدم بالعمل. حدد تمؤشرات التوصل الى  

 تقرير نھائي عن النتائج النھائية للمشروع  

 التدخل لحل مشكلة  ستيضاح أو طلب المزيد من التعاون أو طلبنية لإلاالتصال بالجھات الحكومية المع

  تعرقل التنفيذ .

 " المتابعة والتقييم من منظور النوع اإلجتماعي : :تنفيذ برنامج تدريبي عن 

 على مستوى جميع المحافظات بھدف رفع القدرات وتوفير المعلومات  برنامج تدريبيبتنفيذ المشروع  قام 

المتابعة والتقييم للمعنيين بالمحافظات وتأھيلھم إلعداد تقارير المتابعة  المتعلقة بأنشطة ألساسية اوالمھارات 

 الدورية .
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مساعدي  –مديري التخطيط بالمحافظات  –سكرتيري عموم المحافظات  حضر البرنامج التدريبي كل من :

 -تخطيط بمديريات الصحة  بالمحافظات مديري ال -مديري التنمية بالمحافظات  -مديري التخطيط بالمحافظات 

مديري التخطيط بمديريات التضامن اإلجتماعي   -مديري التخطيط بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات

 مقررات فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات . –مديري الشئون المالية بالمحافظات  -بالمحافظات 

  : ٢٠٠٨ /٢٠٠٧خطط النھوض بالمرأة عام نية لمشروعات الميدامتابعة التنفيذ عمليات خطوات 

  التالية  لمشروعات خطة النھوض بالمرأة المصرية الخطوات  الميدانية مرحلة  تنفيذ  عمليات المتابعةتضمنت 

I.  بالمحافظات .البدء بتنفيذ الزيارات الميدانية 

II. يدانياً، زيارات ميدانية من القيادات تزامنت مع زيارات المتابعة الميدانية للمشروعات في مواقعھا م وقد

 - اإلسكندرية  –، غطت خمس محافظات حتى نھاية العام ھم؛ القاھرة العليا بالمجلس القومي للمرأة 

أ.د. مدير  مع، على حضور تلك اإلجتماعات؛ أ.د. أمين عام المجلس بورسعيد. وحرصت –القليوبية الجيزة 

األمانة  ، وبعـض من أعضاءوصاحبھما مدير ومسئول المشروع إدارة التخطيط بالمجلس ومنسق المشروع،

،  وفي باإلضافة لبعض مساعدي المشروع أعضاء المجلس القومي للمرأة؛ من العامة للمجلس ، وبعض

، بالمحافظة السكرتير العام، مدير التخطيط تلك الزيارات تم اإلجتماع بالسادة المحافظين إن تيسر وبحضور 

مدير الشئون المالية  ومسئولي التخطيط بمديريات التنمية البشريةيط، مدير التنمية، مساعد مدير التخط

 . مقررة فرع المجلس القومى للمرأةوبالمحافظة، 

ً للمتابعة الميدانية بكل محافظة من المحافظات ، حيث يوفر نتائج  ً تفصيليا ويوفر التقرير الحالي وصفا

إجتماعات قيادات ، وكذلك نتائج من المحافظات الخمس المذكورةافظة الزيارات والمتابعات الميدانية بكل مح

، محافظيھا ونوابھم وسكرتيري العموم ومديري التخطيط ومقررات فروع المجلس القومي للمرأة مع السادة

  المجلس والمعنيين بالموضوع.

، بتقديم التقرير يأمل فريق المتابعة الميدانية في مشروع "متابعة خطة النھوض بالمرأة المصرية "

ً لتعزيز منه الحالي أن يوفر كامل المعلومات بشفافية ، وأن تتخذ  الدروس المستفادة دليالً ونبراسا

ً يحتذى به. وأن  اإليجابيات ، وتجنب تكرار السلبيات . كما يأمل أن يعتبر ھذا المشروع الرائد نموذجا

يم الواقعي من منظور يالتق لتحقيقالميدانية ، بعة التي تتزامن معھا المتاتصبح أنشطة المتابعة المكتبية 

في جميع قطاعات ومؤسسات النوع اإلجتماعي ؛ أنشطة مكملة ألي نشاط من أنشطة التخطيط والتنمية 
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معدالت التنمية وتحقيق النھضة المنشودة في اإلرتفاع بلتعميم الفوائد المرجوة ، واإلسراع  بالدولة ؛ 

  جميع المجاالت .

  سوقيد. منى د  .أ
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و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي 

  لمحافظة القاھرة ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨

   :بمحافظة القاھرة ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل تنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة 

وھذا يرجع الى كبر مساحتھا ، والكثافة  وضع المرأة فى محافظة القاھرة عنه فى محافظات مصريختلف 
العالية للسكان بھا،  وكثرة  المناطق العشوائية بھا، وإعتبارھا محافظة جاذبة للسكان تزداد معدالت الھجرة 

  اليھا من الريف والمحافظات األخرى. 
ية ، وفي كل ومن ھنا يظھر التباين فى مستويات  خدمات التعليم ، الخدمات الصحية ، الخدمات االجتماع

الخدمات وفي درجات اإلستفادة  بين مستويات ونوعيات تلكتوازن ذلك يستدعي ضرورة إحداث  . المجاالت
التي تحتاجھا المرأة االحتياجات بدراسة ھذا التوازن منھا كذلك من المستھدفين بتلك الخدمات ، بداية تحقيق 

  :  فيتمثلھا  أوضحت نتائجھا حتياجات التيوالتي تم تحديدحا بدراسة اإلفى بعض المجاالت االساسية 

  حتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : إلا

  حتياجات صحية : إ – ١

  . إنشاء وتطوير الخدمات الصحية 
  رفع الوعى الصحى لدى المواطنين من خالل االعالم وندوات التوعية المختلفة 
  العامة . زيادة الوعى البيئى والنظافة 
  . توفير إنشاء عيادات تنظيم االسرة 
  . تنشيط عمل القوافل الطبية 
  الخدمات الصحية للصحة االنجابية عمل دورات تدريبية لكوادر الفرق الصحية المتنقلة لتقديم 
  . توفير عدد من االطباء وتحفيزھم للنھوض ببرنامج طب االسرة 

  حتياجات للتعليم : إ – ٢

 در التعليمية . رفع كفاءة الكوا 
 . منع التسرب للفتيات من التعليم 
  . القضاء التام على االمية 

   : والتمكين اإلقتصادي حتياجات الخدمات االجتماعيةإ – ٣

  . تطوير الخدمات االجتماعية من خالل الجمعيات األھلية 
 قتصادية تشجيع الجھود التطوعية فى مشاركة المجتمع فى مواجھة المشكالت االجتماعية و اال 
 وض بوضعھم االجتماعى واالقتصادى منح قروض صغيرة للسيدات الفقيرات والمعيالت للنھ 

 وإنشاء مجمع صناعي للحرف النادرة، والتدريب على الصناعات الحرفية
 وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي :
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 محافظة القاھرة - ٢٠١٢ / ٢٠٠٧الخطة المقترحة للنھوض بالمرأة 

 البرنامجم
عدد 

 المشروعات

التكلفة 
الكلية 

 للبرنامج
 برنامجكل بالمتضمنة المشروعات 

برنامج ١
الحفاظ على 

 البيئة

٤ 

٨٫
٩٣
٥٫
٠٠
٠

 

شراء أجھزة للتخلص من النفايات الخطرة (مفارم)  -
  .بمستشفيات عين شمس، والخليفة، والخازندار 

 .النفايات الخطرة  علنقل وتجمي سيارتينشراء  -
مراكز لتدريب عامالت النظافة على التعامل  ٣إنشاء  -

مع القمامة والمخلفات الصلبة بأحياء عين شمس، 
  والخليفة، والساحل.

 إنشاء مصنع لتدوير القمامة بالقطامية. -
برنامج ٢

الرعاية 
 الصحية

٣ 

٥٫
٧٠
٠٫
٠٠
٠

 

 عيادات متنقلة للصحة اإلنجابية بالمناطق ٥شراء  -
العشوائية بأحياء الخليفة والمقطم ، شرق مدينة نصر، 

  وغرب مدينة نصر، والسالم ، والمرج.
 –مايو  ١٥عيادات لعالج اإلدمان بمستشفيات ٥إنشاء  -

  السالم–الخازندار بالساحل - الخليفة-منشية البكرى
أقسام لعالج المرأة غير العاملة في مستشفيات  ٣إنشاء  -

السالم وشرق مدينة نصر التأمين الصحي بأحياء 
  والخليفة.

برنامج دعم ٣
 مراكز

المعلومات 
 األحياءب

١ 

١٫
٠٥
٠٫
٠٠
٠

 

مراكز للمعلومات على مستوى  ١٠مشروع دعم  -
األحياء بتطويرھا بعمل قاعدة بيانات عن المرأة بأحياء 

البساتين دار السالم والشرابية والسالم والتبيين والزاوية 
فرج وشرق م نصر الحمراء وعين شمس وروض ال

  وغرب م نصر والزيتون.
برنامج دعم ٤

العملية 
 التعليمية

٢ 

٣٫
٧٥
٠٫
٠٠
٠

 

  مشروع تطوير المدارس الصناعية  -١
مدارس صناعية لمواكبة التقدم التكنولوجي  ٦تحديث عدد

-الساحل- حلوان-السيدة زينب -الحديث في إدارات الوايلى
  الخليفة - شرق مدينة نصر -الزيتون-السالم

مراكز لتدريب المدرسات في التعليم  ٤إنشاء – ٢
  ع التالميذ واآلباء لمنع التسرب األساسي للتعامل م

برنامج ٥
مكافحة 

الفقر 
التمكين و

 األقتصادي

٢ 

٥٫
٢٢
٥٫
٠٠
٠

 

مجمعات تدريبية متكاملة المرأة في كافة  ٣إنشاء -
التخصصات (حرفي ، محو أمية،حاسب آلي) في أحياء 

  تين ودار السالم.البسا-السالم- الوايلى
مجمع صناعي واحد للحرف النادرة للمرآة بحي إنشاء  -

 السالم.
برنامج ٦

الرعاية 
 االجتماعية

١ 

١٫
٥٠
٠٫
٠٠ ٠
 

) مقار متكاملة ومجھزة الستضافة المرأة ٤إنشاء ( -
المعيلة والمطلقة وإنشاء دور لرعاية النساء بأحياء 

 المطرية ،التبيين،النھضة بالسالم.

 ٢٦،١٦٠،٠٠٠ ١٣ اإلجمالي
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  الميدانية : اتالزيارثانياً : 
  

قام فريق العمل المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان بالتوجه إلى 

محافظة القاھرة إلجراء المتابعة الميدانية لمشروعات خطة النھوض بالمرأة وزيارة مواقع بعض تلك 

  - المشروعات وھي :

     معلومات ودعم اتخاز القرارمركز ال )١

  تحديث مدرسة السيدة نفيسة االلكترونية بنات .      )٢
  

  :بمحافظة القاھرة جدول يوضح  المشروعات التى تم زيارتھا ميدانيا 
  

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

تكنولوجيا 
  المعلومات

مراكز  ١٠ تطوير
ى مستوى للمعلومات عل

  االحياء

 – ٢٠٠٧  دار السالم
٢٠٠٨  

محافظة القاھرة ومركز 
 المعلومات بمجلس الوزراء

مدارس  ٦تحديث   التعليم 
  صناعية للبنات 

 – ٢٠٠٧  السيدة زينب
٢٠٠٨   

محافظة القاھرة ووزارة 
التربية والتعليم والقطاع 

  الخاص
   
  
 
مشروع"تطوير وتحديث مركز المعلومات ودعم اتخاز  -١

  :مركز دار السالم"  -قرارال

    أھداف المشروع : 

الحصول على قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة وحديثة عن المرأة 

  فى المحافظة .

بالنسبة للموقف التنفيذى إتضح من الزيارة؛ أنه تم اإلنتھاء 

ولكن  .ةالمركز مزود بجميع المعلومات الخاصة بالمحافظة واحياء المنطقة المختلفو، من أعمال تطوير 

ھناك ھناك بعض االجھزة مثل "الھيد بروجيكتور" ، وشاشة العرض ليست متوفره ويتضح من ذلك أن 

في بعض األحيان لألراء الفردية للمسئولين وعدم ذلك يرجع و ،المشروعاتبإستكمال المطلوب  في تراجع

. كما احة اإلعتمادات المطلوبةفھمھم ألھمية األدوات واألجھزة المطلوبة، وليس فقط للتأخر في توفير أو إت

، كما أن المركز لم يخصص ن المركز ال يقوم بعملية جمع وتطوير البيانات الخاصة بالحى التابع له أ تبين
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ولم يھتم  ماليا فقط نفذمما يجعل المشروع مقاعدة للبيانات خاصة بالمرأة كما جاء بأھداف المشروع؛ 

  .بتحقيق األھداف التي وجد من أجلھا

أھداف مشروع " تحديث مدرسة السيدة نفيسة االلكترونية 
  : ٢٠١٢/  ٢٠٠٧" المقترح فى الخطة الخمسية بنات 

يحتاجھا مھارات جديدة بمن الخريجات  ٪٤٠ تزويد -١
 سوق العمل .

 من الخريجات بوظائف.  ٪٣٥التحاق  -١
 من الخريجات للعمل الحر  ٪١٠اتجاه  -٢
 رسة السيدة نفيسة  قام فريق المتابعة الميدانية بزيارة مد

الثانوية اإللكترونية للوقوف على ما تم بھا من أعمال وأنشطة وكذلك التعرف على أي 

 معوقات قد تكون  واجھت عملية التنفيذ . 

تم تطوير مبانى المدرسة بالكامل حيث تم تطوير ثالث مبانى والمالعب  ؛ فقدنسبة للموقف التنفيذىالب

فتاة مقيدات بالصف  ٨١فتاة مقيدات بالصف االول و نحو  ٣٧٧سة حوالى .  ويستفيد من المدر والمعامل

فتاة مقيدات بالصف الثالث .لم يتمكن فريق الزيارة لميدانية من رؤية المعامل بسبب  ٣٤٤الثانى ، وحوالي

   إستخدامھا ككنترول للتصحيح

ظة
حاف
لم
ا

  

عدد المشروعات 
المستھدف زيارتھا 

أثناء المتابعة الميدانية 
  شروعات لم

٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  مصادر التمويل  عدد المشروعات
النسبة من 

إجمالي 
االستثمارات 
  الفعلية للتنفيذ 

ت
يدا
ستف
لم
د ا
عد

  

تنفيذ 
  وتشغيل

تنفيذ وعدم 
  تفعيل

تحت التنفيذ 
 /

  استكماالت

المشروعات التي 
تم تغييرھا 
  لغرض آخر

  ـ  ـ  ـ  ٢  ٢  القاھرة

فتاة  ٨٠٥  ٪   ١٠٠بنك  
بمدرسة 
 السيدة
  نفيسة

  ٪  ــ   ذاتي  
ـ  منح وقروض

٪   

  
  

   مالحظات على نتائج المتابعة الميدانية: 
  ساسى من وضعه بالخطة أللتحقيق الھدف ا  يسع لمتطوير مركز المعلومات بحي دار السالم؛ مشروع

 نشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة .وھو إالخمسية 

  جھزة الخاصة بالمشروع . م تكتمل األلمسئولين لا عدم إھتمامبسبب 

  من قوة فريق العمل . ٪٩٥عدد السيدات العامالت بالمشروع يفوق                     
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الف جنيه وقد أكدت الزيارة ٧٥٠وتكلف  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧أفادت المتابعة المكتبية ان المشروع انتھى بعام 

  الميدانية تلك المعلومات .

 السيدة نفيسة لإللكترونيات مدرسةالمالئم الحتياجات بانى بالشكل تم تطوير الم  . 

  لعدم متابعة المدرسة للتلميذات بعد تخرجھن .  المشروع وأثارتحديد ل يتم التوصللم 

  اكثر من تحقيق الھدف االساسى .والتنفيذ المالي االھتمام بالتطوير الھيكلى 

 
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ رأة بمحافظة القاھرةمصفوفة المتابعة الميدانية لمشروعات خطة النھوض بالم

اسم   م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

مركز تطوير  ١
المعلومات 

ودعم اتخاز 
حي  –القرار 

  دار السالم

  

 ٧٥٠  
الف جنيه 

تكلفة 
 إستثمارية 

   مواد
  طالء

 .أثاثات  
أجھزة 

  بيوتركم

  

 دھان نفيذ ت
 ائطالحو
١٠٠٪  

  تجديد
  ٪١٠٠األرضيات

 حديث وشراء ت
أجھزة كمبيوتر 

  ٪ ٨٠ ولوازمھا

  توفير معظم
األجھزة الالزمة 

مركز ل
 معلومات.ال

  مركز جاھز
وحفظ  تجميعل

المعلومات 
بالحي الخاصة 

  والمحافظة.

 موظفيإستفادة 
والمتعاملين   الحي

من المشروع معھم 
وإستخراج 

المعلومات التي 
  .تھمھم بسھولة

توجد عوائد  ال
مباشرة على المرأة 

  المستھدفة

لم يسعى المشروع 
لتحقيق الھدف 

األساسي وھو إنشاء 
قاعدة بيانات خاصة 

  بالمرأة.

عدم شراء بعض 
االجھزة الالزمة  

نتيجة عدم موافقة 
على  المسئولين

شرائھا ورد 
  مخصصاتھا المالية.

تحديث  ٢
مدرسة 

السيدة نفيسة 
االلكترونية 

  بنات

١٠٨٠٫٦ 
الف جنيه 

إستثمارات 
  حكومية

  مواد
  طالء

 .أثاثات  
 .أجھزة  
  أدوات

  صحية.

 دھان الحوائط  
 إصالح األثاث 
 شراء أثاث 

  رضياتأتجديد 
  تحديث دورات

 .المياه
 المعامل
 المالعب

  شراء أجھزة
  ومعدات

 فتاة  ٣٧٧
مقيدات بالصف 

 االول 
 فتاة  ٨١

مقيدات 
بالصف الثانى 

   فتاة مقيدات
  بالصف الثالث

بيئة التعليم تحسين 
تصبح المدرسة ل

  جاذبة للطالبات.
مدرسة مزودة   توفر

باألدوات الالزمة 
لتدريب الفتيات على 

المھارات الحديثة 
المطلوبة بسوق 

  العمل.

  

  

  محافظة القاھرة: إجتماع قيادات المجلس القومي للمرأة مع قيادات ثالثاً : وقائع 

 ٢٠٠٩أكتوبر  ١٧ن عام محافظة القاھرة يوم الخميس الموافق عقد اجتماع بديواميدانية و ةتنفيذ زيار تم
األمين العام  ،السيد / عبد العظيم وزير؛ محافظ القاھرة ، واألستاذة الدكتورة / فرخندة حسن بحضور ، 



 

23 
 

، أ.د. ھدي صبحي ، مستشار األمين العام إلدارة التخطيط ومنسق المشروع وقد للمجلس القومي للمرأة 
بعض أعضاء المجلس القومي للمرأة ، و بعض أعضاء أمانة المجلس  القومي للمرأة ،  حضر اإلجتماع؛

ووكيل لجنة التنمية البشرية  وفريق العمل بالمشروع ، والسادة نواب المحافظ، سكرتير عام المحافظة،
  .و بعض الشخصيات الھامة والمعنيين بموضوع االجتماع  بمجلس الشوري

الشكر للحضور فيھا  قدمت التي ،دكتورة / فرخندة حسن؛ األمين العام للمجلس لاأ. بدأ اإلجتماع بكلمة 
أن االجتماع يركز علي تحقيق التعاون من أجل تنفيذ البرنامج االنتخابي للسيد /رئيس ، وأوضحت 

أن تحسين أوضاع ، حيث الجمھورية ، وإدماج المرأة في الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية 
القضاء علي  ولھذا فمن الضروريقتصاد القومي والمجتمع ككل ، إلتعم آثاره اإليجابية علي ا مرأة ،ال

يأخذ  فعاالً  تدخالً التحقيق تلقائيا ، إنما يتطلب ذلك ق يحقتيمكن  .ولنالفجوات النوعية بين الرجل والمرأة 
كما  مرأة في عملية التنمية.اعتبارات النوع االجتماعي علي كافة المستويات، مما يضمن مشاركة ال

علي تحديد مدي االلتزام بتنفيذ  والوقوففرصة لتبادل الخبرات.عتبر ت اتاالجتماع هھذمثل أن  أوضحت
    المختلفة.ت بتنفيذھا المحافظات بالتنسيق مع الوزارات كلفتي مشروعات خطة النھوض بالمرأة ال

التوصل اليه في المشروعات الخاصة ما تم  متابعة وتقييم من مھام المجلسأن؛ كدت في كلمتھا أو
لكل محافظة، ففي  ٢٠١٢- ٢٠٠٧الخمسية القومية ضمن الخطة وأدمجت  تجبالنھوض بالمرأة التي أدر
ركزت المتابعة علي موقف تنفيذ المشروعات المقترحة في  ٢٠٠٧ -٢٠٠٢الخطة الخمسية األولي

الثانية تتم علي مستوي المحافظات وتتضمن  الخطة الخمسية علي مستوي الوزارات ، بينما في الخطة
تم االنتھاء من متابعة السنة األولي من وأوضحت أنه قد ، بجانب المتابعة المكتبية المتابعة الميدانيةتنفيذ 

وصدر التقرير األول للمتابعة وجاري حاليا االنتھاء من تقرير متابعة السنة  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧الخطة 
  وأيضا تقرير المتابعة الميدانية علي مستوي المحافظات .  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨الثانية من الخطة 

وفيھا الدكتورة / ھدي صبحي .. مستشار األمين العام للتخطيط ومنسق المشروع  تلى ذلك  كلمة أ.  
ما تم تنفيذه في المحافظات من ملخص لعرض أخذت في   ثمالشكر للسادة الحضور،  قدمت التحية و

في تم االتفاق عليه أثناء أثناء االجتماعات  ماب التذكيررحلة اإلعداد للخطة ، ومخالل المشروع؛ بدءاَ ب
بحضور السيد سكرتير عام المحافظة، ومدير التخطيط، ورئيس لجنة المرأة مرحلة اإلعداد للخطة 

ي باإلتحاد اإلقليمي للجمعيات األھلية بالمحافظة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومدير
مديريات الصحة والتعليم والشئون االجتماعية بالمحافظة، وخبراء من وزارة التنمية االقتصادية 

احتياجات وأولويات المحافظة نفسھا وما أساس علي  وضعتأن خطة المحافظة ت دكوأ (التخطيط) .
مستوي علي به مشروعات الخطة  توثيقموحد لنموذج تحتاجه من تدعيم للنھوض بالمرأة، وتم تحديد 

جزء ال يتجزأ من الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية  ، وإعتبار خطة المرأةالمحافظات 
علي ركز دور المجلس  أن وأشارت الى؛ دماج المرأة في المجري الرئيسي للتنمية .إلھدف تللدولة 
ة في صورتھا النھائية ، وصياغة الخطة المقترح،دعم فني للكوادر والقيادات بالمحافظة توفير تسھيل و

المشترك بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة وأشادت بأن الجھد 
(UNFPA)   كان له آثار جيدة في تسھيل عملية اإلعداد للخطة ، وتنفيذ مشروع متابعة وتقييم الخطة

تنفيذ المشروعات سواء عن طريق المتابعة    القومية من منظور النوع االجتماعي . حيث يتم متابعة
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المكتبية الدورية أو المتابعة الميدانية. إلي جانب دوره في تنفيذ الدورات التدريبية المستمرة ورفع 
   مھارات وكفاءات المشاركين حتى مستوي السكرتير العام .

  كما يلي :عرضت أھم نتائج المشروع و
 تغيير مسمي بند اإلتفاق على مع وزارة التنمية االقتصادية تم  من خالل المتابعة الدورية والتنسيق

إلى " برنامج تنمية المرأة والنھوض بھا"  بالخطة اإلستثمارية  خدمات صحية وتنمية المرأة والطفل
و قصر اعتماداته على  بھدف خدمة المرأة وتنفيذ الخطة في ضوء االعتمادات المحددة لھذا البرنامج،

 . طة النھوض بالمرأةتنفيذ مشروعات خ
   تأشيرات مباشرة وواضحة تمنع نقل االعتمادات من مشروع آلخر، وذلك لضمان تنفيذ إعداد

ً للمعتمد في بند "تنمية المرأة والنھوض بھا"خاصة وأن تنفيذ تلك  مشروعات خطة النھوض بالمرأة وفقا
 المشروعات ال يتطلب مبالغ باھظة.

 التقييم وموازنات البرامج واألداء للبدء في تطبيق موازنات مستجيبة التدريب المستمر علي المتابعة و
 للنوع االجتماعي والجاري حاليا إجراءات تنفيذية لتطبيقھا.

  ستمارة المتابعة علي مستوي نموذج إلالتحسن الملحوظ في أسلوب المتابعة ، حيث تم توحيد
عتمادات مقترحة إية سواء التمويل (المحافظات لكل مشروعات الخطة بحيث تتضمن البيانات األساس

 وإنفاق فعلي) ونسبة التنفيذ وجھة التنفيذ وعدد المستفيدات والبرنامج الزمني لتنفيذ كل مشروع.
تنفيذ المشروعات المقترحة واإلنفاق الفعلي،   تم تقسيم المحافظات  نسب أنه بناء علي ؛ وقد أوضحت

ً ط وضعيف، وجيد ومتوسمن حيث األداء؛ إلي ثالث مجموعات  لموقف التنفيذي لمحافظة القاھرة ل وفقا
و  في العام األول لتنفيذ خطة النھوض بالمرأة،الضعيف  ت ضمن مجموعة المحافظات ذات األداءكان

لي أغلب المحافظات ، ولكن بعد اجتماعات المتابعة الدورية تحسن الموقف لحد كبير في ينطبق ذلك ع
  .٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ متابعة السنة الثانية من الخطة 

/ ھدي  أ.د. تعرض ،حيث تم عرض المشروعات المقترحة في الخطة الخمسية لمحافظة القاھرة ثم 
 .، واإلستماع لتعليقات السادة المسشئولين بالمحافظةموقف تنفيذ مشروعات كل برنامج صبحي  

/  ٢٠٠٧تنفيذ الخطة  ةلمتابعالسيد المحافظ نسخة من تقرير السنة األولي  تسليمتم ، في نھاية اللقاء
 -متابعة وتقييم-ونسخة من العرض االليكتروني "مشروع إدماج النوع في التنمية: تخطيط ٢٠٠٨

   .تنمية القدرة المؤسسية" 
كد السيد المحافظ أنه سيتم عقد اجتماع مع إدارة التخطيط بالمحافظة والمديريات الخدمية وبحضور أ و

يذ ،والحاجة لتقييم الموقف واستبدال المشروعات التي لم تنفذ السكرتير العام لتحسين موقف التنف
  بمشروعات أخري.

بالشكر للسيد المحافظ والقائمين  أمين عام المجلس القومي للمرأة؛الدكتورة / األستاذة كما تقدمت 
تنفيذ المشروعات المقترحة  أساليبإعادة النظر في ضرورة علي اإلعداد لالجتماع مع التأكيد علي 

للخطة التنفيذ خالل الثالث سنوات المتبقية  لتمكن من زيادة نسبخطة الخمسية للنھوض بالمرأة للل
  .الخمسية
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  حتى السنة الثانية من الخطة  في محافظة القاھرة ) االعتمادات الفعلية لتنفيذ البرامج المقترحة ٣جدول (
  (القيمة باأللف جنيه)

االستثمارات   البرنامج
  المقترحة
٢٠١٢-٢٠٠٧  

اعتمادات السنة 
  األولي

 ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧  

اعتمادات السنة 
  الثانية 
٢٠٠٩/ ٢٠٠٨  

نسبة التنفيذ بالنسبة 
  للمقترح

  حتى السنة الثانية 

  ٪٩٩،١  ٥٠٩٢  ٥٥٩  ٥٧٠٠  الصحة

  ٪٠  ٠  ٠  ٨٩٣٥  البيئة

  ٪٤٨،٨  ١٠٨٠،٦  ٧٥٠  ٣٧٥٠  التعليم

  ٪١،٧  ٠  ٢٥  ١٥٠٠  الرعاية االجتماعية

مكافحة الفقر 
    ٪٠  ٠  ٠  ٥٢٢٥  االقتصادي والتمكين

  ٪٤٢،٩  ٢٠٠  ٢٥٠  ١٠٥٠  تكنولوجيا المعلومات

  ٪٣٠،٤   ٦٣٧٢،٦  ١٥٨٤  ٢٦١٦٠  إالجمالي

  محافظة القاھرة -) مصادر تمويل تنفيذ المشروعات للسنة األولي والثانية من الخطة٤جدول (

  منح وقروض  ذاتي تمويل  حكومي  البيان

  ٢٥  ٤٨٠  ١٠٧٩  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧االعتمادات الفعلية للتنفيذ في السنة األولي 

  ٥٠٤  ٠  ٥٨٦٨،٦  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االعتمادات الفعلية للتنفيذ في السنة الثانية 
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و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي 
  لمحافظة اإلسكندرية ٢٠٠٩ / ٢٠٠٨

   
  بمحافظة اإلسكندرية : ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل تنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة 

فبالرغم من وجود مناطق واحياء مرتفعة المستوى، جيدة للمرأة فى محافظة اإلسكندرية سمات تميزھا  
ملحوظ معدالت األمية،  األوضاع؛ إال أن بھا مناطق اخرى عشوائية أو مناطق ظھير ريفي ترتفع بھا بشكل

كما ترتفع معدالت تسرب الفتيات من التعليم، وتزداد معدالت وفيات األمھات ومعدالت وفيات األطفال 
للنھوض بأوضاع المرأة وتحسين أحوالھا في تلك المناطق وإعداد ك يستدعي ضرورة الرضع. لذلك ؛ ذل

  اإلقتصادي ومكافحة الفقر.خطة تشمل برنامج للصحة وبرنامج للبيئة وبرنامج للتمكين 
، وقد بدراسة االحتياجات التي تحتاجھا المرأة فى بعض المجاالت االساسية ال بد من البدء كان إلتمام ذلك 

  أنھا تتمثل في : أظھرت نتائج دراسة اإلحتياجات 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 
  إحتياجات صحية :  – ١
 نشاء وتطوير الخدمات الصحية .إ 
 . توفير نصيب عادل من األطباء 
 . العناية بصحة األم والطفل  
  وصحة األم والطفل  والصحة اإلنجابية وبرامج توعية عن تنظيم األسرةرفع الوعى الصحى  

  الرضع واألطفالتخفيض معدالت وفيات  . 
  إحتياجات للتعليم :  – ٢
  رفع كفاءة الكوادر التعليمية . 
 نع التسرب للفتيات من التعليم .زيادة عدد مدارس الفصل الواحد لمم 
  المدارس والفصول لتقليل الكثافة زيادة عدد 
  التوسع في مجال التعليم والتدريب الفني 
  في الظھير الريفي القضاء التام على االمية . 
  إحتياجات الخدمات االجتماعية :  – ٣
 ث العامالت بالقطاع غير المنظم .إستحداث آلية للتأمين على اإلنا 
  إنشاء نوادي نسائية في الريف إلكساب المرأة الريفية المھارات الالزمة لتطوير مشاركتھا في اإلنتاج

 الزراعي والتنمية
 . توفير دور حضانة لتشجيع السيدات على العمل والنھوض بأوضاعھن 
 : إقتصاديتمكين إحتياجات  -٣
  ة والفتالمرأة توفير فرص عمل ل. 
 لمرأة المعيلة .إنشاء مشروعات لاإلھتمام ب 
 ية :ئإحتياجات بي  -٣



 

27 
 

 . القضاء على مصادر التلوث البيئي الصادر عن المناطق الصناعية 

وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة التالي :

  محافظة االسكندريةل    ٢٠١٢  -٢٠٠٧الخطة الخمسية  المقترحة للنھوض بالمرأة 

البرامج والمشروعات 
الخاصة بالمرأة من 

 البرامج العامة

اجمالي الخطة                                
الخمسية                              ( القيمة 

 باأللف جنيه )

  البرنامج الزمني

بنك 
األستثمار

 ذاتي
منح  

وقروض  
 اإلجمالي

               -برنامج الصحة :
تطوير وتوسيع نطاق  -١

الخدمه الطبيه المقدمه 
ألكتشاف وعالج اورام 
 الثدى وھشاشة العظام .

١/١/٢٠٠٧ ٣٧٨٠ ٧١    ٣٧٠٩ – 
٣١/٣/٢٠٠٧  

الدعم االعالمى  -٢
النشطة الوقايه من اورام 

 الثدى وھشاشة العظام .

      ١/٧/٢٠٠٧ ١٥٠ ١٥٠  

               -برنامج البيئة:

ية وحدة رصد وحما -١
 البيئه من التلوث .

١/٧/٢٠٠٧ ٥٠٠٠ ١٥٠٠ ٣٥٠٠ – 
٣١/٨/٢٠٠٨  

               -برنامج التعليم:

رفع مستوى التلميذات   -١
 المتعثرات دراسياً .

٩١ ٥٩٢ 
  

١/٧/٢٠٠٧ ٦٨٣ –
١/٨/٢٠٠٧  

توفير البيئه المدرسيه  -٢
ه على النجاح المعين

 للتلميذات 

   ١/٧/٢٠٠٧ ٥ ٥ – 
١٦/٨/٢٠٠٧  

مكافحة الفقر  برنامج  
 -والتمكين االقتصادي :

              

النھوض  مشروعات -١
والمعيله  بالمرأة الفقيره

 اقتصادياً واجتماعياً 

   ١٠٠٠
٠ 

١/٧/٢٠٠٧ ١٥٠٠٠ ٥٠٠٠ – 
٣٠/٦/٢٠١٢  

١١٥٩ ٧٨٠١ اإلجمالي
٦

٢٤٦١٨ ٥٢٢١   
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  ثانياً الزيارات الميدانية :

لمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان بالتوجه إلى قام فريق العمل المنتدب من المجلس القومي ل
إلجراء المتابعة الميدانية لمشروعات خطة النھوض بالمرأة وزيارة مواقع بعض تلك  إلسكندريةمحافظة ا

  - المشروعات وھي :

  تطوير و تجھيز نادى نسائى بحى غرب.  .١
 تطوير مركز الصحة المھنية بالمنتزه.  .٢
 عوضى بالعجمى.تطوير مستشفى صالح ال  .٣

  

  جدول يوضح  المشروعات التى تم زيارتھا ميدانيا :
 

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

برنامج خدمات 
  إجتماعية

تطوير و تجھيز نادى 
  نسائى بحى غرب

 ٢٠٠٧  حي غرب
/٢٠٠٨  

 وزارة التضامن اإلجتماعي

 تطوير مركز الصحة برنامج الصحة
  المھنية بالمنتزه.

 / ٢٠٠٧  المعمورة
٢٠٠٨   

  الصحةوزارة التربية 

تطوير مستشفى صالح  برنامج الصحة
  العوضى بالعجمى.

/  ٢٠٠٧  العجمي
٢٠٠٨  

  وزارة الصحة

  

حتى السنة الثانية اإلسكندرية المتابعة الميدانية لمشروعات خطة النھوض بالمرأة بمحافظة  وأسفرت
                                                       ، عن ما يلي: ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 بالعجمي :  مشروع تطوير ومركز صالح العوضي العام  -١
  أھداف المشروع :

                        .توفير خدمة طبية متميزة للنساء واألطفال .١
لكل ألف من  ٨،٥إكتشاف وعالج أورام الثدي للتمكن من خفض نسبة الوفاة بسبب أورام الثدي من   .٢

  في األلف على األكثر بنھاية الخطة .  ٢ الىالسكان 
إكتشاف وعالج ھشاشة العظام للنساء والفتيات المراھقات  للتمكن من خفض نسبة اإلصابة بھشاشة  .٣

  على األقل سنويا. ٪٥العظام بنسبة 
م تنفيذ اعمال تطوير ت نهزيارة المستشفى للوقوف على ما تم تنفيذه في الواقع وجد أب ؛لمتابعة الميدانيةل

وتم كما تم إعداد وحدة األورام إلستقبال االجھزة المطلوبة ،  مبنى مستشفى صالح العوضي بالعجمي،
ولكن لم يكن قد تم توريد االجھزة حتى تاريخ شراء جھاز ماموجرام لالكتشاف المبكر الورام الثدى 

  ستشفى..وتم شراء ومعدات مكتبية الزمة للم الزيارة الميدانية
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وجھاز السونار سوف يتم توريدھما خالل  ،المسح الذرى يأفاد أن جھاز بسؤال مسئول وزارة الصحة 

العام التالي بسبب ضعف بموازنة نفس العام ؛ اما جھاز الكشف عن ھشاشة العظام سوف يتم ادراجه 
المستشفى تؤدي   بدء العمل بھذا القسم للعام المالي القادم.ؤخر ياإلعتماد المدرج لتطوير المستشفى. مما 

    سيدة شھرياً. ١٠١٦خدمات والدة ومتابعة حمل وسونار  ألكثر من 
   
  : الصحة المھنية بالمعمورة مشروع تطوير مركز  -٢

  أھداف المشروع :
                                       .                                                        النھوض بصحة المرأة -١
                                                              .تجھيز وحدة لالكتشاف المبكر المراض الثدى وھشاشة العظام -٢
                   معالجة وخفض نسبة اإلصابة بھشاشة العظام وامراض الثدى                                              -٣
  تقليل نسبة  الوفيات بسبب أورام الثدى .                                                                                      -٤

أصبح مجھزاً إلستقبال األجھزه الخاصة باكتشاف أورام الثدى وھشاشة  بزيارة الموقع وجد أن المركز
وجھاز تحميض تبين وجود جھاز للفحص الذرى وجھاز لألشعة فوق الصوتية(السونار)،  العظام. كما 

. وكذلك تبين توافر األثاث الخاص بتجھيزات غرفة الكشف وغرفة االنتظار الخاصة آلي وكاسيت افالم 
حدة بدء فى العمل الفورى لھذه الوللبالمرضى ومتلقيات الخدمة ولم يتبقى سوى توريد جھاز فحص العظام 

  . الحاليومن المتوقع البدء فى العمل بھذه الوحدة قبل نھاية العام المالى 
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 : مشروع تطوير و تجھيز نادى نسائى بحى غرب -٣
  :أھداف المشروع

جاتھا الصغيرة وتسويق منت وعات اليدويةلمرأة الفقيرة وتدريبھا على المشرالفني والمادي لدعم توفير ال -١
  جتماعياً . إوقتصاديا ًإا أحوالھادة دخلھا والنھوض بزيل

أن التحديث لم يتم  حيث تبينالتوجه الى مكان الجمعية موقع المشروع؛ بالمتابعة الميدانية  قام فريق

بحاجة زال ماالمكان  و، جھزةألدوات واألالدفعة الخاصة با االف ١٠مبلغ  جھزة لم تصل رغم توريدألوا

 مبانى .للالى تطوير 

اتھم فى التوعية لسيدات المنطقة حتى يتمكنوا من جذب السيدات والفتيات يمكانإالمدربين يحتاجون لصقل 

 . من الخدمات المقدمة للتدريب واإلستفادة

 م األدوات قبل نھاية السنةنتظار تسلإفى ،وبسؤال مسئول التضامن االجتماعي؛  أفاد أن التوريد تم 

   .ليبدأ العمل بالنادي النسائي ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨المالية 

  

  

  

  

  

          

  

  
  

ظة
حاف
لم
ا

  

عدد 
المشروعات 

 التي تم
زيارتھا أثناء ت

المتابعة 
   الميدانية 

  عدد المشروعات

االستثمارات  نسبة
الفعلية لإلجمالي وفقاً 

ت  لمصدر التمويل
يدا
ستف
لم
د ا
عد

  

تنفيذ 
 وتشغيل

تنفيذ 
وعدم 
  تفعيل

ت التنفيذ تح
  استكماالت

المشروعات 
التي تم 
  إستبدالھا

در
كن
س
اإل

ية
  

  ـ  ١  ٢  -  ٣

  ٪   ١٠٠  حكومي

سيدة  ١٠١٦
  ،  عجميبال

  ٪  ــ     ذاتي     

   ٪- ض  منح وقرو

  
        



 

31 
 

  يالحظ من النتائج السابقة ما يلي :مالحظات على نتائج المتابعة الميدانية: 

  للتمكن من الحكم على عوائد المشروع. لمشروعات المنفذة من معظم االمستفيدات عدد تحديد عدم 

 .لعدم التنسيق والتواصل بين الجھات المختلفة ً عدم اإللتزام بالموعد المقرر للتشغيل الذي يبدو راجعا

مصفوفة مؤشرات المتابعة الميدانية لمحافظة اإلسكندرية
مؤشرات   شروعماسم ال  م

  المدخالت
مؤشرات  ت األنشطة مؤشرا

  المخرجات
  المالحظات  مؤشرات العوائد

مشروع تطوير   ١
مركز صالح 

العوضي العام 
    بالعجمي

  

  

 الف  ٤٣٢
جنيه تكلفة 
 إستثمارية 

 مواد طالء  
 .أثاثات 
  أدولت

  صحية 
  طبيةأجھزة 

 أدوات مكتبية  

  تطوير مبنى
المستشفى 

١٠٠٪ 
  إعداد وحدة

 ٪١٠٠األورام 

  عملية شراء
  رامجھاز ماموج

٨٠ ٪  

 ر توف
مستشفى مطور 
 في حالة جيدة

  توفر وحدة
إلكتشاف 

أورام الثدي 
لساكنات 

مركز 
  .العجمي

مرأة إ١٠١٦  
شھرياً من 

المترددات على 
  المركز

  

  

  

  

لم تكن وحدة 
الكشف عن أورام 

الثدي قد بدأت 
العمل في تاريخ 
الزيارة الميدانية 

لتأخر تسلم الجھاز 
  الالزم .

  

تطوير  مشروع  ٢
ركز الصحة م

المھنية 
  بالمعمورة

 الف  ٣١٠
جنيه تكلفة 
  إستثمارية 

 مواد طالء  
 .أثاثات  
  أدولت صحية
 أجھزة طبية  
 أدوات مكتبية 

  تطوير مبنى
المستشفى 

١٠٠٪ 
  جھاز للفحص

  ٪ ١٠٠الذرى 
  جھاز سونار

١٠٠ ٪  
  
  

مركز مجھز 
إلكتشاف أورام 
الثدى وھشاشة 

  العظام
مكان جيد 

للكشف 
وإلستقبال 
  المرضى

م يحدد المسئولين ل
  عدد المستفيدات

  
  
  
  
  ـــــ

مشروع تطوير   ٣
و تجھيز نادى 

نسائى بحى 
  غرب

 ألف  ٢٠
 جنيه

 آالت وعدد  
  تجھيزات

  مكتبية

  تطوير المبانى
  صفر ٪

  إستالم األجھزة
 واألدوات صفر ٪

المكان مازال في 
حاجة للتطوير 

  والتحديث
المدربين في 
حاجة لصقل 

  مھاراتھم 

  

  ــــ

  

  ـــــ

  
  إجتماع قيادات المجلس القومي للمرأة مع قيادات محافظة اإلسكندرية: ثالثاً : وقائع

، تم عقد اجتماع بديوان عام محافظة األسكندرية، بين قيادات  ٢٠٠٩ديسمبر  ١٠يوم الخميس الموافق 
حسن أمين عام أ.د. فرخندة السيد اللواء/ عادل لبيب ، محافظ اإلسكندرية و المجلس القومي للمرأة برئاسة 

المجلس القومي للمرأة، وصحبتھا أ.د. ھدى محمد صبحي، مستشار األمين العام إلدارة التخطيط ومنسق 
المشروع ، وبحضور ، السيد اللواء/ سكرتير عام  المحافظة ،أ. غادة الشريف ، مدير المشروع .ومدير عام 

ط ومديري المديريات بالمحافظة . كما حضر التخطيط والمتابعة ، مدير المتابعة ،مساعد مدير عام التخطي
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اإلجتماع فريق عمل المشروع ، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع اإلسكندرية، وبعض أعضاء لجان 
 المجلس القومي للمرأة .و بعض من األمانة العامة للمجلس.

 ٠٧/٢٠١٢وقد ھدف اإلجتماع الى مناقشة موقف تنفيذ المشروعات المقترحة في الخطة الخمسية 
ومحاولة تذليل أي عقبات أو مشاكل  ٠٨/٢٠٠٩لمحافظة األسكندرية حتى السنة الثانية من الخطة 

  للتمكن من رفع معدالت التنفيذ بنھاية الخطة الخمسية .
ً افتتح االجتماع السيد اللواء / عادل لبيب .. محافظ األسكندرية  لھدف من ل اً حددمبالسادة الحضور و مرحبا

و عرض نتائج تنفيذ المشروعات المقترحة في الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة لمحافظة ھوجتماع إلا
  . ٠٨/٢٠٠٩األسكندرية وموقف التنفيذ حتى السنة الثانية 

وأوضح سيادته ضرورة تخصيص اعتمادات لتنفيذ مشروعات تخدم المرأة، مثل تنفيذ برنامج الرقم القومي 
  ادرات بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة. غير القللكل السيدات بالمحافظة حتى 

ثم بتقديم الشكر للحضور ، التي بدأتھا ، الدكتورة / فرخندة حسن .. األمين العام للمجلس  تلى ذلك كلمة
رئيس  نتخابي للسيد /إلجتماع يركز علي تحقيق التعاون من أجل تنفيذ البرنامج اإلأن اأوضحت سيادتھا؛ 

جتماعية ال يقتصر أثره علي المرأة إلقتصادية واإل، وإدماج المرأة في الخطة القومية للتنمية ا الجمھورية
فقط ، وإنما تعم آثاره اإليجابية علي االقتصاد القومي والمجتمع ككل، مما يتطلب ضرورة القضاء علي 

لب تدخال فعاال يأخذ اعتبارات الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة الذي ال يمكن أن يتحقق تلقائيا، إنما يتط
  النوع االجتماعي علي كافة المستويات األمر، مما يضمن مشاركة المرأة في عملية التنمية.

لتحقيق االلتزام بتنفيذ الموقف عتبر ھذا االجتماع فرصة لتبادل الخبرات، ومساندة أوضحت أنھا تكما 
  .لمختلفةا لجھاتا ة النھوض بالمرأة المكلف بتنفيذھامشروعات خط

في نسيج الخطة القومية للدولة التي تأخذ في  مكانأن المرأة البد أن يكون لھا  سيادتھاكما أوضحت 
جد شرائح تحصل علي خدمات بقدر يختلف عن شرائح تو ،عتبارھا جميع أفراد المجتمع، لكن في الواقعإ

قتصادي إللصحة والتمكين الضمان حصول المرأة علي فرصتھا في التعليم واالمشروع سعى يأخري، لذا 
والمجاالت العديدة األخرى، إلي جانب السعي لتشجيع المرأة نفسھا لتحصل علي الخدمة، فمنذ عدة سنوات 
كان تشجيع الفتاة علي التعليم له مقابل مادي بسيط. إلي جانب التوجه الحالي لتطبيق الموازنة المستجيبة 

المالية لھذا المنھج والجھد المبذول من وحدة تكافؤ الفرص  للنوع االجتماعي، ومدي استجابة السيد وزير
بوزارة المالية وتعاون الجھات األخرى لتطبيق ھذا المفھوم الجديد وجھود بعض خبراء التخطيط الذين تلقوا 

  التدريب علي تطبيق تخطيط النوع االجتماعي.

مراكز واألحياء ، فتم إعداد الخطة مستوي ال ىومع تطبيق الالمركزية والتخطيط بالمشاركة، والنزول إل
 UNFPAالخمسية للنھوض بالمرأة بالتنسيق بين المجلس القومي للمرأة وصندوق األمم المتحدة للسكان 

) حي علي مستوي محافظات الجمھورية مع مراعاة احتياجات كل ٥٤) مركز و(١٧٩علي مستوي (
  محافظة واالمكانات المتاحة لتنفيذ المشروعات المقترحة.
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تم تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية علي التخطيط للنوع االجتماعي، وبعد إعداد المقترح وصياغة 
موافقة الجھات المعنية علي تنفيذھا وإقرارھا ضمن المھام  تمشروعات كل محافظة حسب االحتياجات، تم

  يتم تحديد تكلفة كل مشروع حسب مراحل تنفيذه.

وصياغة مشروعات كل محافظة وتحديد تكلفة كل مشروع  ٢٠١٢- ٢٠٠٧بعد وضع مقترح الخطة الخمسية 
حسب مراحل تنفيذه، تم عقد لقاء مع السيد الوزير/ عثمان محمد عثمان .. وزير الدولة للتنمية االقتصادية 
لتضمين خطة النھوض بالمرأة ضمن خطة الدولة، وتم العرض علي مجلسي الشعب والشورى وموافقة 

  تنفيذھا وإقرارھا ضمن المھام. الجھات المعنية علي

لكل  ٢٠١٢ -٠٧ومن مھام المجلس متابعة وتقييم ما تم إدراجه ضمن الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة 
ركزت المتابعة علي موقف تنفيذ المشروعات المقترحة  ٢٠٠٧ -٢٠٠٢محافظة، ففي الخطة الخمسية األولي

تمت علي مستوي  ٢٠١٢-٢٠٠٧خمسية الثانية ال في الخطة الخمسية علي مستوي الوزارات، والخطة
 ٠٧/٢٠٠٨المحافظات تتضمن متابعة مكتبية وميدانية، وتم االنتھاء من متابعة السنة األولي من الخطة 
ً االنتھاء من تقرير متابعة السنة الثانية من الخطة   ٠٨/٢٠٠٩وصدر التقرير األول للمتابعة وجاري حاليا

  ية لمشروعات خطة النھوض بالمرأة علي مستوي المحافظات.وأيضا تقرير المتابعة الميدان

جدول مبسط يوضح المشروعات المقترحة  لكل محافظة علي  ٠٧/٢٠٠٨يشمل تقرير متابعة السنة األولي 
حده واعتمادات كل مشروع، وموقف التنفيذ خالل السنة واإلنفاق الفعلي مقارنة باالعتماد المقترح في السنة 

  ة التقرير تم التوصل لبعض النتائج التي تدفع بعملية التنمية إلي األفضل.األولي. وفي نھاي

ظھرت نتائج متابعة تنفيذ المشروعات بصورة أفضل من السنة األولي  ٠٨/٢٠٠٩في متابعة السنة الثانية 
  ، مما يعكس حرص المحافظات علي توجيه اعتمادات لتنفيذ مشروعات الخطة.٠٧/٢٠٠٨

حدد الثغرات التي تؤثر علي التنفيذ يالمشكالت و يوضحللسيد/ رئيس الوزراء  ليرفع تقرير إعدادسيتم  كما

مثل عدم التنسيق الجيد بين المديريات وديوان عام المحافظات أو عدم توجيه اعتمادات لتنفيذ بعض 

المشروعات أو عدم طلب إدراج مشروعات خالل السنة من مشروعات خطة النھوض بالمرأة من جانب 

التخطيط بالمحافظات أو توجيه االعتمادات اإلضافية لمشروعات رصف الطرق والصرف الصحي  مديري

مثل تخصيص أرض أو اقتراح مشروعات ال تحتاجھا  أو اقتراح مشروعات يحتاج تنفيذھا إلجراءات

ائج المحافظة ألن الخدمة متوفرة بالفعل ، وأيضا عرض االيجابيات والمشكالت التي تم التغلب عليھا ونت

  المتابعة الدورية.  

 قدمت فيھا ةثم القت الدكتورة / ھدي صبحي .. مستشار األمين العام للتخطيط ومنسق المشروع كلم

ملخص لمرحلة اإلعداد للخطة ، و ماتم اإلتفاق عليه أثناء مرحلة اإلعداد  تعرضوالشكر للسادة الحضور، 

لمحافظة، ومدير التخطيط، ورئيس لجنة المرأة للخطة من خالل اإلجتماعات بحضور السيد سكرتير عام ا
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باإلتحاد اإلقليمي للجمعيات األھلية بالمحافظة، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومديري 

  ة التنمية االقتصادية (التخطيط) مديريات الصحة والتعليم والشئون االجتماعية بالمحافظة، وخبراء من وزار

 من مشروعات  وما تحتاجه، علي احتياجات وأولويات المحافظة  تافظة ركز؛ أن خطة المحوأضافت

لنھوض بالمرأة، وتم تحديد صورة موحدة لوضع مشروعات الخطة علي مستوي المحافظات لإلسراع با

جزء ال يتجزأ من الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة بھدف إدماج المرأة في  وإعتبارھا

، وكان البد أن يبدأ ٢٠٠٦الرئيسي للتنمية، وقد تم االنتھاء من إعداد وثيقة الخطة في ديسمبر  المجري

  .٢٠٠٧مديري التخطيط بالمحافظات في طلب االعتمادات بدءاً من يوليه 

دور المجلس يتركز في تقديم الدعم الفني ومساندة الكوادر والقيادات بالمحافظة لصياغة وأوضحت أن 

ن مشروع متابعة وتقييم الخطة القومية من وأضافت أة المقترحة في صورتھا النھائية. مشروعات الخط

منظور النوع االجتماعي المشترك بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج صندوق األمم المتحدة اإلنمائي 

المشروعات لخطة ومتابعة تقييم موقف تنفيذ تنفيذ اتسھيل اً جيدة تبلورت في كان له آثار (UNFPA)للمرأة

الدورات التدريبية تنفيذ المتابعة المكتبية الدورية أو المتابعة الميدانية إلي جانب  عن طريق؛سواء 

  حتى مستوي السكرتير العام .ذوي المستويات المتباينة رفع مھارات وكفاءات المشاركين ل تخصصةالم

  :  ما يلي لتوصل الىالتي أدت ل عرضت أھم آثار متابعة تنفيذ المشروعاتكما س

  تغيير مسمي بند خدمات صحية وتنمية المرأة والطفل إلى " برنامج تنمية المرأة والنھوض بھا" بھدف

خدمة المرأة وتنفيذ الخطة في ضوء االعتمادات المحددة لھذا البرنامج، ألن المحافظات تستخدم اعتمادات 

تابعة الدورية والتنسيق مع ھذا البند في تنفيذ مشروعات رصف طرق وصرف صحي ، ومن خالل الم

وزارة التنمية االقتصادية تم تغيير المسمي  بھدف تخصيص اعتماداته فقط لتنفيذ مشروعات خطة النھوض 

 بالمرأة .  

  تأشيرات مباشرة وواضحة تمنع نقل االعتمادات من مشروع آلخر، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات خطة

مية المرأة والنھوض بھا" بھدف التغلب علي مشكلة تأخر التمويل أو النھوض بالمرأة وفقاً للمعتمد في بند "تن

عدم إدراج اعتمادات لتنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة، خاصة وأن تنفيذ تلك المشروعات ال يتطلب 

 مبالغ باھظة.

  ستجيبة التدريب علي المتابعة والتقييم وموازنات البرامج واألداء للبدء في تطبيق موازنات معقد برامج

 إجراءات تنفيذية لتطبيقھا. إتخاذ للنوع االجتماعي والجاري حاليا
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  ستمارة نموذج المتابعة علي مستوي المحافظات إالتحسن الملحوظ في أسلوب المتابعة ، حيث تم توحيد

عتمادات مقترحة إلكل مشروعات الخطة بحيث تتضمن البيانات األساسية سواء التمويل                (

 اق فعلي) ونسبة التنفيذ وجھة التنفيذ وعدد المستفيدات والبرنامج الزمني لتنفيذ كل مشروع.وإنف

أنه طبقا لنسبة تنفيذ المشروعات المقترحة واإلنفاق الفعلي، تم تقسيم المحافظات إلي ثالث  ؛أوضحت كما 

(نسبة التنفيذ  عيفوض ،)٪٧٠-٥٠ومتوسط (نسبة التنفيذ من  ،)٪١٠٠-٧٠مجموعات جيد(نسبة التنفيذ من 

  .)٪٥٠أقل من 

الموقف التنفيذي لمحافظة األسكندرية يعتبر ضعيف وھذا ينطبق علي عدد كبير من المحافظات ، وقد  

  . ٠٧/٢٠٠٨عن السنة األولي  ٠٨/٢٠٠٩تحسن الموقف لحد كبير في متابعة السنة الثانية من الخطة 

) برامج ٤تتضمن ( حافظة األسكندرية والتيالمشروعات المقترحة في الخطة الخمسية لم تعرضكما 

  ) مشروعات.٦عدد(تشمل 

  لمشروعات:ي  لتنفيذالموقف الالمالحظات العامة علي 

   ٠٧/٢٠٠٨ذ أي مشروع من مشروعات خطة النھوض بالمرأة في السنة األولي من الخطة ينفيتم تلم .

إدراج اعتمادات ، فلماذا لم تنفذ وتفيد السيدة مدير التخطيط بالمحافظة أن عدم التنفيذ بسبب عدم 

 المشروعات من مصادر تمويل أخري سواء الذاتي أو المنح أو مساھمة الجمعيات األھلية ورجال األعمال .

  ضرورة البدء في تنفيذ المشروعات المقترحة ببرنامج التعليم لمدي أھميتھا لخدمة المجتمع خاصة وأنھا

 ي طلب من مسئولي المحافظة نفسھا.مشروعات محددة في وثيقة الخطة بناء عل

  :  مشروعاتلل يتنفيذالموقف ال

من االعتماد المقترح للخطة )  ٪٩،١٨نسبة اإلنفاق الفعلي حتى السنة الثانية(إجمالي  أوال: برنامج الصحة:

  .الخمسية

  .مشروع تطوير و تزويد ثالثة مراكز طبية باألجھزة الكتشاف أورام الثدي و ھشاشة العظام   -أ

  تطوير مستشفي صالح العوضي بالعجمي وتوريد أجھزة طبية وأثاث وجھاز ماموجرام للكشف تم

 )  ألف جنيه بتنفيذ من مديرية الشئون الصحية. ٤٣٢المبكر عن أورام الثدي بإنفاق فعلي (

  تم تطوير مركز الصحة بالمنتزة بشراء جھاز ھشاشة عظام وتحميض آلي وكاسيت أفالم وتوريد

 ) ألف جنيه بتنفيذ من مديرية الشئون الصحية.٣١٠بإنفاق فعلي (أجھزة ومعدات 
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 لكن لم يتحدد عدد المستفيدات من تنفيذ المشروع.  

مشروع الدعم االعالمى ألنشطة الوقاية من أمراض الثدي وھشاشة العظام: لم يتم التنفيذ حتى السنة    -ب

 الثانية من الخطة ، ولم يتضح أسباب عدم التنفيذ.

من االعتماد المقترح للخطة  ٪) ٠نسبة اإلنفاق الفعلي حتى السنة الثانية(إجمالي   نامج البيئة:ثانياً: بر

  .الخمسية

مشروع وحدة رصد وحماية البيئة من التلوث: لم ينفذ ھذا المشروع حيث أفاد جھاز شئون البيئة بكتاب  -

عمل مجھز لرصد ملوثات الھواء أنه يوجد م ٢٠٠٨فبراير  ٧بتاريخ  ٣٩٠وارد لمحافظة األسكندرية رقم 

  والمياه والضوضاء ووجود محطة رصد للسواحل، لذا لم يتم إدراج ھذا المشروع في خطة المحافظة .

فلماذا لم تدرك مدير التخطيط بالمحافظة مدي توافر ھذه الخدمة في المحافظة، ألن عدم تنفيذ المشروع 

لخمسية، خاصة وأنه تم اقتراح ھذا المشروع بناء علي سيؤثر علي نسبة تنفيذ المشروعات بانتھاء الخطة ا

طلب من المسئولين بالمحافظة والذين حضروا مرحلة التدريب واإلعداد للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة 

والتأكيد علي أن المشروعات محددة بناء علي احتياجات المحافظة نفسھا ، ألن ھذا يدل علي أنه تم اختيار 

  بشكل عشوائي.  المشروعات المقترحة

 ١٣،٠( نسبة اإلنفاق الفعلي حتى السنة الثانيةإجمالي   ثالثاً: برنامج مكافحة الفقر والتمكين االقتصادي:

  .مقترح المن ) ٪

  مشروع النھوض بالمرأة الفقيرة واألسر التي تعولھا اقتصاديا واجتماعيا: تم تجھيز نادي نسائي، قامت

، وقامت ھيئة األبنية التعليمية بتوريد تجھيزات مكتبية بإنفاق فعلي مديرية التضامن بتوريد آالت وعدد

  ) ألف جنيه وجھة التنفيذ مديرية التضامن وھيئة األبنية التعليمية. لكن لم تتحدد عدد المستفيدات.٢٠(

ح للخطة من االعتماد المقتر )٪صفرنسبة اإلنفاق الفعلي حتى السنة الثانية( إجمالي   رابعاً: برنامج التعليم:

  .الخمسية

ذ مشروعي رفع مستوي الفتيات المتعثرات دراسيا لمواصلة الدراسة وعدم التسرب، وتوفير ينفتم تلم ي
  البيئة المدرسية والتعليمية المعنية علي نجاح العملية التعليمية. 

  ولم توضح مدير التخطيط بالمحافظة أسباب عدم التنفيذ بالرغم ضرورة تنفيذ ھذا البرنامج.
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خدم المرأة مثل مشروع األسر وتالمحافظة  اتقدمھ اتمشروعھناك أن  أوضح السيد المحافظ ي النھايةف
  الفقيرة الذي يخدم عدد كبير من السيدات داخل المحافظة.

ستبدال إمن السھل تعود بالفائدة على المرأة أنه مع وجود مشروعات إضافية  أوضحت أ.د/األمين العام 
عات أخري حتى فذ حتى اآلن بمشروالمشروعات التي لم تن

اإلستفادة من والفعالية  حققتتللقياس أثر اإلنفاق علي المجتمع لبعد الجديد ا إدخال و ،التنفيذ  تتحسن نسب
  المشروعات المنفذة 

ستعداد لتطبيق موازنات البرامج واألداء، فمع تعديل أسلوب العمل إلا جاريأنه  د. ھدي أوضحتو
اإلعتمادات. التي ستدرج في المرحلة التالية لتنفيذ ن موقف التنفيذ حتى ال يؤثر علي بالموازنة يجب تحسي

المشروعات ، إلي جانب ضرورة اإلصرار علي إدراج المشروعات المقترحة وطلب اإلعتمادات ، 
طة والتنسيق الجيد مع المديريات ألن عدم تنفيذ المشروعات المقترحة يؤدي لضعف نسب التنفيذ بانتھاء الخ

  الخمسية، وبالتالي ضعف اآلثار المتوقعة.

علي أنه سيتم عقد اجتماع مع مدير التخطيط بالمحافظة والمعنيين بمتابعة الخطة أكد السيد المحافظ و  
   ع الفعلي.ـلتوضيح موقف التنفيذ بصورة أفضل طبقا للواق

ن عام المحافظة لتحقيق التكامل علي ضرورة التنسيق بين المديريات وديوا أكدت الدكتورة / األمين العام
في توفير البيانات، إلي جانب العرض علي السيد المحافظ موقف تنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة 
من جانب مدير التخطيط بالمحافظة إلعادة النظر في المشروعات التي لم تنفذ حتى اآلن لتحسين نسبة 

يمكن اقتراح مشروعات بديلة تقدم نفس الخدمة  مامرأة. كالتنفيذ خاصة وأن المحافظة تقدم خدمات عديدة لل
سنوي عن موقف تنفيذ المشروعات ربع أنه سيتم موافاة السيد المحافظ بتقرير متابعة  . وأوضحتتنفذ ل

المقترحة من خطة المحافظة بعد االجتماعات الدورية الربع سنوية التي تتم مع مديري التخطيط 
  . تبالمحافظا
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  ) االعتمادات الفعلية لتنفيذ البرامج المقترحة للنھوض بالمرأة في محافظة اإلسكندرية ٣(جدول 
  حتى السنة الثانية من الخطة

  (القيمة باأللف جنيه)
االستثمارات   البرنامج

  المقترحة
٢٠١٢- ٢٠٠٧  

اعتمادات 
  السنة األولي

 ٢٠٠٧ 
/٢٠٠٨  

اعتمادات السنة 
  الثانية 
٢٠٠٩/ ٢٠٠٨  

  النسبة للمقترحنسبة التنفيذ ب
  حتى السنة الثانية 

  ٪١،٩  ٧٤٢  ٠  ٣٩٣٠  الصحة

  ٪٠  ٠  ٠  ٥٠٠٠  البيئة
  ٪٠  ٠  ٠  ٦٨٨  التعليم

  مكافحة الفقر و
  التمكين االقتصادي

١٣٣  ٢٠  ٠  ١٥٪  

  ٪٧،٩  ٧٦٢  ٠  ٩٦٣٣  إالجمالي

 -) مصادر تمويل تنفيذ المشروعات للسنة األولي والثانية من الخطة٤جدول (
  ريةمحافظة اإلسكند

تمويل   حكومي  البيان
  ذاتي

منح 
  وقروض

-٢٠٠٧االعتمادات الفعلية للتنفيذ في السنة األولي 
٢٠٠٨  

٠  ٠  ٠  

-٢٠٠٨االعتمادات الفعلية للتنفيذ في السنة الثانية 
٢٠٠٩  

٠  ٠  ٧٦٢  
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  لمتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعاميا

  لمحافظة بور سعيد - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧
  

   :بمحافظة بورسعيد ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

فى محافظة بور سعيد إحتياجات وأولويات خاصة   وتحديد اإلحتياجات أظھرت دراسة  وضع المرأة 

   :؛ وتتمثل فيافظةمحإنعكست على البرامج والمشروعات التي حددت في مقترح الخطة الخمسية لل

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  إحتياجات صحية :  – ١

  زواج االعالم وندوات التوعية المختلفة عن خطورة  رفع الوعى الصحى لدى المواطنين من خالل

  األقارب واألمراض الوراثية

 عمل كرموزومات ، ميكروسكوب اليكتروني  ومعمل تجھيز مركز لإلرشاد الوراثى بحي العرب وم
 . أنسجة

  إحتياجات لرفع المستوى اإلقتصادي :  – ٣

  تدريب وتأھيل المرأة للتمكن من دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية. 
 مل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرةخلق فرص ع .  
  بوضعھم االجتماعى واالقتصادى .منح قروض صغيرة للسيدات الفقيرات والمعيالت للنھوض 
  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  لمحافظة بورسعيد   ٢٠١٢/  ٢٠٠٧مقترح الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة   -) ١جدول (

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
  تكلفة كل برنامج 

  (باأللف جنيه)
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١  
برنامج 
  الصحة

١  
  

معمل كرموزومات ، تجھيز مركز لإلرشاد الوراثى بحي العرب و -  ١٤٠٠
  ميكروسكوب اليكتروني  ومعمل أنسجة 

مكافحة   ٢
  الفقر

٢  
  

٣٦٠٠  
  

  إنشاء مصنع منتجات ألبان بحي الجنوب  -
  تحديث وتطوير مركز أعداد الوجبات الجاھزة -

برنامج   ٣
  التدريب

تدريب و تأھيل المرأة للعمل في صناعة منتجات األلبان والمنتجات -  ٤٨٠  ٢
  ية .الزراعية والطب

  تدريب وتأھيل السيدات في صناعة المالبس الجاھزة  -

    ٥٤٨٠  ٥  اإلجمالي  
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  ثانياً : الزيارات الميدانية : 

ن بالتوجه إلى قام فريق العمل المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكا
إلجراء المتابعة الميدانية لمشروعات خطة النھوض  ٢٠٠٩يوليو ؛  ٥محافظة بور سعيد يوم االثنين الموافق 

  -بالمرأة وزيارة مواقع بعض تلك المشروعات وھي :

تحديث وتطوير مركز إعداد الوجبات الجاھزة بمؤسسة التكافل االجتماعي بالزھور المنفذ ضمن برنامج  - ١
  لفقر والتمكين االقتصادي.مكافحة ا

صناعة المالبس الجاھزة المنفذ ضمن برنامج التدريب.   علىتدريب وتأھيل السيدات  - ٢
 

  جدول يوضح المشروعات التي تم زيارتھا ميدانياً بمحافظة بور سعيد
  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

مكافحة برنامج 
  الفقر

مركز تطوير تحديث و
  إعداد الوجبات الجاھزة

مؤسسة التكافل 
مدينة  – االجتماعى
  بور سعيد

 ٨٢٠٠ 
/٩٢٠٠   

 وزارة التضامن اإلجتماعي

برنامج 
  التدريب

تدريب وتأھيل السيدات 
على صناعة المالبس 

  الجاھزة

/  ٨٢٠٠  حي الزھور
٩٢٠٠   

جمعية مستثمري بور 
  سعيد

   
  

وعات خطة النھوض بالمرأة بمحافظة بور سعيد حتى السنة الثانية المتابعة الميدانية لمشر وأسفرت
  ، عن ما يلي: ٢٠٠٨/٢٠٠٩

  :مشروع تحديث وتطوير مركز إعداد الوجبات الجاھز -١

فتبين ما يلي ؛  توجه فريق العمل إلى مكان المشروعقام فريق المتابعة الميدانية بزيارة المشروع؛ حيث  
المشروع وتم إلغاء عملية البت والترسية لعدم إتمام التوريد قبل  لم ينفذ في السنة األولي للخطة :

، حيث تجاوز أقل العطاءات القيمة التقديرية. فلم ينفذ المشروع وتم إلغاء عملية البت والترسية ٣٠/٦/٢٠٠٨
 ٠٨في السنة الثانية  ، وتجاوز أقل العطاءات للقيمة التقديرية. ٣٠/٦/٢٠٠٨لعدم إتمام التوريد قبل 

توريد المعدات وتدريب السيدات علي إعداد الوجبات تم بدأت عمليات التطوير؛ حيث  :٢٠٠٩/
  الجاھزة وتسويقھا.

  في مقترح الخطة الخمسية ؛ كان مصدر التمويل المقترح للمشروع ً ، لكن في مرحلة التنفيذ ظھر أن  ذاتيا
 التمويل حكومي من بنك االستثمار.
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    وھو ما تفتقر له  ،ء فرن غاز كبير آلي لعمل خط انتاج عيش فينو تم تطوير المركز بشراتبين أنه
الفرن الموجود حاليا فيعمل بالطريقة اليدوية حيث يقوم باإلنتاج  حيث أن  .المنطقة المحيطة بالمركز 

  بالطلبية. 

  وذلك لتأخر شركة الغاز فيموعد الزيارة الميدانية؛ عمل حتى يكن قد بدأ الالفرن اآللي لم 
  .الطاقة االنتاجية للمخبز  الالزم لزيادةب العداد تركي

   ويستھدف المركز المخبوزات من خالل خطة عمل تدريبية  إعداد التدريب على اتن تتم عمليأمخطط
  . فرص عمل في الحصول على ھنمما يساعدمعتمدة  شھادات مع منحھنو المرأة المعيلة  ،تدريب المرأة

   ومعرض صغير لعرض منتجات  –وحضانة  –كتبة عامة كبيرة م حيث يضم؛ اخرى أنشطة للمركز
 األسر المنتجة وتعليم التفصيل والخياطة فيه.  

مشروع تدريب وتأھيل المرأة للعمل في صناعة منتجات األلبان والمنتجات  بالنسبة لبرنامج التدريب ؛ 
  الخطة.حتى نھاية السنة الثانية من  لم يكن قد نفذ الزراعية

 وتأھيل السيدات على صناعة المالبس الجاھزة المنفذ ضمن برنامج التدريب.   مشروع تدريب -٢

في السنة  ؛مشروع ؛تدريب وتأھيل السيدات علي صناعة المالبس الجاھزة بمدرسة الزھور الصناعية تنفيذل
تم مخاطبة رجال األعمال بالمحافظة لتبني المشروع وإدراجه ضمن مقترح مشروعات من الخطة  األولي

تم تنفيذه بتمويل ذاتي  مشروعتمويل المديرة التخطيط بالمحافظة أن  أفادتصندوق االجتماعي للتنمية. وال
  .هبسبب رفض بنك االستثمار تمويلولم يتوقف من رجال األعمال ؛ 

           

(  متعددةوانشطتھا  أكثر من فرعالمشروع تابع لجمعية رابطة المرأة ورعاية الفتاة، وھي جمعية لھا 
 دار -  المعنفة للمرأة مكان توفير  - المطلقات ألطفال بالنسبة الرؤية مكان توفير – المطلقة المرأة إعالة

    ). المغتربة للفتاة مكان ٢٨٠ يوفر حيث للمغتربات

  أھداف المشروع :  

  .المستوى االقتصادي واالجتماعي للمرأة رفع  - ١
  . ن طريق تدريب السيدات والفتيات على صناعة المالبس  وتحويلھن لمنتجاتزيادة دخل األسرة.ع - ٢
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ت عملية أبد؛ وقد نافذ بيع األسر المنتجة بإنتاجه في م يقمن على بيع ما المشاركات اعد الجمعية تس
، وبعد تدريب المتدربات على فتاة تم تدريبھن على التفصيل والخياطة  ٢٠التدريب بمجموعة مكونة من 

تم تعيينھن في بعد اإلنتھاء من التدريب و .تدريبھن على التطريز اليدوي أتممن  داد المالبس الجاھزة ،إع
والدورات التدريبية تستھدف الطالبات والخريجات (لعمل تدريب تحويلي لھن) كما تستھدف الجمعية .

     الفتيات المتسربات من التعليم والمرأة التي ليس لھا عائل.
  

فريق الزيارة الميدانية أن المتدربات تزاولن انشطة اخرى لكما تبين 
في مناطق معيشتهن البعيدة عن منطقة التدريب . حيث تنقل 

  المتدربة ما تدربت عليه إلى اخريات  .

ومن أنشطة الجمعية أيضاً، توفير ماكينات الخياطة لشرائھا ، وبدء 
  رأة العاملة ومراكز االسر المنتجة.مشروع حر.كما توفر عمليات التسويق من خالل مراكز الم

كما إتضح أن القطاع الخاص والمتمثل في شركة كابسي يقوم بتمويل المشروع وتوفير ماكينات الخياطة 
  للسيدات الراغبات فيھا.

  وقد الحظ فريق المتابعة الميدانية :

  : للمتابعة الميدانية مالحظات عامة

 فظات الكبيرة والتي لديھا من االمكانيات التي تسمح لھا على الرغم من أن محافظة بورسعيد من المحا
 بالتوسع في توجھاتھا إال أن ھذه االمكانيات غير مستغلة على الوجه األمثل.

 يوجدتضم المحافظة العديد من المراكز والجمعيات األھلية ؛ ولكن كٍل منھا يعمل بشكل فردي وال  
  امن .أو مديرية التض من المحافظةوتنسيق  توجه عام 

  يعتبر القطاع الخاص من القطاعات التي لھا تأثير كبير في تدوير عجلة التنمية في مصر ومن ھنا فإن
 االستفادة منه على نطاق واسع سيكون له العائد المثمر والفعال .

 .تدعيم المحافظة للمشروعات الصغيرة  
  المرأة لخدمة وفعال جيد بدور تقوم الجمعية أن.  
 يجب التي اإليجابية التصرفات من المحافظة مشروعات إستثمارات لتمويل الخاص اعبالقط االستعانة 

  . تعزيزھا
 التنفيذ وبدأ  ، بالمرأة للنھوض الخمسية الخطة ضمن للتدريب برنامج بوضع بورسعيد محافظة انفردت 

  .  ذاتي بتمويل ٠٨/٢٠٠٩ الثانية السنة من اعتبارا
 بد للمحافظة أن تبحث عن مصادر للتمويل كان ال؛ فلتدريب رفض بنك اإلستثمار تمويل مشروعات ا 

من تمويل يكون أقل كثيراً عن  يؤخذ على ھذا المصدر أن ما يمنح مشروعات التدريب ولكنتنفيذ الذاتي ل
المشروعات المقترح. ويؤدي ھذا إلى تقليص معدالت إستفادة المرأة من مشروعات التدريب المقترحة في 

ً  التي لمالمقترحة  مديرة التخطيط بالمحافظة، قبل لعدم المتابعة الجيدة من تنفذ ؛ يرجع عدم تنفيذھا غالبا
 .المستمرةلمزيد من الجھد والمتابعة  مما يشير للحاجة
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٢٠١٠/ ٢٠٠٩مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة بور سعيد عن العام المالي 

اسم   م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

ات مؤشر
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

تحديث   ١
تطوير و

مركز 
إعداد 

الوجبات 
   الجاھزة

 الف  ٢١٠
جنيه تكلفة 
 إستثمارية 

   معدات
 وأدوات

 مستلزمات  
  

  شراء
معدات 
  وأدوات

ومستلزمات 
الزمة 

لتشغيل 
المشروع 

بنسبة 
من  ٪٥٢

  المطلوب
  

  أھم توفير
المعدات الالزمة ا

  للتدريب
  مجھز مركز

ريب المرأة لتد
على حرفة 

 مطلوبة
  سيدة ٥٠تدريب 
  إنتاج وجبات

  جاھزة وتسويقھا

 إمرأة ٥٠ تتمكن 
من ممارسة  

حرفة مطلوبة و 
الحصول على دخل 

واإلرتفاع  الئق
  بمستوى المعيشة.

  ٢٥إستفادة نحو 
ألف نسمة من 

مخرجات 
  المشروع

في مقترح الخطة كان 
تمويل المشروع ذاتي 

 ٤٠٠بمبلغ يقدر بنحو 
لف جنيه، ولكن التمويل أ

الفعلي كان حكومي وغطى 

من المقترح  ٪ ٥٢نحو 

مما يشير لضرورة السعي 
الجاد لتنشيط مصادر 

  متنوعة للتمويل

تدريب   ٢
وتأھيل 

السيدات 
على 

صناعة 
المالبس 
 الجاھزة

بحي 
  الزھور

   ١٣٫٢ 
  ألف جنيه

(تمويل  
  ذاتي)

بنسبة 
) من ٪٣،٧(

  المقترح

  ماكينات
  خياطة

 اممواد خ.  
  مستلزمات

  

  شراء
  الماكينات

  شراء
األقمشة 
  والخيوط

شراء 
 مستلزمات
التفصيل 
  والتطريز

  عقد دورتان
تدريبيتان 
 ٤٠وتخريج 

 سيدة وفتاة.
  ٢٥تعيين 

 متدربة بالجمعية

تدريب الفتيات 
على والسيدات 

المھارات بعض 
االمطلوبة بسوق 

  العمل.

تمكن المتدربات 
من الحصول على 
عمل مقابل دخل 

اعدھن على يس
اإلرتفاع بمستوى 

معيشتھن وأسرھن 
.  

على عكس المشروع السابق 
بعد رفض بنك اإلستثمار 

تمويل المشروع وعدم 
الحصول على أي منح أو 

قرض لتمويل المشروع؛ قام 
المسئولون بالمحافظة 

بمخاطبة جمعية المستثمرين 
والحصول على القدر 

الموضح من التمويل. وھو 
لة  ئاإجراء إيجابي رغم ض

المبلغ بالنسبة 
ألف) إال أنه  ٣٠٠للمطلوب(

ساعد على التنفيذ الجزئي 
وتحقيق أھداف المشروع 
وإن كانت معدالت اإلنجاز 

أقل من المستھدف بمقترح 
  .الخطة
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  إجتماع قيادات المجلس القومي للمرأة مع قيادات محافظة بور سعيد: ثالثاُ : وقائع

بديوان عام محافظة بورسعيد برئاسة كالً من السيد تم عقد اجتماع ، ٢٠٠٩ر نوفمب ٢٣يوم االثنين الموافق في 
اللواء/ مصطفي عبد اللطيف..محافظ بورسعيد ، واألستاذة الدكتورة / فرخندة حسن..األمين العام للمجلس 
. القومي للمرأة وبمصاحبة أ.د.ھدى محمد صبحي مستشار األمين العام إلدارة التخطيط ومنسق المشروع

بحضور السيد اللواء/ سكرتير عام  المحافظة ، ومساعده،أ. غادة الشريف ، مدير المشروع .ورئيس المجلس و
الشعبي المحلي ،ومدير عام التخطيط والمتابعة ، مدير المتابعة ،مساعد مدير عام التخطيط ومديري المديريات 

القومي للمرأة فرع اإلسكندرية،  بالمحافظة . كما حضر اإلجتماع فريق عمل المشروع ، ومقررة المجلس
 وبعض أعضاء لجان المجلس القومي للمرأة .و من األمانة العامة للمجلس.

لمحافظة  ٠٧/٢٠١٢مناقشة موقف تنفيذ المشروعات المقترحة في الخطة الخمسية ھدف اإلجتماع الى 
كل لرفع نسبة التنفيذ ومحاولة تذليل أي عقبات أو مشا ٠٨/٢٠٠٩بورسعيد حتى السنة الثانية من الخطة 

   علي نھاية الخطة الخمسية .

بالترحيب بالسادة الحضور وتحديد أن  افتتح االجتماع السيد اللواء/ مصطفي عبد اللطيف.. محافظ بورسعيد
الھدف من االجتماع ھو عرض نتائج تنفيذ المشروعات المقترحة في الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة لمحافظة 

  . ٠٨/٢٠٠٩تنفيذ حتى السنة الثانية بورسعيد وموقف ال

بتقديم الشكر للحضور ،وتوضيح أن اإلجتماع ثم بدأت الدكتورة / فرخندة حسن .. األمين العام للمجلس كلمتھا 
يركز علي تحقيق التعاون من أجل تنفيذ البرنامج االنتخابي للسيد رئيس الجمھورية ، وأن إدماج المرأة في 

وإنما تعم آثاره اإليجابية علي  ثره علي المرأة فقط قتصادية واالجتماعية ال يقتصر أالخطة القومية للتنمية اال
اإلقتصاد القومي والمجتمع ككل، مما يتطلب ضرورة القضاء علي الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة الذي ال 

عي علي كافة المستويات، مما يمكن أن يتحقق تلقائياً، إنما يتطلب تدخالً فعاالً يأخذ إعتبارات النوع اإلجتما
  يضمن مشاركة المرأة في عملية التنمية.

أننا نعتبر ھذا اإلجتماع فرصة لتبادل الخبرات، ومساندة الموقف لتحقيق االلتزام بتنفيذ  وأضافت سيادتھا،
  مشروعات خطة النھوض بالمرأة المكلفة للجھات.

اة لحصول المرأة علي فرصتھا في التعليم والصحة أ.د/ األمين العام أننا نسعى لضمان المساو كما أوضحت
  والتمكين اإلقتصادي والمجاالت العديدة األخرى، إلي جانب السعي لتشجيع المرأة نفسھا لتحصل علي الخدمة.

ومع تطبيق الالمركزية والتخطيط بالمشاركة، والنزول إلي مستوي المراكز واألحياء ، في إعداد الخطة 
) حي علي مستوي محافظات الجمھورية مع ٥٤) مركز و(١٧٩أة علي مستوي (الخمسية للنھوض بالمر

  مراعاة احتياجات كل محافظة واالمكانات المتاحة لتنفيذ المشروعات المقترحة.

بعد إعداد مقترح الخطة وصياغة مشروعات كل محافظة وتحديد تكلفة كل مشروع حسب مراحل تنفيذه وتنفيذ 
علي التخطيط للنوع االجتماعي. تم عقد لقاء مع السيد الوزير/ عثمان محمد سلسلة من الدورات التدريبية 

عثمان .. وزير الدولة للتنمية االقتصادية لتضمين خطة النھوض بالمرأة ضمن خطة الدولة، وتم العرض علي 
  مجلسي الشعب والشورى وموافقة الجھات المعنية علي تنفيذھا وإقرارھا ضمن المھام.
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لكل محافظة، ففي  ٢٠١٢-٠٧متابعة وتقييم مشروعات الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  ومن مھام المجلس
كانت الخطة الخمسية علي مستوي الوزارات، والخطة الخمسية الثانية  ٢٠٠٧ -٢٠٠٢الخطة الخمسية األولي

تابعة السنة تتم علي مستوي المحافظات وتضمنت المتابعة المكتبية والميدانية، وتم االنتھاء من م  ٢٠١٢-٠٧
وصدر التقرير األول للمتابعة وجاري حاليا االنتھاء من تقرير متابعة السنة  ٠٧/٢٠٠٨األولي من الخطة 

  وأيضا تقرير المتابعة الميدانية علي مستوي المحافظات . ٠٨/٢٠٠٩الثانية من الخطة 

مال اجتماع المجلس ويتم كما أن تجربة المتابعة سواء المكتبية أو الميدانية سيتم وضعھا ضمن جدول أع
  عرضھا في مجلس المحافظين واجتماعات وزارة التنمية المحلية كل جھة حسب ما يخصھا.

جدول مبسط يوضح مشروعات الخطة الخمسية المقترحة  ٠٧/٢٠٠٨ويتضمن تقرير متابعة السنة األولي 
واإلنفاق الفعلي مقارنة  ويندرج تحت كل برنامج عده مشروعات واالعتمادات ، ثم موقف تنفيذ كل مشروع

  باالعتماد المقترح . وفي نھاية التقرير تم التوصل لبعض النتائج التي تدفع بعملية التنمية إلي األفضل.

ونتائج المتابعة حتى السنة الثانية من الخطة جعلت المجلس يركز علي متابعة التنفيذ مع السادة المحافظين 
دم إدراج اعتمادات لتلك المشروعات أو عدم التنسيق الجيد مع لتفادي أي عقوبات أو مشاكل سواء في ع

  المديريات أثناء التنفيذ المركزي مما يسبب فجوة أو عدم إدراج المشروعات في خطة المحافظة في كل سنة. 

بتقديم الشكر  ثم بدأت الدكتورة / ھدي صبحي .. مستشار األمين العام للتخطيط ومنسق المشروع كلمتھا
تفاق عليه في إلما تم االتذكير بحضور، وتم عرض مرحلة اإلعداد للخطة في نقاط محددة،       وللسادة ال

مرحلة اإلعداد للخطة أثناء االجتماعات بحضور السيد سكرتير عام المحافظة، ومدير التخطيط، ورئيس لجنة 
قومي للمرأة بالمحافظة، ومديري المرأة باإلتحاد اإلقليمي للجمعيات األھلية بالمحافظة، ومقررة فرع المجلس ال

  مديريات الصحة والتعليم والشئون االجتماعية بالمحافظة، وخبراء من وزارة التنمية االقتصادية (التخطيط) .

طة المحافظة تركز علي احتياجات وأولويات المحافظة نفسھا وما تحتاجه من تدعيم للنھوض خ أوضحت أنو   
نبي التنمية بالمشاركة والالمركزية بالنزول لمستوي المراكز والقرى بالمرأة، ، فھي خطة تعتمد علي جا

وتحديد المشروعات بناء علي احتياجات كل محافظة ومھمة المجلس تتركز في الدعم الفني وتسھيل إعداد 
الخطة والتوعية والتدريب أثناء العمل ودعم الكوادر والقيادات بالمحافظة وصياغة الخطة المقترحة في 

النھائية، وتم تحديد صورة موحدة لوضع مشروعات الخطة علي مستوي المحافظات فھي جزء ال  صورتھا
يتجزأ من الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة بھدف إدماج المرأة في المجري الرئيسي للتنمية 

.  

عي المشترك بين المجلس القومي إن مشروع متابعة وتقييم الخطة القومية من منظور النوع االجتما وأضافت؛
كان له آثار إيجابية نتجت عن متابعة   (UNFPA)للمرأة وبرنامج صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

وتقييم موقف تنفيذ المشروعات سواء في المتابعة المكتبية الدورية أو المتابعة الميدانية إلي جانب الدورات 
  وكفاءات المشاركين حتى مستوي السكرتير العام .التدريبية المستمرة لرفع مھارات 

   :اآلثار، التي تمثلت فيتلك وعرضت أھم 
  تغيير مسمي بند خدمات صحية وتنمية المرأة والطفل إلى " برنامج تنمية المرأة والنھوض بھا" بھدف خدمة

تخدم اعتمادات ھذا البند المرأة وتنفيذ الخطة في ضوء االعتمادات المحددة لھذا البرنامج، ألن المحافظات تس
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في تنفيذ مشروعات رصف طرق وصرف صحي ، ومن خالل المتابعة الدورية والتنسيق مع وزارة التنمية 
 االقتصادية تم تغيير المسمي  بھدف تخصيص اعتماداته فقط لتنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة .  

 خر، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات خطة تأشيرات مباشرة وواضحة تمنع نقل االعتمادات من مشروع آل
ً للمعتمد في بند "تنمية المرأة والنھوض بھا" بھدف التغلب علي مشكلة تأخر التمويل أو  النھوض بالمرأة وفقا
عدم إدراج اعتمادات لتنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة، خاصة وأن تنفيذ تلك المشروعات ال يتطلب 

 مبالغ باھظة.
 لي المتابعة والتقييم وموازنات البرامج واألداء للبدء في تطبيقھا حاليا.التدريب المستمر ع 
  التحسن الملحوظ في أسلوب المتابعة ، حيث تم توحيد استمارة نموذج المتابعة علي مستوي المحافظات لكل

 مشروعات الخطة بحيث تتضمن البيانات األساسية سواء التمويل (اعتمادات مقترحة وإنفاق فعلي) ونسبة
التنفيذ وجھة التنفيذ وعدد المستفيدات والبرنامج الزمني لتنفيذ كل مشروع ، وتم التوصل لھذا النموذج بعد عدة 

 اجتماعات مع مديري التخطيط بالمحافظات ومسئولي المتابعة بوزارتي التنمية االقتصادية والتنمية المحلية .
 وقف تنفيذ المشروعات ربع سنوي، وينتج عنه تقرير وتتم المتابعة المكتبية بتجميع تقارير المحافظات عن م

  سنوي لتحقيق الشفافية وتبادل الخبرات واستخالص الدروس المستفادة.

ً أنه   أوضحت  كما  تنفيذ المشروعات المقترحة واإلنفاق الفعلي، تم تقسيم المحافظات إلي ثالث  لنسب وفقا
) وضعيف(نسبة التنفيذ أقل ٪٧٠- ٥٠بة التنفيذ من ) ومتوسط (نس٪١٠٠-٧٠مجموعات: جيد(نسبة التنفيذ من 

)، وحسب الموقف التنفيذي لمحافظة بورسعيد فأنه يعتبر ضعيف وھذا ينطبق علي عدد كبير من ٪٥٠من 
عن السنة  ٠٨/٢٠٠٩المحافظات ، لكن نالحظ تحسن الموقف لحد كبير في متابعة السنة الثانية من الخطة 

  . ٠٧/٢٠٠٨األولي 

) ٥) برامج بعدد(٣والتي تتضمن (،روعات المقترحة في الخطة الخمسية لمحافظة بورسعيد وتم عرض المش
  مشروعات ومحدد لكل برنامج االعتمادات المقترحة علي مدار سنوات الخطة    

بتوضيح موقف تنفيذ المشروعات لكل برنامج ، ثم التعليق من السادة  منسق المشروع،/  وبدأت الدكتورة 
  الحضور.

  من االعتمادات المقترحة لتنفيذ الخطة الخمسية. ٪)٤،١) ألف جنيه بنسبة (٢٢٣،٢ي اإلنفاق الفعلي (إجمال

  المالحظات العامة علي خطة النھوض بالمرأة لمحافظة بورسعيد: 

  أفادت مديرة التخطيط بالمحافظة أنه يتم مخاطبة الجھة المسئولة عن توفير التمويل والتنسيق مع الجھة
التنفيذ، ولكن لم يتم التنفيذ حتى السنة الثانية من الخطة. لذا نوصي بمزيد من بذل الجھد والمتابعة  المسئولة عن

  مع الجھات المعنية لتحسين موقف التنفيذ خاصة وأنھا مشروعات محددة بناء علي احتياجات المحافظة.
 عدم اقتراح مشروعات في الخطة الخمسية للمحافظة لبرامج التعليم أو البيئة . 

  مالحظات علي تنفيذ كل مشروع من المشروعات المقترحة في الخطة:

  ) من االعتماد المقترح. ٪ صفر ( نسبة اإلنفاق الفعليإجمالي  أوال: برنامج الصحة:
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ومات ، ميكروسكوب اليكتروني ومعمل د الوراثى بحي العرب ومعمل كرموزمشروع تجھيز مركز لإلرشا
أفادت مديرة التخطيط بالمحافظة في تقارير المتابعة المكتبية الدورية أنه من أنسجة:  لم يتم التنفيذ ، فقد 

المخطط أن يتم تنفيذ المشروع علي األرض السابق تخصيصھا لمديرية الشئون الصحية إلنشاء مجمع طبي. 
في  ) مليون جنيه لشراء أجھزة اإلعاقة، وحتى اآلن١،٥وتم مخاطبة وزارة التعاون الدولي لتوفير مبلغ (

  انتظار إتاحة التمويل لبدء التنفيذ ، لذلك لم يتم التنفيذ حتى السنة الثانية من الخطة.

فيجب أن تتم المتابعة مع وزارة التعاون الدولي بصورة أدق لمعرفة موقف التمويل ، وإذا كان من الصعب 
ع مشروع بديل يقدم نفس تنفيذ ھذا المشروع فيقترح مسئولو المشروع محاولة توفير مصدر تمويل آخر أو وض

الخدمة للمرأة ويتحدد مصدر تمويله وجھة التنفيذ خالل جدول زمني محدد ، مما يرفع نسبة تنفيذ المشروعات 
    . ٢٠١٢المقترحة لخطة النھوض بالمرأة لمحافظة بورسعيد بانتھاء الخطة الخمسية في 

) مركز تدريب مھني ٢مقترح وھو إنشاء عدد (ستبدال المشروع الإفعلي سبيل المثال في محافظة القليوبية تم 
لتدريب النساء بمشروع آخر وھو إنشاء مجمع الخدمات المتكامل للمرأة ببنھا وجھة التنفيذ مديرية اإلسكان 

تبين أن المركز يتضمن التدريب على الخدمة الفندقية،  ومن خالل المتابعة الميدانية) مليون جنيه، ٣بتكلفة (
جاھزة ، والتنظيف اآللي ومركز استضافة للمرأة ، وتدريب الرائدات الريفيات والتدريب وإعداد الوجبات ال

علي المشروعات الصغيرة ونادي نسائي وتطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء وخدمة مشروع تدريب المرأة 
مرأة، وبذلك تم المھجورة العائل والمريضة علي المشروعات الصغيرة ومتناھية الصغر التي تدر بعائد علي ال
  استبدال المشروعين المقترحين بمشروع آخر من الممكن تنفيذه ويقدم خدمات للمرأة والمجتمع.

   .من االعتماد المقترح  )٪٨،٥نسبة اإلنفاق الفعلي (إجمالي : ثانياً: برنامج مكافحة الفقر والتمكين االقتصادي

المشروع حيث أفادت مديرة التخطيط بالمحافظة  مشروع إنشاء مصنع منتجات ألبان بحي الجنوب : لم ينفذ  -١
أنه تم التنسيق مع مديرية الزراعة وتم إعداد دراسة جدوى المشروع ، ولم يتقدم أحد المستثمرين للتنفيذ 

  وجاري إعادة العرض ، ونالحظ عدم التنفيذ حتى السنة الثانية من الخطة.
من االعتماد المقترح بتمويل  ٪ ٥٢التنفيذ بنسبة  مشروع تحديث وتطوير مركز إعداد الوجبات الجاھزة:تم  -٢

من بنك االستثمار، فتم توريد المعدات وتدريب السيدات علي إعداد الوجبات الجاھزة وتسويقھا وعدد 
 ألف نسمه). ٢٥) سيدة، يخدم المشروع حوالي (٥٠المستفيدات حتى اآلن (

ع ذاتياً ، لكن في مرحلة التنفيذ تم التنفيذ بتمويل في مقترح الخطة الخمسية كان مصدر تمويل المشرولوحظ أنه 
من بنك االستثمار. فنوصي بتوفير مصادر تمويل متعددة مثل صناديق المحافظة أو الجمعيات األھلية أو 

  التمويل الذاتي خاصة وأنه تم التركيز علي ذلك في مرحلة اإلعداد للخطة.

  من االعتماد المقترح   )٪ ٢٫٨(     لفعلينسبة اإلنفاق اإجمالي  :ثالثاً: برنامج التدريب
مشروع تدريب وتأھيل المرأة للعمل في صناعة منتجات األلبان والمنتجات الزراعية والطبية: لم ينفذ  -١

المشروع : توضح تقارير المتابعة الواردة من مديرة التخطيط بالمحافظة أنه تم الموافقة علي تمويل المشروع 
ي المحافظة، وتم إخطار مديرية التربية والتعليم أنه سيتم تدبير المبلغ المطلوب من صندوق المنطقة الحرة ف

ليتم اتخاذ الالزم لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجھاز التنفيذي للمنطقة الحرة، لكن لم يتم التنفيذ حتى السنة 
  الثانية من الخطة.
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ھور الصناعية: تم تنفيذ دورة تدريبية تدريب وتأھيل السيدات علي صناعة المالبس الجاھزة بمدرسة الز -٢
واحدة ، وأفادت مديرة التخطيط بالمحافظة أن بنك االستثمار رفض تمويل مشروع تدريبي ،لذلك تم تمويله 

 ) سيدة.٤٠) من المقترح وعدد المستفيدات (٪٧٫٣ذاتياً بنسبة (
  : منھا  على ھذا البرنامجمالحظات  ةعد ذكرتو

حافظة أن تمويل مشروع التدريب علي صناعة المالبس الجاھزة تم تنفيذه بتمويل أفادت مديرة التخطيط بالم  -أ
اللجوء لبنك االستثمار في فليس من المنطقي ذاتي بسبب رفض بنك االستثمار التمويل لعدم توافر المنحة، 

  التنفيذ إذا كان في مقترح الخطة الخمسية أن مصدر التمويل سيتم من المنح.   
روعات المدرجة في الخطة طبقا للمقترح، والتدريب يتم تمويله من باب أول يمول المش البنك  - ب

 األداء الوظيفيومستلزمات التدريب من باب ثاني ويقتصر علي تدريب العاملين في جھاز الدولة لرفع مستوي 
لق ، لكن تدريب العاملين علي صناعات مالبس يعتبر تدريب ألفراد خارج جھات الدولة والتدريب مطلوب لخ

لم تصرف  اعتماداتقدرة وملكه ويمكن تمويله من باب سادس في مرحلة التشغيل األولي فقط إذا كان ھناك 
 بعد.
بالتعرف علي ما تنفذه المحافظة من خارج مقترح خطة النھوض بالمرأة وتخدم المرأة ،  المشروعيھتم   -ج

لمرأة ، فلماذا تنفذ المحافظة خطة فنالحظ أن المشروعات المنفذة عبارة مشروعات موازية لخطة النھوض با
علي احتياجات  اٍ بناءتمت موازية لخطة النھوض بالمرأة دون السعي لتنفيذ مشروعات الخطة خاصة وأنھا 

المحافظة إلي جانب أن بعضھا من نفس خطة النھوض بالمرأة ، فمثال في المشروعات التي من خارج الخطة 
) ألف جنيه وجھة ١٥٩٧تصنيع منتجات األلبان وتم تنفيذه بتكلفة (تنفيذ مشروع تصنيع مالبس والتدريب علي 

التنفيذ الصندوق االجتماعي للتنمية . فإذا كان للمحافظة إمكانية تنفيذ ھذا المشروع فمن األولوية تنفيذه ضمن 
طة المحافظة بانتھاء الخخطة النھوض بالمرأة وليس بخطة موازية ألن ذلك يؤثر علي نسبة تنفيذ مشروعات 

 الخمسية 
  .٢٠٠٩/   ٢٠٠٨   وأنھت الدكتورة / ھدي صبحي عرض موقف تنفيذ مشروعات المحافظة حتى السنة الثانية

موقف تنفيذ المشروعات  لتوضيح عرض اليكترونيل مدير عام التخطيط بالمحافظة، ة / يدالس تقديمتلى ذلك 
من خالله إمكانية تحسن نسبة تنفيذ  ظلوح، والذي  ٢٠١٠ /٢٠٠٩ خالل الربع األول من السنة الثالثة 

  مشروعات خطة النھوض بالمرأة للمحافظة.

توفير البيانات لكما أكدت أثناء العرض االليكتروني أنه تم عقد اجتماع مع مديري المديريات بالمحافظة للتنسيق 
  والتأكيد علي إدراج مشروعات خطة النھوض بالمرأة مركزياً.

يقات السادة المسئولين بالمحافظة ومناقشتھم حول أنسب الحلول لإلرتفاع بعد اإلستماع إلجابات وتعل
 . بمعدالت اإلنجاز

أفاد السيد المحافظ أن لدي المحافظة خطة تعليمية ويتم تنفيذھا حسب احتياج المحافظة ، فھناك عدد من 
علي  المحافظة ركزتعام، لذلك المدارس غير مفعل ألن التوجه في المحافظة إلي التعليم الفني أكثر من التعليم ال

ليس ھناك عمل جيد إال بالمتابعة الجيدة ، فالمسئول يقوم و المشروعات التي تخدم طبيعة وسكان المحافظة.
بمرحلة التخطيط لكن مرحلة المتابعة يمكن أن يتخللھا إعادة التخطيط ، وإذا الحظنا مشروعات خطة النھوض 

ذلك أساس  ؛ليست في حاجة لتنفيذھا المحافظة شروعات المقترحة من الم ٪٤٠بالمرأة للمحافظة نجد أن 
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حتياجات المجتمع اإلقليمي إلي جانب اس ديموجرافية المحافظة والنظرة إلضعف نسبة التنفيذ ، فالبد من قي
  توفير الكوادر البشرية التي تؤدي لنجاح ھذا العمل.

  تم التوصل للتوصيات التالية: في النھاية و

مصادر التمويل خاصة وأن إجمالي اعتمادات المشروعات المقترحة لمحافظة بورسعيد ليست  عيتنوضرورة  -
  ) مليون جنيه علي مدار سنوات الخطة.٥باھظة وتقدر بحوالى (

عقد اجتماع مع السادة المحافظين للتعرف علي إمكانية تنفيذ المشروعات المقترحة وتوفير مصادر التمويل  -
عند اإلعداد لمقترح الخطة الخمسية ي احتياج فعلي للمشروعات المقترحة أم ال ؟ المناسبة، وھل المحافظة ف

  ، وذلك لتحقيق التكامل. ٢٠١٢/٢٠١٧السادسة الجديدة 
علي مستوي المحافظات يجب أن يتم التنسيق بين مديري التخطيط بالمحافظات ومديري المديريات إلمكانية  -

  ركزياً.التواصل ومعرفة موقف المشروعات المنفذة م
قتراح مشروع سيتم تمويله ذاتياً، البد من مصداقية التنفيذ حتى ال يتعثر تنفيذ المشروع طبقا للجدول إفي حالة  -

  الزمني المحدد ، وينعكس ذلك علي نسبة تنفيذ مشروعات المحافظة بانتھاء الخطة الخمسية.
خطة موازية،  تنفيذ بدالً منية) التركيز علي تنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة ( وضعھا في األولو -

 خاصة وأنھا مشروعات تقدم نفس الخدمة المطلوبة في مشروعات خطة النھوض بالمرأة.
  

 ٠٧/٢٠٠٨نسخة من تقرير السنة األولي من تنفيذ الخطة قدمت د. ھدي صبحي للسيد المحافظ وفي نھاية اللقاء 
تنمية القدرة المؤسسية"  -متابعة وتقييم-تنمية: تخطيطونسخة من العرض االليكتروني "مشروع إدماج النوع في ال

لمكتب السيد المحافظ  ٠٨/٢٠٠٩إبالغ سيادته أنه سيتم إرسال نسخة من تقرير متابعة السنة الثانية من الخطة ، و
  . تهطباعمن حال االنتھاء 

لالجتماع مع التأكيد علي بالشكر للسيد المحافظ والقائمين علي اإلعداد  أمين عام المجلسوتقدمت الدكتورة / 
إعادة النظر في المكاتبات الواردة للمجلس خالل متابعة السنة األولي والثانية لتنفيذ المشروعات المقترحة للخطة 

  جتماع لتفادي اختالف البيانات الخمسية للنھوض بالمرأة ومقارنتھا بما تم عرضه أثناء ھذا اال
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حتى السنة الثانية من  بور سعيدعلية لتنفيذ البرامج المقترحة للنھوض بالمرأة في محافظة ) االعتمادات الف٣جدول (
  (القيمة باأللف جنيه)  الخطة

  االستثمارات المقترحة  البرنامج
٢٠١٢- ٢٠٠٧  

 اعتمادات السنة األولي
 ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧  

  اعتمادات السنة الثانية 
٢٠٠٩/ ٢٠٠٨  

نسبة التنفيذ بالنسبة 
  للمقترح
  سنة الثانية حتى ال

  ٪صفر  ٠٠  ٠  ١٢٣٠  الصحة

  ٪ ٥،٨  ٢١٠  ٠  ٣٢٠٠  مكافحة الفقر
  ٪ ٨،٢  ١٣،٢  ٠  ٤٨٠  التدريب
  ٪ ٤،٥  ٢٢٣،٢  ٠  ٤٩١٠  إالجمالي

  بور سعيدمحافظة  -) مصادر تمويل تنفيذ المشروعات للسنة األولي والثانية من الخطة٤جدول (

  منح وقروض  تمويل ذاتي  حكومي  البيان

  ٠  ٠  ٠  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧عتمادات الفعلية للتنفيذ في السنة األولي اال

  ٠  ١٩٣،٢  ٢١٠  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨االعتمادات الفعلية للتنفيذ في السنة الثانية 
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  السويسلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   السويس:بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧: وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة أوالً 

لمشروعات تساعد على   إحتياج المرأة بمحافظة السويس السويسوضع المرأة فى محافظة  أظھرت دراسة

ً  تحسين حالتھا إنعكست على البرامج والمشروعات التي حددت في مقترح الخطة ؛ صحياً وتعليمياً وإقتصاديا

   :ة للمحافظة؛ وتتمثل فيالخمسي

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  إحتياجات صحية :  – ١

  الصحة والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.عن  المرأةرفع الوعى الصحى لدى  

  . توفير الخدمات الصحية األساسية للمرأة 

 الت الصعبة ومصابي الحوادثتوفير وحدات للعناية المركزة لعالج الحا . 

 :لتعليمإحتياجات في مجال ا - ٢

  رفع كفاءة المعلمين . 

  إستغالل مراكز التدريب في المدارس الفنية لتدريب الفتيات والنساء على حرف تساعدھن في الحصول

 . على فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر وإحتياجات ل  - ٣

  ًبتمليكھن فرص عمل مولدة للدخللوجود شريحة عريضة من النساء الفقيرات فال بد من اإلھتمام نظرا . 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة تدريب النساء  

 توفير الخدمات اإلجتماعية الضرورية للنساء المعيالت والفقيرات 

  

  تحديد مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : ات المحددة فيت دراسة وضع المرأة واإلحتياجوقد تبلور 
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  لمحافظة السويس   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنهوض بالمرأة    -) ١جدول (

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

ل 
 ك
فة
كل
ت

ج 
ام
رن
ب

  
ف
ألل
(با

 
(
ن

(
ن

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١  

برنامج 
  الصحة

  
  
٢  
  
  
  

  
١٨٥٠  

  

   

٢٥٠٠  

إنشاء وحدة طب اسرة بحي فيصل لرفع المستوى الصحي للمرأة  .١
وزيادة تردد نسبة الحوامل ورفع معدل استخدام وسائل تنظيم 

  األسرة.

وحدات للعناية المركزة بمستشفيات العبور  ٣توفير وتجھيز  .٢
والصباح والشروق لتوفير العناية المركزة لسكان ھذه المناطق 

  ذكور). -الوفيات ( إناث وخفض معدالت 

  ٤  التعليم  ٢
  

١١٧٠  
  
  
  
  
٤٥٠٠  
٤٠٠٠  

  
  
١٣٥  
  

مراكز تدريب للمرأة ملحق بمدارس الفصل الواحد في  ٥تجھيز  -١
كل من : الخمس عتاقة ، الجناين ، فيصل ، األربعين والسويس 
وذلك لتدريب الفتيات المتسربات من التعليم وتوفير قرض دوار 

  روعات صغيرة.للفتيات المؤھالت لعمل مش

  إحالل وتجديد مدرسة الثانوية القديمة للبنات بحي السويس. -٢

إنشاء وتجھيز مركز تدريب ورفع كفاءة المعلم بمراحل التعليم  -٣
  ذكور). -المختلفة ( إناث 

تجھيز مركز تدريب ملحق بالمدرسة المھنية للبنات بحي السويس  -٤
طريز والخياطة لتدريب الفتيات على منتجات الجلود والزخرفة والت

واكتساب بعض المھن المھنية من خالل الجمعيات األھلية إلقامة 
  مشروعات صغيرة.

الرعاية   ٣
اإلجتماعية 

ومكافحة 
 الفقر 

  

   

٢  

٣٠٠٠  
   

  
٧٠٠٠  

  
  
  

  

     

مجمع متكامل للخدمات االجتماعية لخدمة المرأة  ٢إنشاء عدد  -١
 المعيلة بمنطقة الفرز وأبو سيال بحي الجناين.

مصانع صغيرة بحي فيصل لمنتجات األلبان وحي  ٤إنشاء  -٢
الجناين لحفظ وتجفيف الخضروات والفاكھة، وحي عتاقة لتصنيع 

أدوات الصيد وطريق األسماعيلية  لتعليب وتدخين األسماك لتوفير 
  فرص عمل للمرأة .

    ٢٤١٥٥  ٨  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

ميدانية ات المتابعة الزيار تنفيذ، تم التوجه إلى محافظة السويس ل٢٠٠٩يوليو  ٦يوم االثنين الموافق 

  -لمشروعات خطة النھوض بالمرأة وھي :

  

استكمال تجھيز وحدة العناية المركزة الرئيسية بمستشفى السويس العام بحي السويس التابع لبرنامج  -١

 الصحة.  

 س العام التابع لبرنامج الصحة.مشروع تطوير قسم الحضانات واألطفال بمستشفى السوي -٢

 

  وقد تبين من الزيارات الميدانية ما يلي :
  

ً  زيارتھا تم التي المشروعات يوضح جدول   االسويس بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

مشروع تطوير قسم  الصحةبرنامج 
الحضانات واألطفال 

  ويس العامبمستشفى الس

 مدينة السويس

٢
٠
٠
٨

 
/

٢
٠
٠
٩

  

  الصحةوزارة 

استكمال تجھيز وحدة  لصحةابرنامج 
العناية المركزة الرئيسية 
  بمستشفى السويس العام

مركز ومدينة 
  السويس

٢
٠
٠
٨

 
 / ٢٠

٠
٩

  

  وزارة الصحة

  
  :مشروع تطوير قسم الحضانات واألطفال بمستشفى السويس العام 

  ى الصحي للمرأة.رفع المستو الھدف من المشروع :
،  قد تمت بالكامل تطوير الوحدةنشائية لاإل اتعمليالبمستشفى السويس العام وجد أن تفقد قسم الحضانات ب

حضانة وتضمنت عملية التطوير إنشاء قسم متكامل  ٣٢إلى  ٢٤زيادة عدد الحضانات من تم وكذلك 

والحوائط واألرضية مضادة للبكتريا للحضانات مجھز بوحدة تحكم الكتروني مزودة بكاميرات مراقبة ، 

  ومجھزة باسطوانات الغاز واألكسجين المصاحبة للحضانة.

غرفة كما توجد ، تلوث أو اإلختالط بغيرھاوھناك غرفة خاصة لتحضير طعام الطفل معقمة وبعيدة عن ال

  األمراض المعدية. ب المصابينخاصة لرعاية الطفل وايضا غرفة عزل لألطفال 
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ساحة كل مه جميع متطلبات قسم الحضانات بتوفر يو مجھز بدرجة عالية من الجودة؛ القسم وقد لوحظ أن 

 طبقا للمواصفات العالمية. مربع متر ٦حضانة 

على الرغم من توفير جميع مستلزمات الحضانات للعمل إال أن القسم لم يتم تفعيله حتى اآلن وذلك لتأخر و

  .الغاز  شركة الغاز في تركيب

  

  

  : ستكمال تجھيز وحدة العناية المركزة الرئيسية بمستشفى السويس العامامشروع 

ولسكان السويس بصفة عامة وتقليل معدل وفيات  رفع المستوى الصحي للمرأة -:الھدف من المشروع 

  .الحوادث واإلصابات الخطيرة 

تم تجهيز كما نقل ، بجهاز تنفس صناعي وجهاز شفاط مت وحدةتم تزويد ال أنه قدبزيارة المشروع تبين ؛ 
،  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧عتمادات العام الماضي إاالخرى من الضرورية بعدد من االجهزة الرعاية المركزة قسم 

  .والمعدات بعدولم تستكمل باقي األجھزة 
لتنفيذ المشروعات بوجه عام ، فالمشروع على الرغم الالزمة جراءات تخاذ اإلإ ءبط ولوحظ من المتابعة ؛

ادى إلى تأخر أ مماشھر ابريل  فيمادات له مع بداية السنة المالية إال أنه بدأ التنفيذ الفعلي من صرف  االعت

  والتأخر في تفعيل اإلستفادة منه . تنفيذ المشروع

فالمستشفى لم تبلغ باألآلت والمعدات المطلوب كما لوحظ إفتقاد التنسيق والتكامل بين األجھزة المختلفة 

يستدعي ذلك مراعاة اإلھتمام بتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في المحافظة). تفقدھا مع مدير التخطيط

 بين مختلف المديريات والمحافظة وبين الوزارات المختلفة .
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩لعام المالي مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة السويس عن ا

مؤشرات   شروعماسم الم
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 
  العوائد

  المالحظات

١

ت 
انا
ض
لح
م ا
قس

ر 
وي
ط
ع ت
رو
مش

طف
األ
و

س 
وي
لس
ى ا
شف
ست
بم

ل 
ا
ام
لع
ا

  

 الف جنيه  ٦٥٠
 تكلفة إستثمارية 

 دھانات 

 أرضيات 

   معدات
 وأدوات

 حضانات 

 آالت طبية  

  تم شراء المعدات
واآلالت   واألدوات

 الطبية
حضانة ٣٢تم شراء 

وصيانة األجھزة 
  الطبية

تركيب وحدة تحكم و
  الكتروني

  وكاميرا مراقبة

  قسم مجهز لرعاية
المواليد الجدد 

تسرين وتوفير والمب
الخدمة الصحية 
  لألطفال والرضع

  تخفيض
معدالت 
وفيات 
الموليد 
الجدد 

والرضع 
  واألطفال

عدم التنسيق 
بين الجھات 

المختلفة أدى 
لعدم تشغيل 

الحضانات نتيجة 
التأخر في 

  تركيب الغاز 

٢

ت 
انا
ض
لح
م ا
قس

ر 
وي
ط
ع ت
رو
مش

ام
لع
س ا

وي
لس
ى ا
شف
ست
بم

ل 
طفا
األ
و

 
  

ألف ١٠٢٤   
  جنيه

  مار حكوميإستث 

 دھانات 

 أرضيات 

   معدات
 وأدوات
  وآالت طبية

  

 تنفيذ دھانات 
 أرضيات

   شراء معدات
 وأدوات
  طبية مستلزمات

شراء األجھزة 
الالزمة لرعاية 
  الحاالت الحرجة

قسم للرعاية المركزة 

بجهاز تنفس مزود 
صناعي وجهاز شفاط 

. وإن كان  لمتنق

معدل اإلنجاز 
منخفض لعدم 

ت إستكمال باقي اآلال
  والمعدات

تقليل معدالت 
وفيات 

الحوادث 
واإلصابات 

 الحرجة
سكان 

  المحافظة

ضرورة اإلھتمام 
بتنفيذ األعمال وفقاً 

للجدول الزمني 
المقرر فمن غير 
الالئق عدم بدء 

العمل بالقسم نتيجة 
عدم توريد بعض 

األجھزة والمعدات 
  الضرورية
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  حلوان لمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   :حلوان بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة أوالً : 

و انضمت  لجيزةا تي القاھرة وعن محافظ: أنفصلت بعض المراكز ٢٠٠٨م عا السابع عشر من ابريلفي 

تي حددت في مقترح إنعكست على البرامج والمشروعات ال التي . وبالتالي  أوضاع المرأة حلوانظة  لمحاف

فلم  ألنھا محافظة وليدة حديثة ، بعضھا يمس محافظة حلوان و لجيزةا تي القاھرة وحافظلم الخطة الخمسية 

سوى مشروعان تابعان لبرنامج والجيزة القاھرة تي تقل اليھا من مشروعات الخطة الخمسية لمحافظين

   :الصحة 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  إحتياجات صحية :  – ١

 . عالج أمراض الصدر التي تصيب  نسبة كبيرة من السكان 

  ساسية للمرأة .توفير الخدمات الصحية األ 

  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

     ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنهوض بالمرأة    -) ١جدول (
  لمحافظة حلوان

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
  تكلفةال

  (باأللف جنيه)
  أسماء المشروعات

١  

برنامج 
  الصحة

٢  
  
  
  

  
١٠٠٠  

  

١٥٠٠  

  

مشروع تطوير الوحدة الصحية بالمعادي بأجھزة -١
  . حديثة

 
  

  مشروع تطوير وحدة الصدر بحلوان   -٢

    ٢٥٠٠  ٢  اإلجمالي  



 

60 
 

 ً   : الميدانية الزيارات:  ثانيا

م المتحد ي التاسع من ة للسكان قام فريق العمل المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األم ف

 خصا محافظةاللذان  نمشروعالإلجراء المتابعة الميدانية ل حلوانبالتوجه إلى محافظة ،  ٢٠٠٩يوليو عام 

امج الصحة.من مشروعان  وھما القاھرة محافظة بمقترح الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة حلوان من   برن

  وأسفرت المتابعة الميدانية عما يلي :

  :تطوير الوحدة الصحية بحي المعادي ولاألالمشروع 

   أھداف المشروع : 

  .توفير الرعاية الصحية للمرأة -١

والدة  ام؛تفعيل وحدة طب األسرة التي تؤدي مھ -٢ اء ال ل، وأثن رعاية السيدات قبل الحمل، وأثناء الحم

  رعاية ما بعد الوالدة.  توفر. كما 

 .خدمة فحص ما قبل الزواج توفير  -٣

  قيف الصحي والغذائي.خدمات التث توفير  -٤

ادي،  دة الصحية بالمع ة للوح ارة الميداني اء من شراء وبالزي م اإلنتھ ه ت ين أن ع تب ة جمي زة المطلوب األجھ

  للتحديث وتوزيعھا، وأن الوحدة تعمل بنشاط وتؤدي المھام المنوطة بھا.

  

  وحدة طب األسرة بالوحدة الصحية بالمعادي

  : بحي حلوانالمشروع الثاني  تطوير وحدة الصدر 

  : المشروع أھداف 
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 .الحفاظ على صحة المرأة  -١

  أمراض الصدر كالدرن ، والربو خالفه. للمصابات والمصابين ب عالجتوفير ال -٢

 

  

 

  

  ما يلي : تبينوبالزيارة الميدانية لوحدة الصدر؛ 

  كاملتطوير الوحدة بشكل  اإلنتھاء من تم. 

   تم تجھيز المكان بأحدث األجھزة. 

  الوقاية من األمراض الصدرية.  كيفيةتوعية مستمرة ألھالي حي حلوان عن ذ تنفييتم  

ت خالل النصف األول لفريق المتابعة الميدانية أن الوحدة إستقبلتعمل بكامل طاقتھا، حيث تبين الصدر وحدة 

امالً ٤١) حالة إيجابية للدرن، وتم شفاء عدد (٨٤عدد يقدر بنحو ( ٢٠٠٩من عام  فاءاً ك ة ش تكمل ) حال ، ويس

  أشعة . العدد الباقي العالج. كذلك تبين لفريق المتابعة الميدانية أن الوحدة تمتلك أحدث جھاز
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ً  زيارتھا تم التي المشروعات يوضح جدول   حلوان بمحافظة ميدانيا

 اسمم
شرومال
  ع

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

ي
بح

ة 
حي
ص
 ال
دة
وح
 ال
ير
طو
ت

 
ي
اد
مع
ال

  

 مليون جنيه 
تكلفة 

 إستثمارية 

 دھانات 

 أرضيات 

   معدات
 وأدوات

 مستلزمات 
  وأجھزة طبية

  معدات الشراء
  دواتاألو
 مستلزماتالو

واألجھزة الطبية 

 ٪ ١٠٠بنسبة 

  تنفيذ الدھانات
 وتغيير األرضيات

   ٪ ١٠٠بنسبة 

  وحدة صحية
ووحدة طب 

مجهزة  أسرة 
بمستوى جودة 

  )٪ ١٠٠مرتفع(

  اإلرتفاع
بالمستوى 

الصحي لسكان 
حي المعادي 
بصفة خاصة 
النساء أثناء 

الحمل والوالدة 
واألطفال 
  والرضع

من تنفيذ  نتھاءاإل

بالكامل في  المشروع

  الوقت المحدد

٢

 و
ير
طو
ت

ان
لو
 ح
ي
بح

ر 
صد
 ال
دة
ح

 
  

مليون    
  جنيه ونصف

إستثمار  
  حكومي

 دھانات 
 أرضيات 
   معدات

 وأدوات
 ومستلزمات

  وأجھزة طبية
  

  شراء المعدات
  واألدوات

والمستلزمات 
واألجھزة الطبية

 ٪ ١٠٠بنسبة 

  تنفيذ الدھانات
وتغيير 

األرضيات بنسبة

١٠٠ ٪   

  

وحدة للعالج 
والوقاية من 

أمراض الصدر 
جودة  بمستوى

عالي وإمتالك 
أحدث أجھزة 

األشعة لتشخيص 
أمراض الصدر 

  ٪ ١٠٠بنسبة 

  تقليل معدل
اإلصابة 

باألمراض 
 الصدرية

  تقليل معدالت
الوفاة الناتجة عن 

مضاعفات 
  األمراض الصدرية

اإلنتھاء من تنفيذ 
المشروع بالكامل في 

  الوقت المحدد

  

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

ية تطوير الوحدة الصح الصحةبرنامج 
  بحي المعادي

  حي المعادي
  محافظة حلوان

٢٠
٠
٨

 
/

٢
٠
٠
٩

  

  الصحةوزارة 

تطوير وحدة الصدر بحي برنامج الصحة 
  حلوان

  حي حلوان
  محافظة حلوان

٢
٠
٠
٨

/ ٢
٠
٠
٩

  

  وزارة الصحة 

   
  
  

  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨مصفوفة المتابعة الميدانية للمشروعات التي تم تنفيذھا بمحافظة حلوان عن العام المالي 
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  خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي المتابعة الميدانية لمشروعات

                السادس من أكتوبرلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

   : السادس من أكتوبربمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

 شكلتو  جيزةلا تي القاھرة و: أنفصلت بعض المراكز عن محافظ٢٠٠٨عام  عشر من ابريل دسالسافي 

إنعكست على البرامج والمشروعات التي حددت في  . وبالتالي  أوضاع المرأة التي أكتوبر ٦ظة  محاف

وألنھا محافظة  السادس من أكتوبر، بعضھا يمس محافظة لجيزةا تي القاھرة ومقترح الخطة الخمسية لمحافظ

امج برل ةتابع الجيزة أربعة مشروعات ة اليھا من مشروعات الخطة الخمسية لمحافظ فقد إنتقلوليدة حديثة 

  ، والتعليم ، والبيئة ، والرعاية اإلجتماعيةالصحة 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  إحتياجات صحية :  – ١

 رفع الوعي الصحي والخاص بتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية. 

  للمرأة .توفير الخدمات الصحية األساسية 

 التوعية بأضرار الزواج المبكر 

 إحتياجات في مجال الرعاية اإلجتماعية ومكافحة الفقر : -٢

  مساعدة المرأة الفقيرة للتمكن من الحصول على فرصة عمل بعد التدريب على حرفة مطلوبة 

 إحتياجات في مجال البيئة : -٣

 . المحافظة على النظافة ومنع إنتشار المخلفات وتكدسھا 

 ت في مجال التعليم :إحتياجا -٤

 اوسيم ،كومبره  ،أبو رجوان بحري  القضاء على األمية المنتشرة في قرى. 

 

  وبالتالي تبلورت تلك اإلحتياجات في مقترح الخطة الخمسية التالي :
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 ً   : الميدانية الزيارات:  ثانيا

الثالث عشر في قام فريق العمل المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان 
ض مشروعات لبعإلجراء المتابعة الميدانية  السادس من أكتوبربالتوجه إلى محافظة ،  ٢٠٠٩عام  ابريلمن 

  وأسفرت المتابعة الميدانية عما يلي ، خطة النھوض بالمرأة بالمحافظة

  المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنهوض بالمرأة    -) ١جدول (
  لمحافظة السادس من أكتوبر   ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧

  م
عدد   البرنامج

المشروعا
  ت

  تكلفةال
(باأللف 

  جنيه)

  أسماء المشروعات

١  
  

برنامج 
  الصحة

١  
  

  
١٤٦  

  

ة  .١ ز الصحة اإلنجابي زات لمرك راء تجھي ش

  .  خنان مركز أوسيم مبأ

٢  

برنامج 
الرعاية 

اإلجتماعية 
ومكافحة 

  الفقر

تجھيز نادي نسائي ثقافي اجتماعي إنشاء و .١  ٢٠  ١

األ دات الجھزة وب المع ة  ال ةزم  بالحوامدي

    للتدريب على الحرف المطلوبة

  

٣  

برنامج 
  البيئة

ل  .١  ٤٠  ١ ة لنق ة الزم دات نظاف راء آالت ومع ش

ا مركز المخلفات وذلك في  مركز  ين ھم

  الحوامديةمركز أبو النمرس و

٤  

برنامج 
  التعليم

ذ  .١  ٣٩٠  ١ ي  ٣تنفي د ف ل الواح ة ذات الفص مدرس

ري  وان بح و رج اطق ( أب ومبره  ،من  ،ك

  وسيم )ا

    ٥٩٦  ٤  اإلجمالي  
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   مشروع تطوير وتجھيز مركز الصحة اإلنجابية بأوسيم : -١

  أھداف المشروع :

 . اإلنجابية والصحة األسرة تنظيم برامج خالل من اإلنجاب معدالت خفض .١

 . المرأة صحة تحسين .٢

 .األمھات وفيات معدالت تخفيض .٣

                      

  

شراء  عن عبارة المشروع أن تبين ، أوسيم بمنطقة خنان بأم للمشروع الميدانية المتابعة فريق بزيارة

 طب وحدة ليصبح المركز؛  الحامل للمرأة سونار أجھزة التجھيزات؛ ھذه وتشمل ؛ الصحة لمركز تجھيزات

  .الالزمة اإلمكانيات جميع بھا اسرة

 ،والوحدة االنجابية والصحة االسرة لطب المطلوبة الطبية باالجھزة بالفعل الوحدة تجھيز تم قد أنه ووجد

 ، معمل ، خارجية عيادة ، تطعيمات عيادة ، الحامل األم متابعة خدمة – االسرة تنظيم خدمات تقدم الصحية

  . وممرضات اطباء سكن ، اسنان طب

 الف ٣٥ بحوالي المنطقة ھذه في السكان عدد يقدر حيث ، عتمان والشيخ خنان أم قريتي الوحدة وتخدم

 و بشريين، اطباء) ٤(ويوجد بھا  ، السيدات من يوميا حالة)٥٠( إلى) ٤٠( من الوحدة على يتردد نسمة،

 الفترة مواعيد وبعد ، واحد جنيه التذكرة بسعر صباحا ١٢ - ٨ من العيادات ، وتعمل أسنان أطباء) ٦(

  .اقتصادي جنيه ٣ ربسع التذكرة تصرف الصباحية

 وتدريب وتشغليھا األجھزة صرف تم فقد  الطبية، األجھزة شركة معوألن المركز الطبي يتعامل مباشرة 

  .تأخير بدون عليھا األطباء
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ھا بعد إستكمال التجھيزات ولكن قبل من تقدم كانتالصحية  الخدمات نفس أن؛ الى الوحدة مدير وأشار 

  . التطوير عملية بعد اعلى إمكانيات وتوفير األجھزة لتوفر ضلأف وكفاءة بنوعية تقدم أصبحت 

 أعداد – الحوامل أعداد: عن للوحدة الشھرية الكشوف عن طريق؛  وحدةلل وتقييم متابعة وھناك نظام

 الكومبيوتر على ملفات في تخزن البيانات ھذه جميع.  االسرة تنظيم عيادة على المترددين أعداد – المرضى

  .المديرية في الملفات ھذه من نسخة وتوجد الحوامدية في العامة صحةال إدارة في

  . الدولة نفقة على بقرار العالج طريق عن اإلجتماعية للحاالت خدمات الوحدة في توجد وكذلك

 : تجھيز نادي نسائي ثقافي اجتماعي بالحوامديةمشروع إنشاء و -٢

  

  ھدف المشروع : 

  .الفنية والمھنية للمرأةتنمية المھارات يھدف المشروع الى  

ات ، بالتوجه إلى مكان النادي النسائي اك بعض المعوق ه كانت ھن حيث ،  إتضح لفريق المتابعة الميدانية  أن

ان ة  ك يس المدين نرئ اَ ع ه  ممتنع ة   المخصصة ل ي  المنطق ادي ف اء الن ارة  .التصريح ببن د الزي ن بع ولك

ومي لل س الق ن المجل اب م ال خط ة وإرس ذه الميداني ي ھ ادي ف ة الن ة بأھمي ام المحافظ كرتير ع ى س رأة إل م

ً  ألنهالمنطقة  ر من السيدات وخصوصا المرأة لمحافظة  يخدم عدد كبي ادي يوجد في خطة النھوض ب أن الن

  وبالتالي فقد تم تخصيص األرض إلقامة النادي عليه. .٢٠٠٩-٢٠٠٨السادس من اكتوبرلعام 

انالم وبزيارة المكان وجد أن؛ ادي النسائي حيث  مناسب ك ة يإلنشاء الن ة الحوامدي وجد في وسط مدين

ادي. كبير من السكان. بھا عدد خدم منطقةيو ة الن ذلك يوصى بكما أن المساحة مناسبة إلقام إجراء  سرعةل

          المناقصة إلزالة المخلفات الموجودة في المكان والبدأ في اإلنشاء وسرعة تجھيزه بالمعدات الالزمة.
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  جمعية المجتمع المحلي : -٣   

فريق العمل لزيارة مشروع  مدرسة ذات الفصل الواحد لمحو األمية في مركز أبو النمرس خطط  

ولكن بسبب  تأخر الوقت ؛ حيث تنتھي مواعيد العمل في الفصل الواحد عند الواحدة ظھرا ، وعليه 

من جمعيات تنمية المجتمع إلى مكان المشروع ،ولكن تفقد فريق العمل جمعية  فلم يتم التوجه

  المحلي.

  

   :التالية قسام ألا بزيارة الجمعية وجد أنھا تشتمل على

  فصول محو امية  والتدريب على لوقسم  –قسم مكتبة  –قسم تفصيل وخياطة  –طفال لألقسم حضانة

  قسم علوم بيئية لألطفال. -الكومبيوتر

  التجھيزات والنظام الذي تعمل به المكتبة وباقي يطالية ، حيث وضعت إلمعونة االتم انشاء الجمعية من

  حتى توقف تمويل المعونة االيطالية فتراجع نشاط الجمعية.  اً جيد وكان معدل أداؤھااقسام الجمعية، 

  قسم المكتبة يقوم على الترقيم االلكتروني وقد توقف، و فصول محو االمية  كانت تتم الدراسة فيھا من

يتحقق بحيث مية على الكومبيوتر يتم تنفيذھا في الفصل، ألمحو البرامج خالل الكومبيوتر ، فھناك 

ً مية القراءة والكتابة أمحو  بجانب   .الكومبيوترالتعامل مع مية أمحو  ، يتحقق أيضا

   مادي اً حافز  المتدربون يمنحونكان ً بتوقف ذلك الحافز توقف   عند االنتھاء من مرحلة التدريب،   ا

  المعونة.

  معرفة الطفل بالبيئة المحيطة  ساعد على تنميةقسم العلوم البيئية لألطفال ، حيث ي جمعية باليوجد

تعليمية معملية ( مثل وأدوات جھزة أوتوجد وإجراءھا؛ مشاھدة التجارب العملية يمكنھم من و

 ضفادع).  –الميزان  –لميكروسكوب ا

   أنھا لم تحرص على وضع نظام إال،  خالق ومبتكرالمعونة االيطالية  بالرغم من أن مشروع 

جھزة الجيدة األف .الجمعية بعد ان تتوقف المعونة إلستمرار العمل وإستدامته في جميع أقسام 

توقفت وتوقف اإلشراف والدعم الفني منھا توقف المعونة  بمجردولكن متوفرة، واالمكانيات المتقدمة 

       .ألداءفي ا الكفاءة إنخفض بشدة معدلجميع نشاطات الجمعية أو 
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مصفوفة المتابعة الميدانية للمشروعات التي تم تنفيذھا بمحافظة السادس من أكتوبر عن العام المالي 
٢٠٠٩/  ٢٠٠٨  

  
اسم م

  شروعمال
مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

رك
 م
يز
جھ
وت

ر 
وي
تط

ع 
رو
ش
م

  

 بأ
ية
جاب
إلن
ة ا
صح

 ال
ز

: 
يم
س
و

  

 ألف ٨٩٠ 
تكلفة  جنيه

 إستثمارية 

  مستلزمات
  وأجھزة طبية

  شراء المعدات
  واألدوات

 والمستلزمات
واألجھزة الطبية 

 ٪ ١٠٠بنسبة 

  

  وحدة صحية
ووحدة طب 

أسرة  مجھزة 
بمستوى جودة 

  )٪ ١٠٠مرتفع(

  تقديم الخدمة
العالجية 

والوقائية 
 ٥٠لنحو 

 ً   سيدة يوميا

ألف  ٣٥إستفادة نحو 

لخدمات الطبية نسمة با

جيدة النوعية 

  والمستوى

٢

 و
اء
ش
 إن
وع
شر
م

ي
سائ
ي ن

اد
ز ن
ھي
تج

  

 
ية
مد
وا
لح
 با
ي
اع
تم
اج

ي 
قاف
ث

  

 ألف ٣٥   
  جنيه
إستثمار  

  حكومي
  أرض

  تم تخصيص
 بنسبة  األرض

  لم يتم إجراء
المناقصات ولم 

تكن عمليات 
قد  اإلنشاءات 
  بدأت بعد .

  

سرعة إجراء يوصى ب  _ _   _  ____
زالة المناقصة إل

المخلفات الموجودة في 
المكان والبدأ في 
اإلنشاء وسرعة 

تجھيزه بالمعدات 
  الالزمة

٣

ي
حل
لم
ع ا
تم
مج
 ال
ية
مع
ج

  

تمويل وإنشاء 
وتشغيل من 

المعونة 
  اإليطالية

 إقامة المباني 
  تجھيز األقسام

المختلفة 
باألثاثات 
والمعدات 
واألدوات 
  الالزمة

قسم حضانة 
قسم  –طفال لأل

 –تفصيل وخياطة 
وقسم  –قسم مكتبة 

فصول محو امية  ل
والتدريب على 

قسم  -الكومبيوتر
 علوم بيئية لألطفال.

  

  تنمية ملكات
اإلستكشاف 

واإلبتكار لدى 
 األطفال.

  محو األمية
األبجدية والخاصة 

 بالحاسب اآللي

  إرتفاع
  المستوى الثقافي

ضرورة الحرص على 
إنشاء نظام ثابت للعمل 

ولألداء ال يعتمد على 
خاص أو جھات أش

للحفاظ على نجاح مثل 
  تلك المشروعات.
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي

  دمياطلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧
  

   دمياط :بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

أن شريحة ال يستھان بھا من النساء بالمحافظة مازالت  دمياطوضع المرأة فى محافظة  أظھرت دراسة 

أوضاعھن أقل من المستويات المطلوبة نظراً إلنخفاض مستوى معيشة شريحة كبيرة من السكان وزيادة عدد 

لمشروعات إحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج واأفراد األسرة، وإنتشار األمية. مما أوضح 

   :التي حددت في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  إحتياجات صحية :  – ١

  الصحة والصحة رفع الوعى الصحى لدى المواطنين من خالل االعالم وندوات التوعية المختلفة عن

  رة.اإلنجابية وتنظيم األس

  . توفير الخدمات الصحية األساسية للمرأة 

  العمل على التخلص اآلمن من المخلفات ومنع التلوث للحفاظ على الصحة . 

 إحتياجات في مجال البيئة : - ٤

  التخلص اآلمن من المخلفات الزراعية ومنع السحابة السوداء . 

  قتصادي : رفع المستوى اإلمكافحة الفقر ول إجتماعية وإقتصادية  إحتياجات  - ٥

  تدريب وتأھيل المرأة للتمكن من دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية. 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 .رعاية المرأة المسنة واإلھتمام بھا 

 إيجاد أماكن ثقافية ترفيھية للمرأة والطفل 

 إحتياجات تعليمية : - ٦

 تعليم الثانوي الزراعي للبنات ألن المحافظة زراعيةتوفير ال . 

  توفير التدريب للمرأة والفتاة لإلرتفاع بمستوى معيشتھن . 
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  وقد أسفر تحديد اإلحتياجات السابقة عن مقترح الخطة التالي :

 

  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي :
  لمحافظة دمياط   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧ات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة المشروع   -) ١جدول (

  م

عدد   البرنامج
  المشروعات

تكلفة كل 
  برنامج 
(باأللف 

  جنيه)

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

  ٥  برنامج الصحة
  
  
  

١٥٠٠  
  

١٠٠٠  
٢٠٠٠  
٦٠٠  
١٤٠٠  

ة مجمع محارق بمنطقة شطا لخلق بيئة نظيفة لتعيش بھا المرأ   -
  داخل المجتمع .

  . حضانة اطفال  ٢تطوير وحدة والدة وعدد    -
  دور للوالدة .. ٤إنشاء وتجھيز عدد    -
  مركز لتنظيم األسرة . ٢تطوير عدد  -
  اندية للمرأة داخل الوحدات الصحية . ٧تطوير عدد   -

  ٢  التعليم ٢
  

٧٠٠٠  
٢٠٠٠  

  إنشاء مدرسة ثانوى زراعى للبنات . -١
  للتدريب التحويلى للبنات . مراكز ٤تجھيز  -٢

الرعاية اإلجتماعية   ٣
  والتمكين اإلقتصادي

١٥٠  ٦  
٣٥٠  
٣٥٠  
٣٠٠  
١٥٠  
٩٠٠  

  تجھيز نادى نسائى .-١
  إنشاء وتجھيز نادى للمسنات . -٢
  تطوير مركز لتدريب وتأھيل المرأة الفقيرة. -٣
  تطوير دار المسنات برأس البر . -٤
  تجھيز الوحدة االجتماعية برأس البر .  -٥
  حديقة للطفل .  ٢إنشاء عدد    -  ٦

  ١٠٠٠  ١  البيئة  ٤
  

  

  

إنشاء مصنع لتدوير المخلفات الزراعية والخشبية لخلق فرص  -١
عمل للسيدات وتنقية البيئة من السحابة السوداء لتوفير 

  الجوالصحى للسيدات والرجال .

    ١٨٧٠٠  ٧  اإلجمالي  
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  ثانيا : الزيارة الميدانية :

التوجه إلى محافظة دمياط قام فريق المتابعة الميدانية ب، ٢٠٠٩ابريل  ٢٢الموافق صباح يوم األربعاء في 

  -ميدانية لمشروعات خطة النھوض بالمرأة وھي :ال المتابعة لتنفيذ

 إنشاء مصنع تدوير المخلفات الزراعية والصلبة بأبو جريدة فرسكور . )١

 إنشاء مركز صحة المرأة بفرسكور .  )٢

  الوحدات الصحية .  تطوير أندية المرأة داخل )٣

ً  زيارتھا تم التي المشروعات يوضح جدول   دمياط بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

تطوير أندية مشروع  الصحةبرنامج 
المرأة داخل الوحدات 

  الصحية 

دمياط و كفر سعد 
  و فارسكور

٢
٠
٠
٨

 
/

٢
٠
٠
٩

  

  الصحةوزارة 

إنشاء مصنع مشروع   االبيئةمج برنا
تدوير المخلفات 

  الزراعية والصلبة 

 -بو جريدة أ
  فرسكورمركز

٢
٠
٠
٨

 
 / ٢
٠٠
٩

  

محافظة دمياط ومديرية 
  اإلسكان

إنشاء مركز مشروع برنامج الصحة 
  صحة المرأة

  فرسكورمركز

٢
٠
٠
٨

 
/

٢
٠٠
٩

  

  وزارة الصحة 

  

  وقد أسفرت المتابعة الميدانية عن ما يلي :

 :ء مصنع تدوير المخلفات الزراعية والصلبة بأبو جريدة فرسكورإنشامشروع 

  أھداف المشروع :

  .خلق فرص عمل للسيدات  -١

 .تنقية البيئة - ٢

  التي يتسبب في حدوثھا حرق المخلفات الزراعية.من السحابة السوداء التخلص  - ٣

 تم من إنشاءات ما ان حيث لإلنشاء االولى المراحل ما زال فى أوضحت الزيارة الميدانية أن المصنع

 الزيارة موعد لم تكن قد تمت حتى ولكنھا   الخرسانية باالعمدة ، وبدأ العمل فقط اساسات عن عباره

 ھذا ان حيث ٢٠٠٩ يونيو شھر فى االدارية المبانى يسلم سوف أنه أكد االستشارى المھندس وبسؤال
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 لتركيب المعدنية الجمليونات بتركي لبدء الحربى للمصنع الموقع تسليم فيه يستطيع الذى الوقت ھو

 شركة عام مدير ناصف السيدزكريا وبمقابلة بالمصنع العمل تجارب لبدء بالمصنع الخاصة المعدات

 مايو شھر اخر فى تسليمه يتم سوف المصنع ان اكد الحربى ٥٤ مصنع الھندسية للصناعات المعادى

 القيمة من ٪ ١٠ تعادل والتى رالتأخي لغرامة الحربى المصنع يعرض ال حتى تقدير اقصى على

  . الحربى والمصنع المحافظة بين التعاقد لقيمة االجمالية

               

  

بتقرير المتابعة المكتبي الدوري  المرسل من يالحظ إختالف نتائج المتابعة الميدانية عما جاء  - ١

 زراعية مخلفات تدوير اتوحد نشاء إ تم اإلنتھاء من ؛ وجاء به أنه قد  ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨لعام  المحافظة

االف جنيه من إجمالي إعتمادات  ٦٠٠٠من المشروع بسبب إتاحة  ٪٧٥وھو ما يمثل  صلبة ومخلفات

) آالف جنيه. بينما أظھرت المتابعة الميدانية أن عمليات اإلنشاءات ما زالت في ٨١٠٠مطلوبة قدره(

، باإلضافة ألن الت وحركة السيارات ممھد لألنتقا لم يكنمكان المشروع  كما أن  مراحلھا األولى .

حركة  ءبطكما لوحظ  المواعيد المحددة من مسئولى المحافظة لتسلم المصنع من الصعب التاكيد عليھا .

 بعد . تكن قد إكتملت سير العمل بالمبانى االدارية التى لم 

 

                     إنشاء مركز صحة المرأة بفرسكورمشروع  - ١

  أھداف المشروع :

 .للمرأة واالسرة األولية الرعاية الصحية   خدمات توفير - ١

 .ما بعد الوالدة رعاية المرأة في الفترة ومتابعة الحمل و، خدمات الصحة االنجابية للمرأة  تقديم  - ٢

 .للمرأةوسائل تنظيم األسرة ر يوفت  - ٣
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    أن؛ إتضحلموقع المشروع  الميدانية بالزيارة

 ، االسرة لطب وحدتان على تشتمل الوحدة.  إنشاء المركز أو وحدة صحة المرأة قد إنتھى وبدأ العمل بھا

  . الملفات لتسجيل ووحدة تطعيمات، ومركز ومعمل، وصيدلية، األسنان لعالج وعيادة

 طبقا وحدةال داخل متخصص طبيب أي وجود عدم الميدانية المتابعة لفريق إتضح أثناء المتابعة الميدانية 

 فى مفعل غير األسرة طب قانون بأن أجاب ذلك عن الصحة وزارة وكيل وبسؤال ، االسرة طب لقانون

  الالزمة التخصصات في اإلستشارين مع التعاقد في الوحدة تبدأ سوف القانون تفعيل عند. دمياط محافظة

  .  للوحدة

 عدد أن؛ مالحظة مع ؛ وفيرة بكميات ةبالوحد الصيديلة داخل األدوية توافر الحظ فريق المتابعة؛ 

 فى المترددات عدد ان حيث فارسكور، بمركز الساكنات السيدات عدد مع يتناسب وال ، جدا قليل المترددات

  . سيدة ٣٢٠٠ يتعدى بالمركز السيدات عدد بينما فقط سيدة ٢٠٠ الى سيدة ١٥٠ من الواحد الشھر

  

  رسكور:مياط و كفر سعد و فلصحية فى دتطوير أندية المرأة داخل الوحدات امشروع  -٣

 الوحدات من بأيٍ  المشروع تنفيذ عدم فإتضح النوادي؛ تلك أحد زيارة على الميدانية المتابعة فريق حرص

 متابعة لمشروع  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧ المتابعة الدوري المكتبي لعام تقرير إرسال  سبق أنه من بالرغم. الصحية

 بلغت المشروع تكاليف وان ، المشروع من االنتھاء تم قد أنه به؛  ءوجا ، بالمرأة النھوض خطة وتقييم

.  المشروع ھذا عن شئ أي علمه عدم أكد ؛ بالمحافظة التخطيط مدير وبسؤال جنيھاً، آالف ٤٢٢٥

 أكد ثم.  ينفذ لم وانه المشروع ھذا وجود عدم أكد اإلجتماعى، التضامن بوزارة  التخطيط بمدير وباإلتصال

   . الخطأ بطريق ارسل المحافظة من المرسل التقرير أن السيد طيطالتخ مدير
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اسم م
المشر
 وع

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  المخرجات

  المالحظات مؤشرات العوائد

١

ع إ
رو
ش
م

ر 
وي
تد

ع 
صن
 م
اء
ش
ن

و 
بأب

ة 
صلب

وال
ة 
عي
را
لز
ت ا
فا
خل
لم
مليون  ا

جنيه تكلفة 
 إستثمارية 

  

تخصيص  -
 ١٠٠األرض 

٪ 
رمي  -

األساسات 
١٠٠ ٪  

األعمدة  -
 ٢٠الخرسانية 

٪ 
 

 --------    -----------   إختالف التقارير

المكتبية عن نتائج 

  المتابعة الميدانية

٢

ء 
شا
 إن
وع
شر
م

ة ا
صح

ز 
رك
م

ة 
رأ
لم

ور
سك
فر
ب

  

   ٥٦٠٠ 
  جنيه ألف
إستثمار  

  حكومي
  أرض
  مباني

  تشطيبات
  تجھيزات

 تم تخصيص
 األرض 

  إنشاء
 المباني

  اإلنتھاء من
التشطيب 
والتجھيز 

 ١٠٠بنسبة 
٪  

مركز لصحة 
المرأة على 

مستوى ملحوظ 
من الجودة في 

اإلنشاءات 
والتجھيزات في 

جميع 
  التخصصات

١٠٠ ٪  

اإلرتفاع 
بالمستوى 

للمرأة  الصحي
  والطفل

تقليل معدالت 
وفيات األمھات 

واألطفال 
  والرضع

سرعة إجراء يوصى ب
المناقصة إلزالة 

المخلفات الموجودة في 
المكان والبدأ في 
اإلنشاء وسرعة 

تجھيزه بالمعدات 
  الالزمة

٣

ت 
دا
وح
 ال
خل
دا

ة 
رأ
لم
ة ا
دي
 أن
ير
طو
ت

ية
صح

ال
  

 -------   ---------   -----------  
  

الف التقارير إخت  ------------ 
المكتبية عن نتائج 
  المتابعة الميدانية

 

  

  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨مصفوفة المتابعة الميدانية للمشروعات التي تم تنفيذھا بمحافظة دمياط عن العام المالي 
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي

  الدقھليةلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧
  

   الدقھلية:بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

لدفعھا للتحسن لبذل عديد من الجھود مازالت تحتاج أنھا  الدقھليةع المرأة فى محافظة اوضأدراسة  أظھرت 

  تتركز في محاولة القضاء على تسرب الفتيات من التعليم،إحتياجات وأولويات خاصة  ووضحتوالتمكين . 

روعات التي حددت في إنعكست على البرامج والمشوتحسين البيئة وخلق فرص عمل والتوعية والتثقيف . و

   :مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  : ةثقافيإحتياجات  – ١

  الصحة الصحى لدى المواطنين من خالل االعالم وندوات التوعية المختلفة عن العام والوعي رفع الوعى

  وتنظيم األسرة.والصحة اإلنجابية 

  رفع الوعي بضرورة محو األمية . 

 إحتياجات في مجال البيئة :  - ٢

   الصلبةالتخلص اآلمن من المخلفات 

 التخلص اآلمن من المخلفات الصحية الخطرة . 

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر ول رعاية إجتماعية  وإقتصادية  إحتياجات  - ٣

 خول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تدريب وتأھيل المرأة للتمكن من د. 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 إيجاد سبل لتسويق المنتجات التي تنتجھا المرأة. 

 إيجاد أماكن ثقافية ترفيھية للمرأة والطفل 

 إحتياجات تعليمية : - ٤

 . القضاء على تسرب الفتيات من التعليم 

  . جعل المدارس جاذبة للفتيات 

 تحسين أحوال معيشة المدرسات لجذبھن للتدريس بمدارس البنات . 
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  اجات السابقة عن مقترح الخطة التالي :وقد أسفر تحديد اإلحتي

  لمحافظة الدقھلية   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    -) ١جدول (  

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

ل 
 ك
فة
كل
ت

ج
ام
رن
ب

ف   
ألل
(با

  برنامجأسماء المشروعات بكل 

١ 

  ٤  برنامج التعليم
  
  
  

٨٠٠٠  
  

٥٠٠٠  
  
  
١٠٠٠  
١٠٠٠  

  إنشاء وتجھيز مدرسة فنية بنات نظام الثالث سنوات بلسا الجمالية .١
إنشاء وتجھيز مركز تدريبي تعليمي متكامل بمدينة جمصة  لتدريب  .٢

المعلمات على التعامل مع اآلباء لمنع تسرب الفتيات ويلحق به 
 أستراحة لھن. 

بنات) التي بھا نسبة  -لمؤدية إلى المدارس (بنين رصف الطرق ا .٣
لسا  -قرية مبارك  -عالية من التسرب  في األماكن التالية : 

قرية الصريف والجزھري  -منطقة الصيادين بالجمالية  -الجمالية 
والسالم  -قرى رأس الخليج وكفر الترعة الجديدة  -ببلقاس 
 بشربين.

مناطق النائية ببلقاس حيث استراحات للمدرسات في ال ٣إقامة  .٤
مدرسة من مناطق مختلفة يتم استضافھن في  ٦٠وجد أكثر من 

  المناطق النائية القادمات إليھا.

  ٢  البيئة ٢
  

١٢٠٠  
   
  
٥٠٠٠  

 -بلقاس  -محارق للمخلفات الخطرة في مستشفيات شربين  ٤توفير -١
السنبالوين لتقليل معدالت اإلصابة باألمراض  -دكرنس  -مست غمر 

  الصدرية والجلدية.
تحديث وتطوير مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة الموجود  -٢

  في بلقاس المنصورة إلتاحة فرص عمل للسيدات.

الرعاية  ٣
اإلجتماعية  

والتمكين 
  اإلقتصادي

٥٠٠٠  ٣  
   
   
   
   
   

١٠٠٠  

  

١٢٠٠  

إنشاء معرض دائم لتسويق المنتجات للمرأة التي تتميز بھا  .١
سيدة ما بين أعمال إدارية  ٣٥المنصورة (تشغيل نحو المحافظة في 

انخفاض معدالت الفقر للمشتركات في المعرض بنسبة  -ومعاونة 
  وحدة إنتاجية يوميا). ١٠٠٠تسويق  - %٢٠

 - وحدات تصنيع اعتمادا على الموارد البيئية كالتالي : ١٠إنشاء  .٢
ت مي -الجمالية  -المطرية  -وحدات تصنيع سمكي في المنزلة ٤

وحدة  -سلسيل وحدتين تصنيع قش األرز في دكرنس وميت غمر 
 - وحدة لتصنيع المالبس في سالمون  -تصنيع السجاد في دكرنس 

ووحدة تصنيع األلومنيوم في  -وحدة تصنيع الخوص في المنزلة 
 ميت غمر (تشغيل المرأة).

برامج تدريبية للمرأة خاصة بالمھارات التسويقية في  ٤تنفيذ  .٣
  ميت غمر. -أجا  -طلخا  -المنصورة  -اآلتية :  المناطق

التوعية  ٤
  والتثقيف

نوادي مرأة متطورة للتثقيف والتوعية ومحو األمية في  ٥إنشاء  -١  ٢٥٠٠  ١
دكرنس  -السنبالوين  -األمديد  -برق العز المنصورة  -المناطق اآلتية :

  ميت سلسيل. -

    ٣٩٩٠٠  ١٠  اإلجمالي  
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ً ث   : الزيارة الميدانية : انيا

ميدانية ال المتابعة لتنفيذ ٢٠٠٩ابريل  ٢٣صباح يوم االثنين الموافق في  تم التوجه إلى محافظة الدقھلية
  : لمشروعات خطة النھوض بالمرأة وھي

السنبالوين والمنزلة (وتم اختيار  يمحرقة للمخلفات الخطرة في مستشفى حميات في مركز ٢توفير  -١
  مركز السنبالوين) التابع لبرنامج البيئة.

 المنصورة  التابع لبرنامج البيئة.  مدينة -تحديث وتطوير مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة   –٢

كافحة إنشاء معرض دائم لتسويق المنتجات للمرأة بالمنصورة التابع لبرنامج الرعاية االجتماعية وم – ٣
  الفقر.  

 إنشاء مصنع سجاد يدوي في دماص ، ميت غمر التابع لبرنامج الرعاية االجتماعية ومكافحة الفقر. – ٤

ً  ھامتابعت تم التي المشروعات يوضح جدول   الدقھلية  بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

محرقة  ٢توفير   البيئةبرنامج 
للمخلفات الخطرة في 
مستشفى حميات في 

السنبالوين  يمركز
  والمنزلة

  مركز السنبالوين

٢
٠
٠
٨

 /
٢
٠
٠
٩

  

الشركة المصرية 
  المتحدة

تحديث وتطوير مصنع   االبيئةبرنامج 
تدوير القمامة والمخلفات 

     الصلبة 

  مدينة المنصورة

٢
٠
٠
٨

 
 / ٢
٠
٠
٩

  

وزارة التنمية 
  المحلية

برنامج 
 ةالرعاي

   جتماعيةاإل

إنشاء معرض دائم 
  لتسويق المنتجات للمرأة 

   مدينة المنصورة

٢
٠
٠
٧

/ ٢
٠٠
٨

  

جمعية األسر 
المنتجة والتدريب 

   المھني

برنامج 
الرعاية 

  اإلجتماعية

دماص ، ميت إنشاء مصنع سجاد يدوي 
  غمر

٢
٠
٠
٧

/ ٢
٠
٠
٨

  

مؤسسة الفتح 
  اإلسالمي

  

  :وقد أسفرت المتابعة الميدانية عن ما يلي 

 :برنامج البيئة  – السنبالوين  توفير  محرقة للمخلفات الخطرة في مستشفى حميات في مركزع مشرو -١
  أھداف المشروع :

 .من طن من المخلفات الخطرة يوميا  حميات السنبالوينمستشفى   تخلص  -١
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 .٪٢٥بنسبة  بالمنصورةتقليل معدالت اإلصابة باألمراض الصدرية والجلدية   -٢

             

ات المستشفى زيارة الميدانية أن أوضحت ال ة تحرق مخلف المحرقة تعمل بالفعل وكانت أثناء المتابعة الميداني
ى  ٦٠المستشفى كانت تنفق أكثر من أن . وقد أوضح مدير مستشفى حميات السنبالوين  ه سنويا عل الف جني

ة؛ قامت .المخلفات التخلص من  ل اإلذن بتشغيل المحرق ه قب ة  كما أوضح أن من وزارة الصحة لة مشكلجن
ة ب  والبيئة ة من المحرق ازات المنبعث ائج القياساتووجدت ؛ قياس نسبة التلوث في الجو الناتج من الغ ال  نت

كما  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧بدأ العمل بھا في العام األول من الخطة . وتم التصريح بتتعدى المقاييس المسموح بھا 
اون في المستشفى وباقي تجھيزات المحرقة من سيراميك مخطط لھا.  وتم تمويل المحرقة من صنددوق التع

  .٪ ١٠٠تم التنفيذ بنسبة ذاتية. الجھود ال عن طريقتمويلھا  من مستلزماتوغيره 

 برنامج البيئة : –الصلبة والمخلفات القمامة تدوير مصنع وتطوير تحديثمشروع  -٢

  : المشروع أھداف

 .ز وحطب القطن) التخلص من المخلفات الصلبة والزراعية ( قش األر -١

 .القضاء على السحابة السوداء  -٢

 .إتاحة فرص عمل للسيدات  -٣

 .إنتاج أسمدة عضوية وعلف حيواني -٤

  تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الورق والخشب الحبيبي والعلف الحيواني.  -٥

ة الم ين من خالل المتابع ا تب ة عم ة المكتبي ارير المتابع ة لوحظ  إختالف المعلومات الواردة بتق اً يداني فوفق

الي  ام الم لتقارير المتابعة الدورية المكتبية ؛ المشروع تم اإلنتھاء من تنفيذه بالكامل كما كان مخططاً في الع

تم توريد المعدات الخاصة بالمشروع ؛ وتم تشغيله؛ ولكن عند المتابعة الميدانية وجد أنه قد  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧

ات  ة والمخلف دوير القمام ى مصنع ت ائ إل ة  مالق ي منطق ر.ف ت غم ز مي ر واردة   بشال مرك ة غي وھي منطق
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ة ( فب ان الخط ة  مك ي الخط وارد ف ة االمصنع ال ئولون أن لمنصورة) مدين اب المس ك ، وأج دم ذل بب ع بس

ة بشال مما أدى الى ذه المعدات، لھمساحة المصنع إستيعاب  ي منطق ات ف ى مصنع المخلف دات إل  –نقل المع

  . ميت غمر

  برنامج الرعاية اإلجتماعية  –بالمنصورة  للمرأة المنتجات لتسويق ئمدا معرض إنشاء -٣

  أھداف المشروع :

 .معاونة خدمات ما بين أعمال إدارية و اتسيدفرصة عمل ل  ٣٥إنشاء نحو  .١

 . ٪٢٠نخفاض معدالت الفقر للمشتركات في المعرض بنسبة إ .٢

  وحدة إنتاجية يوميا. نحو ١٠٠٠تسويق   .٣

        

ة الجودة   المعرض كمية كبيرة من المعروضاتيوجد ب  يارة الميدانية للمعرض تبين ما يلي؛بتنفيذ الز عالي

ك المعروضات بة ، وتل عار مناس ن :  بأس ارة ع ة عب غوالت يدوي زأو، مش ال تطري ة  ،عم ات يدوي ومنتج

  بسيطة مثل أشغال الصدف واللوف والزجاج.

لمشروعات منتجات ابيع لمنفذ المعرض ويعد ، المعيلة  تسويق المنتجات اليدوية للمرأةيعمل على المعرض 

  . ويقدم المعرض خدمات كثيرة للمرأة الجمعيات والمؤسسات الخيرية.التي تقام ھن طريق نتاجية اإل

 :الفقر ومكافحة االجتماعية الرعاية برنامج - مشروع إنتاج سجاد يدوي بدماص -٤

  أھداف المشروع :

 . للمرأة عمل فرص خلق .١

 . ٪٥٠ بنسبة المحيطة بالمشروع بالمناطق للسيدات الفقر دالتمع تخفيض .٢
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ة بتنفيذ الزيارة الميدانية لموقع المشروع تبين ما يلي ؛ أوضح  ذة المسئول عن جمعي تح اإلسالمية منف الف

ي المشروع ، المشروع  دء ف ث خطوات الب ة حي دأت الجمعي األعالن عن ب ة  المشروع  اوال ب ي األندي ف

درب وال نح الم ا وم دريب عليھ وال والت وفير األن ئولية ت ة مس ت الجمعي ا ، وتول عبية وغيرھ الس الش مج

  لجذبھم إلى ھذه المھنة التي كادت أن تنقرض.  مكافئات ماليةوالمتدربين 

 التنسيق مع جمعية منتجي السجاد بالمحلة في محافظة الغربية لتوريد الخاماتعلى الجمعية عملت 

مراكز التدريب فروع بين وتولت ھي مسئولية التسويق. وقامت الجمعية بفتح عدد كبير من الالزمة والمدر

 للتدريب الفيوم ودمياط وتم فتح حوالي خمسة عشر مركزاً  ات اخرى مثلوإنتاج السجاد اليدوي في محافظ

ة نول الجمعي وفرت كما نول. ٢٦) سيدة وفتاة على ٧٨تعمل بالمشروع عدد (في محافظة الدقھلية، و 

  . .واإلنتاج من المنزلبالمجان للسيدة التي تم تدريبھا وترغب في العمل 
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  ٢٠١٠/  ٢٠٠٩عن العام المالي  دقھليةمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة ال

اسم  م
  المشروع

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  المخرجات

  المالحظات مؤشرات العوائد

١

 
قة
حر
م

 
ي
 ف
رة
خط
 ال
ت
فا
خل
لم
ل

  
 

ن 
وي
بال
سن
 ال

ت 
ميا
 ح
ى
شف
ست
م

  
الف  ٢٩٨،٥ -  

تمويل من جنيه 
صندوق 
  المستشفى

 سيراميك -

  مستلزمات -
  جھود ذاتية

 إنشاء المحرقة
  حجرة تبطين

تخزين المخلفات
  بالسيراميك

 تركيب المدخنة

  محرقة صحية 
مجھزة لتوفير 
التخلص اآلمن 
 من المخلفات

  الصحية

  حماية سكان
الوين السنب

من العدوى 
عن طريق 
  المخلفات

مشروع ھام من الضروري 
  تعميمه بجميع المستشفيات

٢

ع 
صن
 م
ير
طو
وت

ث 
دي
تح

ت 
فا
خل
لم
وا

ة 
ام
قم
 ال
ير
دو
ت

ة  
صلب

ال
  

ألف ١٦٣٥   
 ٦٥بنسبة  جنيه

  من المخطط ٪

  إستثمار حكومي 
  معدات وأجھزة

  

توريد معدات 
  واجھزة
مكابس  –مفارم 

 -جرارات  –
  مقاطير

  

دوير مصنع ت
 قمامة مزود 

 ماكينات تقليبب
   ومفارم ومكابس

نظافة البيئة 
والتخلص من 
  تكدس القمامة

  

  

إختالف نتائج المتابعة الميدانية 
  عن المكتبية

 من المصنع موقع تغيير فقد تم
 ميت مركز بشال إلى المنصورة

 لم المصنع مساحة ألن غمر
  .لمعدات ا ھذه تستوعب

٣

ق
وي
س
 لت
ئم
دا

ض 
عر
 م
اء
ش
إن

  

أة
مر
 لل
ت
جا
منت

.
  

ألف جنيه  ٤٠
سر جمعية األ

المنتجة والتدريب 
بنسبة  المھني

١٠٠ ٪  

إنشاء  -
  المعرض

تشطيب  -
وتجھيز 
  المعرض

تجميع  -
  المنتجات

  التسويق -
  

معرض مجھز 
  بمستوى جيد
تسويق وبيع 

وحدة  ١٠٠٠
  منتج سنوياً.

  

بيع منتجات 
المراة بأسعار 

  جيدة 
تحسين دخل 

  النساء 
 خلق فرص عمل

مشروع جيدة للتغلب على فكرة ال
مشكلة التسويق التي تعاني منھا 

  النساء المنتجات

  

  

  

ي
دو
د ي
جا
س

ج 
نتا
إ

  

 الف جنيه ٥٢
تمويل من جمعية 

الفتح اإلسالمي 

  ٪ ١٠٠بنسبة 

اإلعالن عن  -
 ١٠٠المصنع 

٪ 

تجھيز -  -
 ٪ ١٠٠المصنع

باألنوال 
والمعدات 

 والمواد الخام 
 ١٠٠التدريب -

٪ 

  ٪ ١٠٠اإلنتاج

  

ج مصنع إلنتا
السجاد اليدوي 

  نول ٢٦يضم 

إمرأة  ٧٨تزويد 
بمھارة إنتاج 
  منتج مطلوب 

 ٧٨زيادة دخل 
  إمرأة

إرتفاع مستوى 
معيشة النساء 

العامالت 
  بالمشروع
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي

  لشرقيةالمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧
  

   الشرقية:بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 
أنھا ما زالت تعاني من عديد من المشاكل اإلجتماعية  الشرقيةع المرأة فى محافظة اوضأأظھرت دراسة  

والزيادة لمبكر ، ة مثل ؛ األمية والتسرب من التعليم والظواھر السلبية مثل الزواج اواإلقتصادية والسياسي
( المرأة  ، وإرتفاع نسبة النساء العائالت ألسروعدم وجود فرص عمل  ومشكلتي الفقر والبطالةالسكانية، 

، وعمالة األطفال، وعدم إمتالك بطاقات تحقيق شخصية.. مما  ٪ ١٨تصل لنحو المعيلة) في المحافظة حيث 
 طريق إستھدافھا بمشروعات ضمن خطة النھوضأوضح إحتياجات ملحة ال بد من اإلھتمام بتلبيتھا عن 

  بالمرأة. وقد تمثلت أھم تلك اإلحتياجات فيما يلي :

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  : ية وتعليميةثقافإحتياجات  – ١
  عن  المختلفة  الصحى لدى المواطنين من خالل االعالم وندوات التوعيةالعام والوعي رفع الوعى

  الصحة والصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة.
 زيادة الوعي التعليمي 
 اإلھتمام بتعليم ورعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة 
 الدراسة من الفتيات تسرب مواجھة  .  
  األمية محو بقضية اإلھتمام .  
 إحتياجات في مجال البيئة :  - ٢
  التخلص اآلمن من المخلفات الصلبة 
 ن المخلفات الصحية الخطرة .التخلص اآلمن م 

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر وإحتياجات ل  - ٣
  تدريب وتأھيل المرأة للتمكن من دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية. 
 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  
 إقامة عدد من مشروعات التصنيع الزراعي.      
 . توفير مصادر للتمويل وتسھيل إجراءات حصول المرأة على القروض  
 إحتياجات في مجال تكنولوجيا المعلومات : - ٤

 ام دريب اإلھتم ة خريجات بت ى الجامع ات صناعة عل ارات البرمجي ة والمھ ي الحديث نھن الت  من تمك
  . العمل سوق دخول

 القرار . تطوير وتحديث مركز تكنولوجيا المعلومات ودعم إتخاذ 
 إحتياجات صحية : - ٥
 . توفير وحدات الرعاية الصحية بالقرى لتمكين المرأة من الحصول عليھا 
 . إنشاء مركز لعالج السموم وعالج اإلدمان 
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   : التالي الخطة مقترح عن السابقة اإلحتياجات تحديد أسفر وقد

  

  شرقيةلمحافظة ال   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    -) ١جدول (  ي :وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التال

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

ل 
 ك
فة
كل
ت

ج
ام
رن
ب

ف  
ألل
(با

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

  برنامج التعليم
  

٤  
  
  
  

٣٠٠٠  
٢٠٠٠  
٣٠٠٠  
٤٠٠  

  صقر كفر ركزبم للطالبات عام ثانوي مدرسة إنشاء  .١
 .  بالقرين الخاصة االحتياجات لذوى مدرسة إنشاء .٢
 . بالقرين زراعي ثانوي مدرسة إنشاء .٣
 أوالد-كبير أبو بنواحي الواحد الفصل ذات مدارس) ٤(عدد إنشاء .٤

  . فاقوس-اإلبراھيمية-صقر

  ٣  البيئة ٢
  

٢٠٠٠  
   

٥٥٠٠  
  

٨٥٨٠  

 بدير-صقر كفر -اإلبراھيمية لمستشفيات محارق ٨ عدد شراء -١
   القمح  منيا- القنايات-القرين-الجديدة الصالحية-الحسينية-نجم

 أوالد بمركز مطاوع بقرية الزراعية المخلفات لتدوير مصنع إنشاء   -٢
 صقر

  إنشاء مصنع تدوير المخلفات الزراعية والصلبة بالزقازيق -٣

التمكين  ٣
 اإلقتصادي
والرعاية 

  اإلجتماعية .

٢٠٠٠  ٣  
  
٣٠٠٠  

  
  
٥٠٠  

 إبرش بقريتي الريفية المرأة مھارات وتنمية يبتدر مركز تطوير -١
 والخشة.

:  بنواحي غذائية لمنتجات للمرأة تصنيع وحدات)٣(عدد إنشاء -٢
 القرين– ابوحماد-بالزقازيق حية السطو

  كبير أبو مركز قراموص بقرية بردى لورق للمرأة تصنيع وحدة -٣

التنمية  ٤
  السياحية

  صان الحجر بمركز الحسينيةتطوير وتحديث المنطقة السياحية ب .١  ٦٥٠٠  ١

تكنولوجيا  ٥
  المعلومات

٥٠٠١  ٢  
  
٢٥٠٠  

  .القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز وتحديث تطوير -١

وير -٢ ز تط ائي مرك ناعة نس ات لص دريب البرمجي ا والت  عليھ
  بالزقازيق

  ٣٠٠٠  ٤  الصحة  ٦
  

١٢٥٠  
  
٥٠٠٠  

 الزقازيق ثان بحي للمرأة صحي مركز وتجديد إحالل .١

 كبير بأبو بالغابة مرأة صحة ركزم وتجديد إحالل .٢

 نجم بديرب اكراش شوبك بنواحي مرأة صحة مراكز) ٣(عدد إنشاء .٣
 بالقنايات الصالحى وعزبة بالزقازيق مبارك وحى

  .القمح منيا بمستشفى اإلدمان وعالج للسموم مركز إنشاء .٤

    ٥٠٩٣٠  ١٧  اإلجمالي  
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  ثانياً : الزيارة الميدانية :

على ميدانية ال المتابعة لتنفيذ ٢٠٠٩ابريل  ٨الموافق  األربعاءصباح يوم في  ةشرقيالتم التوجه إلى محافظة 
  : مشروعات خطة النھوض بالمرأة وھيبعض 

  تطوير و تحديث مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار للمرأة بالزقازيق .   .١

 إنشاء مركز نسائى لصناعة البرمجيات والتدريب عليھا بالزقازيق .  .٢

 صنع تدوير المخلفات الزراعية والصلبة بالزقازيق .إنشاء م  .٣

  إنشاء مركز صحة المرأة بناحية شوبك إكرش .  .٤

ً  متابعتھا تم التي المشروعات يوضح جدول   الشرقية بمحافظة ميدانيا

اسم 
  البرنامج

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع

برنامج 
  البيئة

 تدوير مصنع إنشاء
 الزراعية المخلفات
  . بالزقازيق والصلبة

  الزقازيق مدينة

٢
٠
٠٨

 
/

٢
٠
٠
٩

  

  الشركة المصرية المتحدة

برنامج 
  الصحة

 المرأة صحة مركز إنشاء
  إكرش شوبك بناحية

  مدينة المنصورة

٢
٠
٠
٧

 
/

٢
٠٠
٨

 
و 
٢
٠
٠
٨

 
/

٢
٠
٠٩

  

 تم المحلية التنمية وزارة
 للصناعات المعادى وشركة
  الحربى ٥٤ الھندسية

برنامج 
تكنولوجيا 
   المعلومات 

 مراكز تحديث و تطوير
 اتخاذ ودعم المعلومات

  . بالزقازيق للمرأة القرار

   زقازيقمدينة ال

٢
٠
٠
٧

/ ٢
٠
٠
٨

  

   ديوان عام المحافظة

 برنامج
 تكنولوجيا
    المعلومات

 لصناعة نسائى مركز إنشاء
 عليھا والتدريب البرمجيات
  . بالزقازيق

  الزقازيق مدينة

٢
٠٠
٧

/ ٢
٠
٠
٨

  

  فظةالمحا عام ديوان

  

  :وقد أسفرت المتابعة الميدانية عن ما يلي 

 :مصنع تدوير المخلفات الزراعية والصلبة  -١

  :أھداف المشروع 

 .لحفاظ على البيئة التى تعيش بھا المرأة والمجتمع ا .١

 المدينة .فة انظ .٢
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 .تشغيل المرأة بالمشروع ورفع المستوى االقتصادى لھا  .٣

 . لمرأة والمجتمع ورفع الوعى البيئى ل .٤

        

  

  وقد تبين لفريق المتابعة الميدانية ما يلي :

 ة ز البني م تجھي ية ت م األساس ا ت روع ، كم ق توصيل للمش روع الخاصة المراف ن بالمش اء م اه كھرب  ومي
  .للمصنع المؤدية الطرق وتمھيد صحى وصرف

 داد جاري كان ، الزيارة وقت وفي ، الحربى ٤٥ لمصنع المشروع تسليم تم ى اتالجماليون إع  سوف الت
  .  اإلنتھاء اإلعالن عن وقارب ، واآلالت الماكينات تركيب يتم

 اء لحين بالمصنع الخاص المحافظة بمخزن وموجودة توريدھا تم واآلالت الماكينات  تركيب من االنتھ
    الجماليونات

 ل المشروع من واإلنتھاء للتشغيل النھائية التجارب وعمل المشروع من اإلنتھاء مستھدف اءإن قب ام تھ  الع
  .٢٠٠٩ يونيو شھر فى إفتتاحه ليتم ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ المالى

 وللمحافظة للمكان مفيد المشروع. 

 إكرش شوبك بناحية المرأة صحة مركز إنشاءمشروع  -٢

  أھداف المشروع :

ك للمرأة الصحية الرعاية .١ ل وذل ى  االسرة طب وحدات بتفعي وم الت ة تق يدات برعاي ل الس  الحمل قب
   الوالده بعد ما ومتابعة والدةوال الحمل واثناء

  الزواج قبل ما توفير خدمة إختبارات  .٢
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 توفير الثقافة الصحية والغذائية .  .٣

           

  وقد تبين لفريق المتابعة الميدانية من زيارة المشروع ما يلي :

  ممرضات وسكن اسنان وعيادة تحاليل ومعمل االسرة لطب عيادتان مركز صحة المرأة يضم 
)   االقامة فى والراحة النظافة من عالى مستوى على االطباء وسكن التمريض سكن(  طباءا وسكن

 . تعقيم غرفة و وصيدلية

  حيث الحاالت معظم مع التي يحتاجھا للتعامل والمعدات واإلمكانيات االجھزة كل تتوفر بالمركز 
 استشارى ويوجد جاورةالم والمناطق المنطقة فى شھريا سيدة ٢١٠٠ من اكثر بخدمة الوحدة تقوم

 سير على واالطمئنان الحاالت لمراجعة االسبوع فى واحدة مرة يحضر المجاالت كل فى متخصص
ً (  به الخاص بالتخصص الخاص العالج  .)  االسرة طب لقانون طبقا

 على للعرض وارسالھا الحالة وتشخيص عليھا بالكشف الوحدة دخولھا بداية من الحالة سير خط يبدء 
 . للحالة المتابع الممارس او رىاالستشا

 لوائح يخالف مما الشھر فى واحدة مرة اال والتوليد النساء ألمراض استشارى تواجود لوحظ؛ عدم 
 بالمحافظة الصحة وزارة وكيل بالسيد باالتصال رجب احمد االستاذ قام وقد(  االسرة طب قانون

 بوع ) .اس كل مرة وتوليد نساء استشارى تواجد على معه والترتيب

 الكافية بالصورة الدواء توافر لوحظ شكوى المترددين من عدم .  

 القرية . اإلقتصادية ألھل يتم بقيمة رمزية ليتناسب مع اإلمكانيات الكشف  

 : بالزقازيق للمرأة القرار اتخاذ ودعم المعلومات مركز تحديث و تطويرمشروع  -٣

  أھداف المشروع :

 حافظة .بالم الخاصة البيانات وتحديث تقل  .١

   بالمحافظة . بالمركز وتجميعھا في بنك لمعلومات المرأة بالمرأة الخاصة البيانات نقل .٢
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         المحافظة . في المرأة وأحوال أوضاع عن الموجودة البيانات قاعدة وتدعيم المعلومات مراكز تدعيم .٣
                     

                
  

  انية من زيارة المشروع ما يلي :وقد تبين لفريق المتابعة الميد

 به للعمل والمالئمة المناسبة بالصورة المكان وتحديث تطوير تم . 

 طباعة اجھزة ٤و كومبيوتر جھاز  ١٥قاعة بھا   عن المشروع عبارة  . 

 ذكر من خالل؛ ابقة ال ق األھداف س ى تحقي ع  يعمل المشروع عل ات تجمي رى من البيان ة الق  المختلف
ا البيانات ھذه تجميع ثم، فظةالمحا مستوى على ات قاعدة في كلھ ي الموجودة الموحدة البيان ى ف  مبن

 .  المحافظة

 القرار دعم إدارة المشروع  يتبع . 

 القرار دعم وإدارة االحصاء إدارة من بياناته المشروع يستمد . 

 من الذكور . ٦و سيدات ١٠ المشروع في يعمل 

 ات تم البيان جيلھا ي ي تس ات ف ى ملف وترالكو عل تم مبي عھا وي ى وض بكة عل ات ش ة المعلوم  الخاص
 . مستمرة بصفة تحديثھا ويتم بالمحافظة

 اإلناث من المشروع فى العامالت معظم  . 

 ا الرد يتم ثم المطلوبة البيانات فية تحدد نموذج عن المعلومات طلب تلقى يتم بيانات؛ أي لتوفير  عليھ
 ً   .  الشبكة على المحدثة للبيانات طبقا

 بالمحافظة الخاصة البيانات على الحصول وسھولة ريق المتابعة سرعةالحظ ف . 

  الدورية والصيانة للبرمجة خاص توفر فريق  . 

 : البرمجيات صناعةلتدريب على ل نسائى مركز إنشاءمشروع  -٤
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  أھداف المشروع :

 . تزويد خريجات الجامعة بالمھارات الحديثة التي يتطلبھا سوق العمل 

 طالة بين خريجات العمل .تقليل معدالت الب 

 . رفع المستوى اإلقتصادي للمرأة 

  

               
  

  : يلي ما المشروع زيارة من الميدانية المتابعة لفريق تبين وقد

 المحافظة لمبنى مجاور موقع  المشروع . 

 الدورات لتلقى والشباب الفتيات الستقبال ومجھز معد المكان . 

 لصناعة التدريبية الدورات لبدء الرسمى االعالن في  للبدء تماع المشروع باإلج ادارة مجلس قام 
 . البرمجيات

  كمبيوتر جھاز ١٢ عدد تشتمل على ، التدريب معدة جيداً للتدريب  مجھز و قاعة المكان   
 .  االساسية االجھزة من جھاز إحتياطيين لإلستخدام عند تعطل أي لجھازين باالضافة

  وبعد صناعية او علمية او تجارية لوحدة مطلوب برنامج  المتدرب فذين سوف التدريب نھاية فى 
 واالحتكاك والتسويق التدريب تحقيق يتم وبھاذا البيع ارباح من نسبة مقابل وبيعه تسويقه يتم سوف تنفيذه
  . العمل سوق بمتطلبات الفعلى
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ة عن العام المالي شرقيمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة ال

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

  المالحظات  مؤشرات العوائد  مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 

١

ت
لفا
مخ
 ال
ير
دو
ع ت
صن
م

  

 
بة
صل
وال

ة 
عي
را
لز
ا

  

 الف  ٩١٤٢
جنيه تكلفة 
 إستثمارية 

  إنشاءات 

 وأدوات معدات  

 إنشاء 
  معدات توريد

ومستلزمات  وأدوات

  مصنع لتدوير
المخلفات الزراعية 

  فات الصلبةوالمخل

 تقليل التلوث البيئي 
  إنخفاض معدالت

اإلصابة بأمراض 
  الصدر

  

٢

اء
ش
إن

 
كز
مر

 
حة
ص

 
أة
مر
ال

  
 

بك
شو
بال

  

  ألف جنيه ١١١٨   
  إستثمار حكومي 

 إنشاءات 

 تشطيبات 

  معدات وأدوات 
  ومستلزمات

  

  إنشاءات تنفيذ
 دھانات
 أرضيات

  معدات  توريد
 وأدوات
  مستلزمات

 مركز صحة المرأة   
 االسرة لطب عيادتان  
 تحاليل معمل 
  اسنان عيادة 
  ممرضات سكن  
 اطباء سكن  
 يدلية ة و وص  غرف

    تعقيم

 ٢١٠٤نحو  حصول
شھرياً على سيدة 

 الخدمات الصحية
  بمستوى جيد 

  

٣

وير
تط

 و 
يث
حد
ت

 
ركز
م

 
ات
لوم
لمع
ا

  
 

عم
ود

 
خاذ
ات

 
رار
الق

  

ألف جنيه  ٣٨٨
تمويل من ديوان 
  عام المحافظة

  أجھزة حاسب آلي
  طابعات

  دوان ومستلزماتأ

  تجھيز وتحديث
  المركز

 ) ١٥توريد عدد (
 جھاز حاسب

  ) ٤توريد  (
  طابعة

إمرأة و  ١٠عمل  -   مركز مطور وحديث
  ) رجل٦عدد (

قاعدة بيانات عن  - 
  المرأة

بيانات تفصيلية لقرى  - 
  ومراكز المحافظة

  

  
شاء

إن
 

ركز
م

 
ائى
نس

 
يب
تدر
لل

 
 على

عة
صنا

 
ات
مجي
لبر
ا

  
 ألف جنيه ١١٨٣
 ديوان من تمويل
  المحافظة عام

  إنشاءات
  تشطيبات

  تجھيزات 
  أجھزة ومعدات

 إنشاءات تنفيذ
  دھانات
  أرضيات

 معدات توريد 
  وأدوات

  مستلزمات

  حديث  مبنى
 قاعة تدريب مجھزة 

جھاز  ١٤عدد 
  حاسب آلي بمعداتھا

  مكاتب 
  كراسي

  

التدريب على مھارات 
حديثة مطلوبة لسوق 

  العمل

تقليل معدالت بطالة 
  عةخريجات الجام

ى واإلرتفاع بالمست
  اإلقتصادي
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   ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  القليوبيةلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨

  

   القليوبية:بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

أن ھناك العديد من القضايا البيئية واإلقتصادية  القليوبيةمحافظة  ع المرأة فىاوضأأظھرت دراسة  

إحتياجات ملحة ال بد من اإلھتمام بتلبيتھا عن طريق إستھدافھا واإلجتماعية التي أسفرت عن وجود 

  بالمرأة. وقد تمثلت أھم تلك اإلحتياجات فيما يلي : بمشروعات ضمن خطة النھوض

  لعمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : اإلحتياجات الفعلية وأولويات ا

 : تعليميةإحتياجات   – ١
  بأھمية تعليم الفتاة .زيادة الوعي 

 الدراسة من الفتيات تسرب مواجھة  .  

  األمية محو بقضية اإلھتمام .  

 : صحيةإحتياجات   - ٦
  . تسھيل حصول المرأة على الخدمات الصحية وخدمات الصحة اإلنجابية 
 لفات الصحية الخطرة .التخلص اآلمن من المخ 

 . التخلص من مخلفات الصرف الصحي 

 فحص المقبلين على الزواج 

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر وإحتياجات ل  - ٧

  تدريب وتأھيل المرأة للتمكن من دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية. 

 سبة للدخل .وجعلھا منتجة مكت خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 توفير مصادر للتمويل وتسھيل إجراءات حصول المرأة على القروض  . 

   : التالي الخطة مقترح عن السابقة اإلحتياجات تحديد أسفر وقد
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  ثانياً : الزيارة الميدانية :

 المتابعة لتنفيذ توجه فريق المتابعة الميدانية الى محافظة القليوبية؛  ٢٠٠٩ عام ايوم من والعشرين السابع في
  : مشروعات خطة النھوض بالمرأة وھيعلى بعض ميدانية ال

  . شكر بكفر األسرة طب وحدة  .٥
  .بنھا بمدينة المتكامل المرأة خدمات مركز .٦
  بنامول الواحد الفصل مدرسة .٧

ً  بعتھامتا تم التي المشروعات يوضح جدول   القليوبية  بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  البرنامج

برنامج 
  الصحة

 بكفر األسرة طب وحدة
  .مروان

  مروان كفر

٢
٠
٠
٧

/ ٢
٠
٠
٩

  

  وزارة الصحة

التمكين 
اإلقتصادي 
والرعاية 
  اإلجتماعية

 المرأة خدمات مركز
   المتكامل

  بنھا مدينة

٢
٠٠
٧

 
/

٢
٠
٠
٨

 
  

  مديرية اإلسكان

برنامج 
    التعليم

   نامول  .الواحد الفصل مدرسة

٢
٠
٠
٧

/ ٢
٠
٠
٨

  

   ھيئة األبنية التعليمية

  قليوبيةلمحافظة ال   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    -) ١جدول (

  م
  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

تك
ة 
لف

ال
ج
ام
رن
ب

ف   
ألل
(با

  أسماء المشروعات بكل برنامج

  واحد فصل مدرسة ١٢ عدد وتجھيز انشاء  . ١    ٢٠٠٠  ١  برنامج التعليم ١
  ٤  صحةال ٢

  
١٢٠٠٠  
١٠٠٠  
٤٠٠٠  
٢٠٠٠  

   المحرومة بالمناطق للمرأة صحية وحدات إنشاء .١
   . الزواج على المقبلين لفحص متخصصة مراكز ٣ إنشاء .٢
 . الصحى الصرف فاتمخل تدوير .٣
  .نموذجية محارق إنشاء .٤

٣ 

ن 
كي
تم
ال

ي
اد
ص
قت
اإل

ة  
عاي
لر
وا

ية
اع
تم
إلج
ا

  

٢٠٠٠  ٢  
  
٢٠٠٠  

  والمعيالت الفقيرات للنساء االقتصادى الدعم -١

  النساء  لتدريب مھنى تدريب مركز ٢ عدد إنشاء  -٢

    ٢٥٠٠٠  ٧  اإلجمالي  
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  :وقد أسفرت المتابعة الميدانية عن ما يلي 

                           : مروان بكفر األسرة طب وحدة -١

 

  :مشروع أھداف ال

  .  للسيدات الصحية الرعاية توفير .١

 . الحمل متابعة خدمة توفير .٢

 . الوالدة بعد  السيدات رعاية .٣

  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :    

 السكان تعدادويبلغ  مروان، كفر قرية بجانب  مجاورة قرى ألربع االصحية الخدمات توفر الوحدة 

  .نسمة ٦٥٠٠ تلك القرى ب

  التشطيبات أعمال ينقصھا حيث مروان، بكفر األسرة طب وحدة في األعمال انتھاء ميت لم  

 يرجع ، ٢٠٠٩/ ٦/ ٣٠ في  والتسليم األعمال كامل إنتھاء يتم أن اَ مستھدفأنه كان  من بالرغم 

 . العمل فى وتباطؤه المقاول ةءكفا لعدم التأخير

  : بنھا بمدينة المتكامل المرأة خدمات مركز مشروع -٢

  :أھداف المشروع 
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 . والمعيلة المطلقة المرأة خدمة .١

 المجاالت. جميع فى للمرأة خدمات تقديم .٢

 مشروعات. تملك مساعدة النساء على .٣

  بالمركز على خلق بعض فرص العمل  المساعدة   .٤

 . والمساعدات للمرأة المحتاجة المعونات بعض توفير  .٥

                             

                             وقد تبين بزيارة المشروع ما يلي :

  ²م ١٣٠٠المقام عليھا المركز  المبنى مساحة. 

 المركز إفتتاح يتم أن مستھدف  ً   . ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام خالل رسميا

 القطاعات مختلف في المحافظة ألبناء عمل فرصة ٤٩ يستھدف إتاحة  المركز . 

 كالدراي متكاملة،ال مشروعاتبعض ال ، ويشتمل على اإلجتماعية األنشطة من عديد يؤدي المركز 

 . أوتوماتيك مخبز وخط كلين،

 الوظــائف عــن اإلعــالن تــم كمــا والتجهيــزات، المبــاني إســتكمال وتــم طوابــق، خمســة مــن مكــون المركــز 
  .واألخبار ماألهرا بجريدتي المطلوبة
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 وأماكن للتدريب، وأماكن وجمينزيوم، آلي، حاسب تدريب مركز: يشمل ، نسائي نادي بالمركز يوجد 

 واإلجتماعات. المؤتمرات قاعات بخالف فرد ٥٠ المركز ويسع. المتدربين إلقامة

 مــةمحك مــع بالتعــاون تشــغيله ويــتم ، ســيدة ٥٠ يســع المعنفــات للســيدات إلقامــة بــالمركز أمــاكن يتــوفر 
 وفـى شـهر، ١٨ الـى ١٢ مـن بالمكـان اإلقامـة المـرأة حـق من ، حيث االجتماعيين واألخصائين األسرة
 المشروعات فى العمل على ومساعدتها بتدريبها اإلقتصادى وضعها تحسين على العمل يتم الفترة هذه

  . حياتها إستكمال تستطيع حتى بالمركز المختلفة

 : الواحد للفصل نامول مدرسة -٣

    المشروع : أھداف

 بالمدرسة للدراسة التعليم من المتسربات الفتيات إعادة .١

  . التعليم من التسرب ظاھرة على القضاء محاولة .٢

             

  وقد تبين من زيارة المشروع ما يلي :

 ٢٠٠٩ مارس في والتعليم للتربية المدرسة تسليم تم.  

 ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ بالمدرسة في العام الدراسي  الدراسة افتتاح سيتم . 

 الزراعية التجھيزات مثل الالزمة التجھيزات استالم تم. 

  فيھا الدراسة لبدء ومستعدة والتجھيز التشطيب كاملة المدرسة .
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة القليوبية عن العام المالي 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

  المالحظات  مؤشرات العوائد  مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 

١

دة
وح

 
ب
ط

 
رة
س
األ

 
فر
بك

 
ان
رو
م

.
  

 ألف  ٢٥٤٥

من  ٪ ٧٥جنيه 

التمويل 
 المستھدف

   

 من  ٪ ٧٥

األنشطة المطلوب 
  تنفيذھا 

  وحدة طب أسرة
ينقصھا أعمال 

  التشطيب

تنفيذ  ينتھى لم  _______
 الصحية الوحدة
 تباطؤ بسبب
 وعدم المقاول
 باالعمال التزامه
  منه المطلوبه

٢

كز
مر

 
ت
ما
خد

 
أة
مر
ال

 
مل
كا
مت
ال

 
ھا
 بن
نة
دي
بم

  

ألف جنيه  ٣٠٠
تمويل من 

مديرية اإلسكان 

  ٪ ١٠٠بنسبة 

اإلنتھاء من األنشطة 
 ١٠٠المطلوبة بنسبة 

٪  

مركـــــز متكامـــــل يـــــوفر 
  خدمات متعددة للمرأة 

  حماية المرأة المعنفة
ى تدريب المرأة عل

عديد من األعمال 
  اإلنتاجية 

إمرأة  ٤٩تشغيل 
  بالمركز

لم يبدأ المركز في 
العمل بعد رغم 

اإلنتھاء من اإلنشاء 
  والتجھيز الكامل

٣

ول
نام
د ب
واح
ل ال

فص
ة ال

رس
مد

  

الف جنيه من  ٦١٤
ھيئة األبنية 

التعليمية عامي 
و  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧
٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ 

  ٪ ١٠٠بنسبة 

اإلنتھاء من 
األلنشطة 

لوبة إلنشاء المط
وإعداد وتجھيز 

  المدرسة

مدرسة كاملة التشطيب 
  والتجھيز 

    ـــــــــــــــــ

  

  :القليوبية محافظة قيادات مع للمرأة القومي المجلس قيادات ثالثاً : وقائع إجتماع

  ا رأة من حيث تحسين أحوالھ ى الم ة عل ار إيجابي ؤدي آلث ي ت الخطة القومية تركز على المشروعات الت

ھوض بأوضاعھا ؛ وتعمل على التأكد من بذل الجھود الالزمة لتنفيذ تلك المشروعات وتحقيق األھداف والن

 المرجوة.

  نتائج إجتماع قيادات المجلس القومي للمرأة مع قيادات محافظة القليوبية:

م  ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٦الموافق  ثنينيوم اإل ة بمحا، ت اطر الخيري ؤتمرات بالقن اع بمركز الم د اجتم فظة عق

دة  دكتورة / فرخن تاذة ال ة، واألس ين..محافظ القليوبي ار/عدلي حس يد المستش ن الس ة كالً م ة برئاس القليوبي

ام إلدارة  ،د. ھدي صبحي ،وبمصاحبة أ.حسن..األمين العام للمجلس القومي للمرأة  ين الع مستشار األم
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روع يط ومنسق المش اع؛ بعض التخط د حضر اإلجتم وم؛  وق س الق رأة أعضاء المجل ، و بعض ي للم

القومي للمرأة ، وفريق العمل بالمشروع ، والسادة مدير عام التخطيط بالمحافظة، أمانة المجلس  أعضاء 

 ومدير التخطيط ، ومدير مديرية التربية والتعليم ، ومدير مديرية الصحة، و مساعد مدير عام التخطيط ،

  .بعض الشخصيات الھامة والمعنيين بموضوع االجتماع 

اع بإب ة افتتدأ اإلجتم اع اإل؛ ح السيد المستشار / عدلي حسين.. محافظ القليوبي ادة جتم بالترحيب بالس

ية إلالھدف من اأن الحضور وتحديد  ي الخطة الخمس جتماع ھو عرض نتائج تنفيذ المشروعات المقترحة ف

  . ٠٨/٢٠٠٩للنھوض بالمرأة لمحافظة القليوبية وموقف التنفيذ حتى السنة الثانية 

  عتمادات لتنفيذ مشروعات تخدم المرأة بصورة مباشرة.إوأوضح سيادته ضرورة تخصيص 

ى أن ؛ يادته ال ار س ا أش من ( كم ة تتض ة القليوبي المرأة لمحافظ وض ب ة النھ دد (٣خط رامج بع ) ٧) ب

ط، و ي المخط امج الزمن ب البرن روعات حس ك المش ذ تل ة تنفي وم بمتابع س يق روعات ، والمجل اوليمش  ح

ه ل دة المساع وي حيث أن ل ل عامل ق لتغلب علي المشكالت التي تواجه عملية التنفيذ، فإن تدخل المجلس يمث

  تخصصات وتوجھات يسعى للحفاظ عليھا .

تاذة ا ة األس افظ ؛ كلم يد المح ة الس ى كلم م تل دة حسنث دكتورة / فرخن ام للمجلس  ؛ل ين الع حيث  ،األم

دمت ور  ق كر للحض حت الش اع يإلأن ا، وأوض امج جتم ذ البرن ل تنفي ن أج اون م ق التع ي تحقي ز عل رك

ة  ة االقتصادية واالجتماعي ة للتنمي رأة في الخطة القومي اج الم ة ، وإدم يس الجمھوري ، االنتخابي للسيد /رئ

ومي والمجتمع ككل إلعلي المرأة فقط ، وإنما تعم آثاره اإليجابية علي ا ذلك قتصر أثرحيث لن ي قتصاد الق

نالقضاء علي الفجوات النوعية بين الرجل والمرأة  ريولھذا فمن الضرو،  ك ق يحقتيمكن  .ول ا ، ذل تلقائي

ب  ا يتطل ق إنم دخالً التحقي االً  ت من  فع ا يض تويات، مم ة المس ي كاف اعي عل وع االجتم ارات الن ذ اعتب يأخ

  مشاركة المرأة في عملية التنمية.

ي تأخذ  أن المرأة البد أن يكون لھا كما أوضحت أ.د/ األمين العام ة الت ة للدول وضع في نسيج الخطة القومي

در يختلف عن شرائح  في اعتبارھا جميع أفراد المجتمع، لكن في الواقع نجد شرائح تحصل علي خدمات بق

ين االقتصادي  يم والصحة والتمك ي التعل ي فرصتھا ف أخري، لذا نسعى لضمان المساواة لحصول المرأة عل

ذ عدة سنوات والمجاالت العديدة األخرى، إلي  ة، فمن جانب السعي لتشجيع المرأة نفسھا لتحصل علي الخدم

وع  تجيبة للن ة المس ق الموازن ه لتطبي ا نتوج يط ، وحالي ادي بس ل م ه مقاب يم ل ي التعل اة عل جيع الفت ان تش ك

  االجتماعي.
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د ا أننا يمكن أن نلحظ  وأضافت موضحة، نھج ، والجھ ذول من مدي استجابة السيد وزير المالية لھذا الم لمب

وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية وتعاون الجھات األخرى لتطبيق ھذا المفھوم الجديد وجھود بعض خبراء 

ذ حوالي  اعي بالخارج  من وع االجتم ق تخطيط الن ي تطبي دريب عل نھم  ١٥التخطيط الذين تلقوا الت سنة وم

  الدكتورة/ ھدي صبحي.

ة والتخطيط بالمشاركة اء ، ومع تطبيق الالمركزي ي مستوي المراكز واألحي زول إل داد، والن د أمكن إع  فق

) حي علي مستوي محافظات الجمھورية ٥٤) مركز و(١٧٩الخطة الخمسية للنھوض بالمرأة علي مستوي (

  مع مراعاة احتياجات كل محافظة واالمكانات المتاحة لتنفيذ المشروعات المقترحة.

ي ة عل دورات التدريبي ن ال لة م ذ سلس م تنفي رح وصياغة  وت داد المقت د إع اعي، وبع وع االجتم التخطيط للن

ة كل  د تكلف تم تحدي ام ي مشروعات كل محافظة، تم موافقة الجھات المعنية علي تنفيذھا وإقرارھا ضمن المھ

  مشروع حسب مراحل تنفيذه.

ه و ارت أن سأش ام المجل ن مھ المرأة م وض ب ية للنھ ة الخمس من الخط ه ض م إدراج ا ت يم م ة وتقي  متابع

ي ٠٧/٢٠١٢ ية األول ة الخمس ي الخط ة، فف ل محافظ ذ  ٢٠٠٧ -٢٠٠٢لك ف تنفي ي موق ة عل زت المتابع رك

ي مستوي  تم عل ة ت المشروعات المقترحة في الخطة الخمسية علي مستوي الوزارات، بينما في الخطة الثاني

ن ي م نة األول ة الس اء من متابع م االنتھ ة، حيث ت ة الميداني  ٠٧/٢٠٠٨الخطة  المحافظات وتتضمن المتابع

ة من الخطة  نة الثاني ة الس ر متابع اء من تقري  ٠٨/٢٠٠٩وصدر التقرير األول للمتابعة وجاري حاليا االنتھ

  وأيضا تقرير المتابعة الميدانية علي مستوي المحافظات 

جدول مبسط يوضح المشروعات المقترحة  لكل محافظة  ٠٧/٢٠٠٨ويتضمن تقرير متابعة السنة األولي 

ي علي حد رح ف اد المقت ة باالعتم ي مقارن ه واعتمادات كل مشروع، وموقف تنفيذ كل مشروع واإلنفاق الفعل

  السنة األولي. وفي نھاية التقرير تم التوصل لبعض النتائج التي تدفع بعملية التنمية إلي األفضل.

دأت لمشروع الدكتورة / ھدي صبحي .. مستشار األمين العام للتخطيط ومنسق ا تلى ذلك  كلمة أ.   التي ب

مالشكر للسادة الحضور،  بتقديم ة اإلعداد للخطة ، وملخص لعرض  ث ذكيرمرحل اب الت ه  م اق علي م االتف ت

دير التخطيط، في أثناء أثناء االجتماعات  مرحلة اإلعداد للخطة بحضور السيد سكرتير عام المحافظة، وم

ة  ات األھلي رأة ورئيس لجنة المرأة باإلتحاد اإلقليمي للجمعي ومي للم رع المجلس الق ررة ف بالمحافظة، ومق

ة  راء من وزارة التنمي ة بالمحافظة، وخب بالمحافظة، ومديري مديريات الصحة والتعليم والشئون االجتماعي

  االقتصادية (التخطيط) .
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حت  دعيم وأوض ن ت ه م ا تحتاج ھا وم ة نفس ات المحافظ ات وأولوي ي احتياج ز عل ة ترك ة المحافظ أن خط

ه مشروعات الخطة  توثيقموحد لنموذج مرأة، وتم تحديد للنھوض بال ي مستوي المحافظات ب ار عل ، وإعتب

دماج المرأة في إلھدف تجزء ال يتجزأ من الخطة القومية للتنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة  خطة المرأة

  المجري الرئيسي للتنمية .

ادات بالمحافظة دتوفير علي تسھيل وركز دور المجلس  أن وأشارت الى؛  وادر والقي وصياغة ،عم فني للك

امج وأشادت بأن الجھد الخطة المقترحة في صورتھا النھائية ،  رأة وبرن ومي للم ين المجلس الق المشترك ب

داد للخطة   (UNFPA)صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة  ة اإلع دة في تسھيل عملي ار جي ، كان له آث

ذ  يموتنفي ة وتقي روع متابع اعي  مش وع االجتم ور الن ن منظ ة م ة القومي ة الخط تم متابع ث ي ذ   . حي تنفي

واء  ق المشروعات س ةعن طري ة الميداني ة أو المتابع ة الدوري ة المكتبي ي جانب  .المتابع ذ إل ي تنفي دوره ف

  الدورات التدريبية المستمرة ورفع مھارات وكفاءات المشاركين حتى مستوي السكرتير العام . 

  تائج المشروع كما يلي :وعرضت أھم ن

 ة االقتصادية ع وزارة التنمي يق م ة والتنس ة الدوري الل المتابع ن خ ى  م اق عل م اإلتف د ت مي بن ر مس تغيي

ل رأة والطف ة الم تثمارية  خدمات صحية وتنمي ا"  بالخطة اإلس رأة والنھوض بھ ة الم امج تنمي ى " برن إل

ادات ال امج، بھدف خدمة المرأة وتنفيذ الخطة في ضوء االعتم ذا البرن ه  قصر ومحددة لھ ى اعتمادات عل

عتمادات ھذا البند في تنفيذ مشروعات إ . وعدم السماح بإستخدامتنفيذ مشروعات خطة النھوض بالمرأة 

 اخرى.

  تأشيرات مباشرة وواضحة تمنع نقل االعتمادات من مشروع آلخر، وذلك لضمان تنفيذ مشروعات إعداد

ك خطة النھوض بالمرأة وفقاً للمع ذ تل تمد في بند "تنمية المرأة والنھوض بھا"             خاصة وأن تنفي

 المشروعات ال يتطلب مبالغ باھظة.

  ات مستجيبة ق موازن دء في تطبي رامج واألداء للب ات الب يم وموازن ة والتقي ي المتابع التدريب المستمر عل

 للنوع االجتماعي والجاري حاليا إجراءات تنفيذية لتطبيقھا.

 ستمارة المتابعة علي مستوي المحافظات إلن الملحوظ في أسلوب المتابعة ، حيث تم توحيد نموذج التحس

ي)  اق فعل لكل مشروعات الخطة بحيث تتضمن البيانات األساسية سواء التمويل (اعتمادات مقترحة وإنف

 ونسبة التنفيذ وجھة التنفيذ وعدد المستفيدات والبرنامج الزمني لتنفيذ كل مشروع.
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يم  أضافت موضحة؛  ثم م تقس أنه بناء علي نسب تنفيذ المشروعات المقترحة واإلنفاق الفعلي،                 ت

م  ه  أوضحتالمحافظات إلي ثالث مجموعات جيد ومتوسط وضعيف، ث ذي لمحافظة أن حسب الموقف التنفي

د تحفإالقليوبية  ر من المحافظات ، وق ر في نه يعتبر ضعيف وھذا ينطبق علي عدد كبي سن الموقف لحد كبي

  . ٢٠٠٨/ ٠٧عن السنة األولي  ٢٠٠٩/ ٠٨متابعة السنة الثانية من الخطة 

م  ة القث ية لمحافظ ة الخمس ي الخط م عرض المشروعات المقترحة ف ةت ي تتضمن ( ؛ ليوبي رامج ٣والت ) ب

ا ، والت) مشروعات ومحدد لكل برنامج االعتمادات المقترحة علي مدار سنوات الخطة ٧بعدد( ا كم عليق عليھ

  يلي :

  ) من االعتماد المقترح. ٪ ٣٠٫٤نسبة اإلنفاق الفعلي ( إجمالي  : أوال: برنامج الصحة

اطق العشوائية ١٥مقترح إنشاء عدد( - ١ ) وحدة صحية في األماكن المحرومة من الخدمة الصحية والمن

ا دد( ، م دائي لع ليم االبت ى اآلن ھو جاري تشطيب والتس م حت ة () وحدات صحية ٧ت ) ألف ٥٧٧٠بتكلف

اطق ة في من نة الثاني د :جنيه خالل الس يد ،شبرا البل ة رش ة سوسق ،وعزب ا هللا ،وعزب ر عط ر  ،وكف وكف

ي  ،وكفر العمار،مروان  نة األول ذ في الس ة للتنفي ة الفعلي م تتحدد التكلف ال ،ولكن ل  ٠٧/٢٠٠٨وكفر الجم

ي موافاتنا بالبيان كالم تتم باعتبار أن التنفيذ مركزي، و مل طبقا لنموذج المتابعة الربع سنوي مما يؤثر عل

 تقدير نسبة اإلنفاق الفعلي لتنفيذ المشروع.

 لم ينفذ مشروع إنشاء مراكز متخصصة لفحص المقبلين علي الزواج. - ٢

 لم ينفذ مشروع تدوير مخلفات الصرف الصحي بالقرى. - ٣

 لم ينفذ مشروع إنشاء محارق نموذجية . - ٤

المرأة وتخدم د. ھدي أن الم تساءلت أ.و رح خطة النھوض ب ددة خارج مقت حافظة تنفذ مشروعات متع

ة،  ذ المشروعات المقترحة المرأة بصورة فعال ة لتنفي اذا ال نضع األولوي ة بالخطة ، فلم ا مبني خاصة أنھ

ا بناءاً على حتياجات المحافظة وإعلي  داد للخطة. هطلبم ة اإلع اء مرحل ادة المسئولين بالمحافظة أثن  الس

ا  ذ أي مشروع مكم ة صعوبة تنفي ي حال ه ف المأن ن درج ب دم نفس إقترح ، يمك تبداله بمشروع آخر يق س

 الخدمة بھدف زيادة نسب التنفيذ.

ى  أوضح السيد المحافظوقد  اتم إنجازه حت ة م ة ومتابع أن الشراكة ھامة لمتابعة تنفيذ الخطة من أجل التنمي

اون للوص ن التع د م دة فالب ة جدي ي تجرب ة تاآلن ، وھ ة أفضل، والمتابع ر ول لنتيج رية ظھ العناصر البش

  المؤمنة بتنفيذ الخطة وأيضا إمكانيات المحافظة .

  : أال وھي ا ى فھمھھناك نقاط أساسية يجب التركيز علكما أن 
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ة : -١ إن  المركزي ار إف ذ ختي رأة تنفي ة الم ى المستوى الالمركزي خطة لخدم ة يسبب عل ق المركزي ع تطبي م

ة عقبات في التنفي اً سواء من الناحي ذ مركزي اه تنف ذ ، فمثال إنشاء الوحدات الصحية أو مشروعات المي

ي  رح الخطة أن نركز عل د وضع مقت د عن ي، فالب اق الفعل ار مشروعاتإاإلدارية أو اإلنف  يمكن  ختي

  كل التمويل.اراءات التنفيذ والتغلب علي مشجل إيسھتالمركزياً ل ھاذيتنف

ً  يمليس من السھل أن يتم تقي -٢ تظھر بالكامل،  نألن الصورة ل من المحافظة، المشروعات المنفذة مركزيا

 ديوان عام المحافظة. عن طريقلكن يمكن تقييم المشروعات المنفذة 

ل؛ إنشاء تنفيذ رغم ،في تنفيذ المشروعات  المجتمع المدنيوضوح مشاركة عدم  -٣ مركز  ه لمشروعات مث

زواج ا لفحص ي ال ين عل اء و، لمقبل رأة مرإنش ي جانب مشروعات للم اث، إل ور وإن اقين ذك ز للمع ك

 المعيلة.  

ر ذا إذا ظھ ة ت ل ي المتابع روعات ف ذة المش وي المنف ذ، ستصبح الصورة أق ة التنفي ن جھ ر ع بصرف النظ

م يظھر الموقف  ه ل وموقف التنفيذ سوف يتحسن ، ويعتبر ذلك خطأ من جانب مدير التخطيط بالمحافظة ألن

  بشكل جيد.

ذ ضعيفة  ة ؤكدم  أ.د/ األمين العام:وأضافت  لأن ظھور نسبة التنفي د يرجع بالفع ذ أغلب المشروعات ل ق تنفي

ي األمور سواء مما ال يوضح مركزياً  دم الخلط ف ي. ولع ع الفعل ا للواق ذ طبق ذ مركزي أو ال  موقف التنفي التنفي

 التنفيذ ومحاولة حلھا.مركزي يجب أن يكون ھناك سھولة في توفير البيانات، والتطرق لمعوقات 

ـ  ،  ٪ ١٠٠كما أكدت سيادتھا أن المتابعة التي يركز عليھا المجلس ليست متابعة لألرقام فقط ونسبة التنفيذ تصل ل

ى اآلن.      ه حت تم تفعيل م ي ن المشروع ل الي لك اق ع ون اإلنف يمكن أن يك ي ف ذ الفعل ي موقف التنفي ة عل ل المتابع ب

 وانب لتحقيق المصداقية.  لذلك تتم المتابعة من عدة ج

حت  دي :أوض ديري  د.ھ اً ، ألن م ذة مركزي روعات المنف ن المش ات ع وفر بيان ات ت ن المحافظ د م أن العدي

ن  ة ع ة كامل ديھم دراي ة ول داد للخط ة اإلع روا مرحل اعي حض امن االجتم يم والتض حة والتعل ديريات للص الم

دير بيناعلية المشروعات المقترحة، لذا البد أن يحدث تعاون أكثر ف ديري بالمحافظة التخطيط م ديريات وم  ؛الم

ديرة أكدت ات المحافظحد أبالخطة تنفيذ مشروعات علي سبيل المثال ظھر أثناء متابعة موقف  هأنوأوضحت  م

ذ ليست المحافظة أن التخطيط  ة في حاجه لتنفي ادات متنقل وفير عي رح لت ك المشروع المقت الرغم من ،؛ ذل أن  ب

 نفيذه من وزارة الصحة وتم توفير عيادات متنقلة أكثر من المطلوب في المقترح .المشروع تم ت

ا أ ارك؛  د.ھدي ضافتكم ة ش ات األھلي ي الجمعي ة  واأن ممثل داد للخطة أيضاً من خالل مديري ة اإلع ي مرحل ف

ي يركتم الت، كما التضامن االجتماعي ل ى ز عل ل دون اضرورة الحرص عل وع مصادر التموي ادإلتن فقط  عتم
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م يظھر  ذ ل ة التنفي ي مرحل ذ المشروعات ، لكن ف  وجود واضحعلي بنك االستثمار حتى نضمن زيادة نسبة تنفي

  . اتالمحافظتنفيذ خطط  كثير من تلك الجھات في ل

ة لخطة المحافظة أم تكون محددة : مستشار األمين العام للمجلستساءلت الدكتورة  ادات إجمالي ھل توجد اعتم

 حده ؟ لكل مشروع علي

أوضح أنه يتم إرسال المقترح حسب القطاعات، ففي قطاع الصحة نرسل الخطة  مدير عام التخطيط بالمحافظة:

 يتحدد لكل مشروع علي حده. مدرج بھا المشروعات المطلوب تنفيذھا، لكن المتاح يكون إجمالي وال

ط ؟ و أ.د / األمين العام : رأة فق ذھا ھل الوحدات الصحية المنفذة تخدم الم ي مشروعات تنف ة عل تم المتابع كيف ت

 وزارة الصحة ألن بذلك سيتم الخلط أثناء عملية متابعة تنفيذ المشروعات .

ادة دير المشروع  أ/ غ ة  هأوضحت أن :، م ة من الخدم اطق المحروم د المن م تحدي داد للخطة ت ة اإلع ي مرحل ف

ة ي وثيق اطق المحددة ف ة حسب المن تم المتابع ع  وعلي ھذا األساس ت ة لجمي ة مقدم المحافظة ، وإذا كانت الخدم

ن  رأة ، لك ة الم ة لخدم ق الفعالي ذ لضمان تحقي ل مشروع منف ن ك تفيدات م دد المس د ع تم تحدي ع في ات المجتم فئ

م  ي الوحدات ول دأ العمل ف م يب ذلك ل دائي ل ليم االبت ا تحت التشطيب والتس الوضع الحالي للوحدات الصحية أنھ

 لياً.تستفيد منھا المرأة حا

يط بالمحافظة : ام التخط دير ع ع  أ/ م ا م ته حالي تم دراس ات الصرف الصحي ي دوير مخلف أوضح أن مشروع ت

 الوكالة األلمانية لتنفيذه .

اد/ ھدي :  د من مواف سالب المرأة، حيث أن موقف  ة المجل رح ضمن خطة النھوض ب بموقف أي مشروع مقت

دير ة للمالحظات  التنفيذ لم يظھر في المتابعة الواردة من م اك خان ة ھن التخطيط بالمحافظة ، في نموذج المتابع

 ھي التي  توضح الموقف الحقيقي لتنفيذ أي مشروع.

يمكن إعادة تدريب مديري التخطيط بالمحافظات علي أسلوب متابعة تنفيذ المشروعات بصورة  أ.د/ األمين العام:

 أوضح من التدريب السابق. 

رح  تنفيذ مشروع السيد المحافظ: تدوير المخلفات يحتاج لمبالغ باھظة، فمن الممكن إعادة صياغة المشروع المقت

 ليكون تنفيذ بيارات مسمطة ،ألن المرأة الريفية ھي أكثر الفئات تعرضا لمشاكل الصرف الصحي . 

ي أ/ أمينة شفيق: دني يساھم ف عمل  تقوم الجمعيات األھلية بأنشطة عديدة خاصة في قطاع الصحة والمجتمع الم

 طرنشات ، البد من تحديد موقف التنفيذ بصورة أدق.

  ) من االعتماد المقترح ٪  ٨٢نسبة اإلنفاق الفعلي (   :برنامج التضامن االجتماعيثانياً: 

  لم ينفذ مشروع الدعم االقتصادي للنساء الفقيرات والمعيالت. - 
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دريب النساء بإن ٢ستبدال مشروع إنشاء عدد تم إ -  ي لت دريب مھن رأة مركز ت ع الخدمات المتكامل للم شاء مجم

ة ٣ببنھا بتنفيذ من مديرية اإلسكان بتكلفة ( اء من المشروع ، ومن خالل المتابع ) مليون جنيه وتم التنفيذ واالنتھ

ي  اھزة ، والتنظيف اآلل ات الج داد الوجب ة، وإع ة الفندقي ى الخدم دريب عل ز يتضمن الت ين أن المرك ة تب الميداني

افة للم ز استض ائي ومرك ادي نس غيرة ون روعات الص ي المش دريب عل ات والت دات الريفي دريب الرائ رأة ، وت

ي  ة عل ل والمريض ورة العائ رأة المھج دريب الم روع ت ة مش ذاء وخدم اج الغ ي إنت رأة ف وير دور الم وتط

 المشروعات الصغيرة ومتناھية الصغر التي تدر بعائد علي المرأة .

عدد إلظھار جيدة ويقدم العديد من الخدمات للمرأة في المحافظة، لكن نحتاج حظ أن نسبة تنفيذ ھذا المشروع يالو

ديري التخطيط بالمحافظات  ادة م ه مع الس ق علي المستفيدات الستكمال بيان نموذج استمارة المتابعة كما ھو متف

  في االجتماعات الدورية. 

ددة ستبدال المشروع المقترح بتنفيذ إتم : قائالً  السيد المحافظعلق   دم خدمات متع مشروع علي نطاق أوسع ويق
يمكن  ة، ف االت مختلف ي مج رأة ف روع لللم ذا المش دافھ ق أھ ة  أن يحق رح خط ي مقت ذ ف م ينف ذي ل روع ال المش

 النھوض بالمرأة .
 ه بمراكز التدريب .عميمالمشروع المنفذ جيد وتستفيد منه المرأة ، بل نؤكد علي تأ. د/ األمين العام : 

  )  من االعتماد المقترح٪  ١٠٫٧نسبة اإلنفاق الفعلي (:  امج التعليمبرنثالثاً: 

ز عدد  ذ حتى اآلن عدد ( ١٢المشروع المقترح ھو إنشاء وتجھي م تنفي دارس في ٤مدرسة فصل واحد، وت ) م
ة التعلي -عزبة شكر هللا اإلحراز  -كفر الصھبى  -مناطق نامول  ة عرب العليقات و جھة التنفيذ ھي ھيئة األبني مي

  ومسئولة مسئولية مباشرة عن اإلنشاءات التي تقوم بتنفيذھا طبقاً للنماذج وتتم عملية التسليم طبقاً للمواصفات. 

ذ  ي لتنفي اق الفعل الي اإلنف دد إجم م يتح ن ل دة ، لك ا جي د م ي ح ة إل نة الثاني ى الس ذ حت بة التنفي ظ أن نس نالح
ذا يجب المشروعات المنفذة مركزيا مما يؤثر علي نسبة التن ذ، ل ذ إفي اقص لتوضيح نسبة التنفي ان الن ستكمال البي
  الستكمال نموذج المتابعة. بصورة واقعية. كما نحتاج لتحديد عدد المستفيدات

ذ أنه السيد المحافظ: أوضح  د موقف تنفي في السنة الثالثة جاري تنفيذ باقي المقترح ، وسيتم تكثيف الجھود لتحدي
 ً   .  المشروعات المنفذة مركزيا

ام :  ين الع ا أ.د/ األم المرأة وأيض وض ب ة النھ رح خط ن مقت ذة م روعات المنف س بالمش اة المجل ن مواف د م الب
 المشروعات المنفذة خارج المقترح .

ذ د.ھدي :  ر لكن يظھر موقف تنفي ي مجال مكافحة الفق دة ف يظھر في نشاط المحافظة أنھا تنفذ مشروعات عدي
 ل البيانات لتحسين نسبة التنفيذ .المشروع ضعيف ، فالبد من استكما

   .٢٠٠٩/ ٠٨أنھت الدكتورة / ھدي صبحي عرض موقف تنفيذ مشروعات المحافظة حتى السنة الثانية ثم 
ا  ر حالي ة تعتب وتوضيح أن البند الخاص بمشروع تنمية المرأة والنھوض بھا المدرج في الموازنة العامة للدول

ة مخصص اعتماداته لتنفيذ مشروعات خطة ا اد اإلضافي من وزارة التنمي لنھوض بالمرأة ، إلي جانب االعتم
  المحلية ويمكن بذلك تنفيذ المشروعات المقترحة خاصة وأن تنفيذھا يحتاج لمبالغ بسيطة ليست باھظة.
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دي اموق ديم ت د. ھ ي بتق نة األول ر الس ن تقري خة م ة نس ة  لمتابع ذ الخط ن العرض  ٢٠٠٨/ ٠٧تنفي خة م ونس
يم -مشروع إدماج النوع في التنمية: تخطيطاالليكتروني " درة المؤسسية" ، للسيد المحافظ  -متابعة وتقي ة الق تنمي
ه  ة من الخطة موضحة أن ة السنة الثاني ر متابع اء من طباعة تقري اً االنتھ يتم إرسال  ٠٨/٢٠٠٩جاري حالي وس

  نسخة لمكتب السيد المحافظ. 

ً   ؛مشروعات خطة النھوض بالمرأة  بأن يتم تنفيذوصي السيد المستشار / محافظ القليوبية أ وقد أن و ،المركزيا
تم  ة إلدراج اي ة دون الحاج ب المحافظ ن جان ذ م تم التنفي ى ي ا حت ة لھ ة التقديري د القيم ادات بصورة إلتحدي عتم

  مركزية مما يعيق التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد لكل مشروع.
  قومي للمرأة والمتابعة الجيدة علي تنفيذ المشروعات . ثم تقدم سيادته بالشكر لجھود المجلس ال

ة الخطة لتوضيح موقف  ين بمتابع دير التخطيط بالمحافظة والمعني ع م اع م وأكد سيادته علي أنه سيتم عقد اجتم
  التنفيذ بصورة أفضل طبقا للواقع الفعلي.

ي اإلعداد لسااألمين العام للمجلس القومي للمرأة ؛ الدكتورة / فرخندة حسن  شكرتو يد المحافظ والقائمين عل
المرأة  لالجتماع مع التأكيد علي إعادة النظر في موقف تنفيذ المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض ب

  خالل الثالث سنوات المتبقية .   لزيادة نسبة التنفيذ

  

  

  

  

  

  

  لخطة  لمحافظة القليوبية) االعتمادات الفعلية لتنفيذ البرامج المقترحة حتى السنة الثانية من ا٣جدول (

االستثمارات   البرنامج
  المقترحة

٢٠١٢- ٢٠٠٧  
  (القيمة باأللف جنيه)

اعتمادات السنة 
  األولي
٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  (القيمة باأللف جنيه)

اعتمادات السنة 
  الثانية 

٢٠٠٨/٢٠٠٩  
  (القيمة باأللف جنيه)

نسبة التنفيذ 
بالنسبة 
  للمقترح

حتى السنة 
  الثانية 

  ٪٨٩   ١٧٨١٥  -  ٢٠٠٠٠  الصحة

  ٪ ٢١،٤  ٢١٤  ٢١٤  ٢٠٠٠  التعليم

  ٪٨٢   ٢٨٠  ٣٠٠٠  ٤٠٠٠  مكافحة الفقر والتمكين اإلقتصادي

  ٪ ٨٢،٨   ١٨٣٠٧  ٣٢١٤  ٢٦٠٠٠  إالجمالي

  محافظة القليوبية -) مصادر تمويل تنفيذ المشروعات للسنة األولي والثانية من الخطة٤جدول (

  منح وقروض  تمويل ذاتي  بنك  البيان

  ادات الفعلية للتنفيذ فياالعتم
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧السنة األولي 

٢١٤  ٠  ٣٠٠٠  

  االعتمادات الفعلية للتنفيذ في
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة الثانية 

٢١٤  ٠  ١٨٣٠٩  
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  كفر الشيخة لمحافظ - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   كفر الشيخ :بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

تعاني من مشكالت عديدة أن المرأة بالمحافظة مازالت  الشيخ كفرأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

ً بإنخفاض في نسب القيد بمراحل  تتمثل في إنخفاض ملحوظ في مستوى الدخل ببعض المراكز ؛ مصحوبا

التعليم المختلفة ونقص الخدمات األساسية وإنتشار األمية ، إرتفاع الكثافة بالفصول ، والحاجة لوحدات 

ى البرامج والمشروعات التي حددت في إحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست علمما أوضح صحية . 

   :مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

 تقليل الكثافة بالفصول.  

  مساعدة الفتيات على مواصلة التعلم بعد المرحلة األساسية . 

 يل معدالت األميةتقل . 

 : صحةإحتياجات في مجال ال - ٨

  تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية . 

  الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية تيسير. 

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر وإحتياجات ل  - ٩

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي. 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 : إحتياجات بيئية -١٠

  المسببة لألمراض الموجودة في البرك والمصارف .القضاء على الحشرات والزواحف 

 . تحسين البيئة والحفاظ عليھا من التلوث 
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  ترح خطة النھوض بالمرأة التالي :وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مق 

  

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

كفر  لمحافظة    ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    - ) ١جدول (
  الشيخ

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
 رنامج البتكلفة 

  (باأللف جنيه)
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

برنامج 
  لتعليما

٥  
  
  
  

٢٥٠٠  
٥٠٠٠  
٣٠٠٠  

  

٥٦٠٠  

فصل  ٤٠إنشاء مدرسة ثانوي للبنات بعدد  -١
  بالرياض. 

  مدارس تعليم أساسي بنين وبنات. ٥إنشاء  -٢
 ٣إنشاء مدرسة ثانوي صناعي للفتيات نظام  -٣

  سنوات.
  مدارس فصل واحد. ٥إنشاء  -٤
ز  -٥ ام  ٤تجھي ات نظ ناعي للبن انوي ص دارس ث  ٣م

 سنوات بقلين ، الحامول ، سيدي سالم والرياض .
  نامج بر ٢

  الصحة
٢  
  

٥٢٥  
  
٦٠٠٠  

عيادات خارجية للصحة األنجابية  ٦إنشاء  -١
بالرياض ، مدينة كفر الشيخ وسيدي سالم وفوه. 

.  
دد  -٢ اء ع ز  ٥إنش رأة بمراك حية للم دات ص وح

  المحافظة.

برنامج  ٣
  البيئة 

تغطية المصارف وردم البرك بمنطقة الجزيرة  -١  ٥٠٠٠  ١
لى البيئة التى الخضراء وبرج مغيزل للحفاظ ع

  تعيش بھا المرأة.
برنامج  ٤

مكافحة 
الفقر 

والتمكين 
  اإلقتصادي

١٤٠٠  ٣  
٦٠٠  
  

١٢٠  

مركز تدريب للسيدات بدسوق  ٢إنشاء  -١
  ومطوبس. 

مراكز تدريب للسيدات بفوه  ٣تجھيز وتطوير  -٢
 والحامول وسيدي سالم.

نادي نسائي بفوه  ٢تجھيز وتشغيل عدد  -٣
  ومطوبس .

    ٢٩٧٤٥  ١١  اإلجمالي  
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في الخامس عشر قام فريق العمل المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان 

إلجراء المتابعة الميدانية لمشروعات خطة النھوض  كفر الشيخ بالتوجه إلى محافظة ،  ٢٠٠٩من يونيو عام 

  - :مالك المشروعات وھت مشروعان من بالمرأة وزيارة 

  ). سالم سيدي( شالمة بقرية أسرة طب مركز .١

  .سالم بسيدي المھني التدريب مركز .٢

ً  امزيارتھ تملذان ال نالمشروعا يوضح جدول   كفر الشيخ بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية مكان المشروع اسم المشروع  اسم البرنامج

 بقرية أسرة طب مركز .١ الصحةبرنامج 

  ).سالم سيدي( شالمة

   شالمة قرية

  ).سالم سيدي(مركز 

٢
٠
٠
٧

/ ٢
٠
٠
٨

  

  الصحةوزارة 

برنامج مكافحة 

الفقر والتمكين 

  اإلقتصادي

  مركز سيدي سالم  المهني التدريب مركز  .٢

٢
٠٠
٧

 
 / ٢
٠
٠
٨

  

  مديرية اإلسكان

  

  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :

 : سالم سيدي مركز شالمة بقرية الموجودة الطبية بالوحدة األسرة لطب خارجية عيادة إنشاء -١

  أھداف المشروع :

ى  االسرة طب وحدات بتفعيل وذلك للمرأة الصحية الرعاية .١ وم الت ة تق ل السيدات برعاي  الحمل قب

 . الوالده بعد ما ومتابعة والوالدة الحمل واثناء

  تحقيق الوالدة اآلمنة . .٢

   الزواج قبل ما إختبارات خدمة توفير  .٣

  .  والغذائية الصحية الثقافة فيرتو .٤
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  شالمة بقرية أسرة طب مركز

  وقد تبين بزيارة الوحدة ما يلي :

  يخدمھم المركز  أسرة ، و ٥٠٠ألف نسمة يكونوا  ١٧عدد السكان في القرية. 

  أسرة منھم فقط حتى اآلن . ١٥٠أعد المركز ملفات لـ 

  ٢٠٠٨المركز بدأ العمل منذ شھر يوليو . 

  فرد للكشف  ٢٥٠.وتنظيم األسرة سيدة شھرياً للحصول على خدمات  ٥٠التردد الشھري متوسط

 وطفلة . طفل ١٢٥لنحو تطعيمات . تقديم خدمة العيادات خارجية بال

  

  .سالم بسيدي المھني التدريب مركز -٢

  

       

  

             

  

  

  أھداف المشروع :

 .على المشروعات اليدوية الصغيرة   يبتدر توفير الو فنيًا وماديًا م المرأة الفقيرة تدعي -١

  .جتماعياً إ قتصاديا و إها أوضاعتسويق منتجاتها لزيادة دخلها والنهوض بمساعدة المرأة على  -٢
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  وقد تبين بزيارة المركز ما يلي :

 المكان إعداد وتجھيز تم 

  على التريكولتدريبھن المركز به تخصصان ؛ أحدھما لتدريب الفتيات على الحياكة واآلخر 

 ستنان المركز ب مدة التدريب للبرنامج التدريبي. 

   فتاة.  ٦٠ ات في البرنامج التدريبي المتدربعدد إجمالي 

  شھر .ة أثالث ؛ مدة الدورة صيفية قصيرة في فترة التدريبيوفر المركز أيضاً دورات 

 . تم اإلنتھاء من تنفيذ جميع األنشطة بالكامل وفقاً للبرنامج الزمني المستھدف 

 وتخريج المتدربات . دريبمركز بدأ في تال  

  

  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة كفر الشيخ عن العام المالي 

مؤشرات   شروعماسم الم
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

ة 
ري
بق

ة 
سر
ب أ
 ط
كز
مر

.(
لم
سا

ي 
يد
س

) 
مة
شال

 
  

 ١٢٠٠ 
الف جنيه 

ة تكلف
 إستثمارية 

 دھانات 

 أرضيات 

   معدات
 وأدوات

 مستلزمات  

  

  شراء
معدات 
  وأدوات

 ومستلزمات
 تنفيذ الدھانات

وتغيير 
  األرضيات 

  

  عيادة خارجية
طب األسرة ل

مجهزة لتوفير 
 الخدمة الصحية

  ملفات ألفراد
أسرة تجمع  ١٥٠

  التاريخ الصحي

  إستفادة نحو
 فرد ١٧٠٠٠

  من المشروع

ويل لم يتضح توفير التم
الذاتي المذكور بمقترح 

الخطة  مما يشير لضرورة 
السعي الجاد لتنشيط 

  مصادر متنوعة للتمويل

٢

كز
مر

 
ب
ري
تد
ال

 
ي
ھن
لم
ا

 
ي
يد
س
ب

 
لم
سا

 
وير
ص

  

لف ٤٣٠   
  جنيه
إستثمار  

  حكومي
 إنشاءات  

 دھانات 

 أرضيات 

   معدات
 وأدوات
  ومستلزمات

  

  تنفيذ 
 دھاإنشاءات

 نات
 أرضيات

   شراء
معدات 
 وأدوات

  ماتمستلز

  للتدريب مركز
 والتكوين المھني

 فتاة كل  ٦٠
 سنتين

  عدد من
خريجات 
الدورات 
  القصيرة

 ٦٠إستفادة نحو 
فتاة كل عامين من 

التمكن والقدرة على 
مزاولة مھنة 

مطلوبة مدرة للدخل 
  بكفاءة عالية

  

لم يتضح توفير التمويل  
الذاتي المذكور بمقترح 

الخطة  مما يشير لضرورة 
تنشيط السعي الجاد ل

  مصادر متنوعة للتمويل
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  الغربيةلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   الغربية :بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

مشكالت عدد من الأن المرأة بالمحافظة مازالت تعاني من  ية الغربأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 
المشكلة  ؛فيأھم تلك المشكالت تتمثل  التي تحتاج الى اإلستھداف لتحسين أوضاع المرأة والنھوض بھا.

،  بين اإلناث وإنتشار األميةالدخل والمستوى اإلقتصادي . إنخفاض  السكانية  البطالة التي تنعكس على
الحشرات والقوارض المنبعثة .  عدم وجود صرف صحي بقرى المحافظة،  نزلية والزراعيةالمخلفات الم

 إستدعت إحتياجات وأولويات خاصة   أوضح  من البرك والمصارف المارة داخل الكتلة السكانية .كل ذلك
   :البرامج والمشروعات التي حددت في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  فعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : اإلحتياجات ال

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

 توفير التعليم الفني الزراعي المالئم للمحافظة والذي يمكن الملتحقات به من ممارسة عمل إنتاجي.  
  . مساعدة الفتيات على مواصلة التعلم بعد المرحلة األساسية 
 . تقليل معدالت األمية 

 تياجات في مجال الصحة :إح - ٢

   والصحة اإلنجابية  للمناطق المحرومة والبعيدة  تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية. 
 بمستوى جيد في مراكز المحافظة اإلنجابية والصحة تيسير  الحصول على خدمات الصحة. 
 تنظيم األسرة.تدريب الرائدات الريفيات لزيادة وعي النساء الريفيات بأسس الرعاية الصحية و 

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر وإحتياجات ل  - ٣

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي. 
 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 إحتياجات بيئية : - ٤

 واحف المسببة لألمراض الموجودة في البرك والمصارف .القضاء على الحشرات والز 
 . تحسين البيئة والحفاظ عليھا من التلوث 

  إحتياجات في مجال تكنولوجيا المعلومات : - ٥

  . بالمحافظة المرأة أوضاع عن كاملة بيانات قاعدة إعداد

  قد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي :و
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  الغربية لمحافظة    ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    -) ١جدول (

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
تكلفة 

  برنامج ال
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

برنامج 
  التعليم

٢  
  
  
  
  

  

٥٠٠٠  
   
   

  

٢٠٠٠  

  

مدارس زراعية وصناعية لتدريب الطالبات على  ١٠تطوير عدد  -١
اج بعض الصناعات مثل إنتاج األلبان ، عصائر ومربات ،تربية إنت

 دواجن وصوب زراعية ومشاغل ومالبس جاھزة.
مدارس ذات فصل واحد تلحق بمدارس مقامة بالفعل لمحو  ٩إنشاء  -٢

مركز طنطا  - أمية الفتيات وتسويق المنتجات في المناطق اآلتية:
مركز  -ية الجعفرية مركز السنطة بقر - بقرية الراجدية وقرية برما

مركز كفر الزيات  -مركز قطور بقرية نشيل  -بسيون بقرية كتامة 
مركز ذفتى بقرية نھطاي  -مركز المحلة الكبرى بقرية دمرور  -بأبيار 

  مركز سمنود بقرية محلة زياد. -

  برنامج  ٢
  الصحة

٣  
  

١١٠٠٠
 
٥٠٠٠  

  
  
٢٥٠٠  

ظة الثمانية لخفض مركز صحي للمرأة بمراكز المحاف ٥٠نشاء عدد إ -١
معدالت اإلنجاب من خالل برامج تنظيم األسرة والصحة اإلنجابية 

  ..األمھات وفيات معدلوتحسين صحة المرأة وخفض 
 من لكل سيارة ٢ طبيا مجھزة متنقلة طبية عيادات ١٠ عدد شراء -٢

 اإلنجابية الصحة خدمات لتقديم المحافظة مراكز لكل ٦و والمحلة طنطا
  .والعشوائية المحرومة لمناطقل األسرة وتنظيم

 تنظيم مجال في للعمل وإعدادھن ريفية رائدة ٥٠٠ عدد تدريب -٣
  .والمجتمعية الثقافية والتوعية اإلنجابية والصحة األسرة

برنامج  ٣
  البيئة 

٣٥٠٠  ٢  
  
  
١٠٠٠  

 الخطرة الطبية النفايات لحرق للبيئة صديقة محرقة ٣ عدد شراء -١
 في العامالت وحماية البيئي وثالتل وخفض األمراض إنتشار وخفض
 .الصحي المجال

 بالبيئة الموجودة الطبيعية المواد من الفخار لتصنيع مصنع إنشاء  -٢
  .للمرأة عمل فرص وخلق الفخار صناعة لتحديث

برنامج  ٤
مكافحة الفقر 

والتمكين 
  اإلقتصادي

٣٥٠٠  ٢  
  

 ١٠٠٠  
  

ريجات من إنشاء مصنع لتصنيع منتجات األلبان بسمنود لتشغيل الخ - ١
 التعليم الفني الزراعي وإيجاد فرص عمل لھن.

 المعيشة مستوى ورفع الفتيات لتشغيل بالجعفرية للكليم مصنع إنشاء -٢
    الصناعة ھذه وتطوير المعيالت للسيدات

تكنولوجيا  ٥
  المعلومات

  .بالمحافظة المرأة أوضاع عن كاملة بيانات قاعدة إعداد - ١  ٧٠٠  ١

   ٤٥٧٠٠  ١٠  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

ى بقام فريق العمل المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  محافظة التوجه إل

المرأة مشروعات بعض ل ؛ إلجراء المتابعة الميدانية ٢٠٠٩التاسع من أبريل عام  يوم؛الغربية  خطة النھوض ب

   :وھيشروعات وزيارة مواقع تلك الم

دعم وتطوير مراكز المعلومات وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن أوضاع المرأة بالمحافظة التابع لبرنامج  .١

  تكنولوجيا المعلومات. 

مركزا صحيا (وتم اختيار مركز الشوربجي وكفر الساحل بطنطا) التابع لبرنامج  ٤١إنشاء وتطوير   .٢

 الصحة.

 لتابع لبرنامج الصحة.عيادات طبية متنقلة ا ١٠شراء عدد  .٣

 .لبيئةسيارات نقل نفايات التابع لبرنامج ا ٨محرقة و  ٣شراء عدد  .٤

  

ً  زيارتھا تم لتيا تالمشروعا يوضح جدول   الغربية بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

تكنولوجيا 

  المعلومات

دعم وتطوير مراكز .١
ات وإعداد قاعدة المعلوم

بيانات كاملة عن أوضاع 
  المرأة بالمحافظة

 -محافظة الغربية  

  طنطا

٢
٠
٠
٧

/ ٢
٠
٠
٨

  

  ديوان عام المحافظة

المركزين إنشاء وتطوير  برنامج الصحة
بمركزي كفر  الصحيين
  كفر الساحل بطنطاالزيات و

 كفر الزياتمركزي 

  وكفر الساحل

٢
٠
٠
٧

 
/

٢
٠
٠٨

و 
 ، ٢
٠
٠
٨

 
 / ٢
٠
٠
٩

  

  الصحيةمديرية الشئون 

عيادات  ١٠شراء عدد  الصحة برنامج
  طبية متنقلة

  

٢
٠
٠
٨

 

/
٢
٠
٠
٩

  

  مديرية الشئون الصحية

محرقة و  ٣شراء عدد      بيئةال برنامج
  سيارات نقل نفايات ٨

   

٢
٠٠
٧

 
 / ٢
٠
٠
٨

  

  وزارة الصحة 
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  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :

 : بالمحافظة ةالمرأ أوضاع عن كاملة بيانات قاعدة إعدادمشروع  -١

  : أھداف المشروع 

 . المحافظة سكان إلجمالي عدد  بالنسبة اإلناث نسبة تحديد -١

 واالجتماعية للمرأة . والتعليمية الصحية الوقوف على األوضاع   -٢

 . المعيلة المرأة أعداد تحديد  -٣

 . آلي حاسب جھاز ١٠٠ عدد وتطوير ديدجت  -٤

 . األنترنت شبكة طريق عن المحافظة عام بديوان المحلية الوحدات ربط -٥

ي  وبزيارة المشروع القائم في مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار في ديوان عام المحافظة إتضح ما يل

:   

  ألفاً من الجنيھات ٤٨، بإجمالي تكاليف قدرھا؛  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧تم تنفيذ المشروع عام.  

 من الجنيھات ألف ا؛ مائةقدرھ ؛بإجمالي تكلفة ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨المركز عام  تطوير إستكمال تم ، 

 .) جنيه ألف ٢٠(منھا تمويل ذاتي يقدر بنحو

  طابعات )  ٨( عدد و كومبيوتر، جھاز ٢٠ نحو يمتلك مشروع إعداد قاعدة بيانات المرأة  

 ( إجمالي قرى المحافظة)  قرية)  ٥١( بيانات تفصيلية عن  تجميع خالل من البيانات قاعدة إعداد يتم
ذه تجميع ثم. التي تم تجميعھا وتصنيفھا المحافظة الثمانية بالبيانات إمداد مراكز ثم ،  ات ھ ا البيان  كلھ
  . المحافظة مبنى في الموجودة الموحدة البيانات قاعدة في

 رأة أعداد عن حصرية بيانات المشروع يمتلك  ، الشعبية المجالس عضوات عدد ، السكان عدد/  الم
دد اث ع ي اإلن اع ف يم قط حة التعل دد والص تفيدات وع ن المس ناديق م ة ص ة التنمي ناديق المحلي  وص

اعي التضامن دد ، االجتم تفيدات وع ن المس طة م ة األنش ة والصناعية التجاري ا والخدمي ن وغيرھ  م
  . سنوي بشكل البيانات ھذه تحديث ويتم ، المحافظة في المرأة عن الحصرية البيانات

 قطف المحافظة مستوى على سيدات ٤ المشروع في يعمل.  

 لھا المخطط المراكز على توزيعھا وجاري الكومبيوتر، ألجھزة توريدال تم. 

  مالحظات على نتائج المتابعة الميدانية للمشروع :

ن أن المشروع  .١ رغم م ى ال ذهعل ى تنفي ابق  ذمن إنتھ ام الس وتر ؛ ٢٠٠٨-٢٠٠٧الع زة الكومبي إال أن أجھ

 على المراكز.  ھاتوزيعيتم لم التزال في الصناديق وحتى وقت زيارة المتابعة كانت 



 

120 
 

 في تجميع البيانات،شباب الخريجين   بعد توقف عمل صعوبة الحصول على بيانات المرأة المعيلة (   .٢

 .) المختلفة بالبيانات المجمعة من المديريات يكتفي المشروع أصبح

  : بطنطا بنوفر الشوربجي وكفر  ن الصحيين بكفرمركزيالإنشاء وتطوير مشروع  -٢

          

  

   : المشروع أھداف

 . اإلنجابية والصحة األسرة تنظيم برامج خالل من اإلنجاب معدالت تخفيض -١

 المرأة،. صحة تحسين -٢

  .األمھات وفيات معدل تخفيض -٣

  ؛ أن لتنفيذ المتابعة الميدانية  وجد الشوربجي وحدة بزيارة

 ادةلل التجريبي التشغيل فقط بدأ تفعيل عملھا بعد ، حيث يتم لم الوحدة ة، عي ادتي صحة الخارجي  وعي
 . األسرة تنظيم و  المرأة،

   للوحدة الالزمة الطبية األجھزة جميع توريد يتم لم . 

  بعد تشغيلھا يتم لم توريدھا تم التي األجھزة . 

 أسرة تنظيم ووحدة نسائي، ونادي صيدلية، ؛ بالوحدة ملحق .  

  :يلي ما الزيارة من فتبين فر؛بنو وحدة بزيارة الميدانية المتابعة فريق إھتم كذلك

 الزيارة لتاريخ سابق شھر من بالوحدة العمل بدأ .  

 ا كفر( قرى لثالثة توفر الخدمة الصحية  الوحدة ر – مھن ر – العرب شيخ كف ي شيخ كف غ) عل  ويبل
  .  نسمة آالف ثمانية حوالي القرى، تلك سكان عدد

 يوميا يوم/ مريض ٤٠ نحو الوحدة  على يتردد.  
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 دة تمل الوح ى تش ادة:  عل ب عي رة ط ل ، األس ل معم يدلية ، تحالي كن ، ص اء وس كن األطب  وس
  .الممرضات

  :الميدانية المتابعة على نتائج مالحظات

 الجيدة والتجھيزات بالنظافةالصحية ببنوفر  وحدةال تتسم.  

 جيد والممرضات األطباء سكن .  

 بعد األجھزة وبعض المعمل تفعيل يتم لم .  

 العام المستشفى إلى للتوجه المريض يضطر مما المتخصصين باءاألط في نقص ھناك.  

  

 : عيادات طبية متنقلة ١٠شراء عدد مشروع  -٤

  المشروع بعد .عدم البدء بتنفيذ الميدانية أوضحت المتابعة 

  : سيارات نقل نفايات ٨محرقة و  ٣شراء عدد مشروع  -٥

  . بعد المشروع بتنفيذ البدء عدم الميدانية المتابعة أوضحت
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ة عن العام المالي ة المتابعة الميدانية لمحافظة الغربيمصفوف

اسم م
  شروعمال

مؤشرات   مؤشرات المدخالت
  األنشطة 

  المالحظات  مؤشرات العوائد  مؤشرات المخرجات

١

ز 
اك
مر

ر 
وي
تط
 و
عم
د

ة 
عد
 قا
اد
عد
وإ

ت 
ما
لو
مع
ال

ع 
ضا
أو

ن 
 ع
لة
ام
 ك
ت
انا
في   ألف جنيه  ٤٨ بي

 ١٠٠العام األول و 

 الف جنيه العام الثاني

الف تمويل  ٢٠منھا 

 ٪ ١٠٠ذاتي بنسبة 
التمويل من 

 المستھدف
   

 من  ٪ ١٠٠

األنشطة 
المطلوب 

  تنفيذھا 

  مركز معلومات
 مطور

 جھاز  ١٠٠
 كمبيوتر 

  قاعدة بيانات 
عن المرأة تفصيلية 
  بالمحافظة

توفير البيانات 
المتعلقة بأوضاع 
المرأة مما يسھل 
تحديد المشكالت 

وأماكن 
  اإلستھداف

التمويل الذاتي لتدعيم 
  التمويل الحكومي

عدم توزيع األجھزة 
على مراكز 

المحافظة يقلل من 
  عائد المشروع

٢

ر 
وي
تط
 و
اء
ش
إن

ال
زي
رك
م

ب
ن 
حيي
ص
 ال
ن

 
ر 
كف
 و
ي
بج
ور
ش
ال

فر
نو
ب

 
طا
طن
ب

  

ألف جنيه تمويل ٤٠
الصحة من مديرية 

  ٪ ١٠٠ لكل مركز

من التمويل 
  فالمستھد

من  ٪ ٧٦نحو 

األجھزة المطلوبة 
بمركز صحة 
  الشوربجي

األجھزة المطلوبة 
بمركز صحة بنوفر 

  ٪ ١٠٠بنسبة 

اإلنتھاء من 
األنشطة 

المطلوبة بنسبة 

في  ٪ ١٠٠

مركز صحة 
  بنوفر

اإلنتھاء من نحو 

من  ٪ ٧٦

المطلوب لمركز 
صحة 

  الشوربجي

متكامــل صــحي مركــز 
يــوفر خــدمات متعــددة 

 ببنــــــوفر ســــــكنللمــــــرأة 
لألطبـــــــــــــــــاء، ســـــــــــــــــكن 
للممرضــــــــات ينقصــــــــه 
ــــدء عمــــل المعمــــل ،  ب
كـــذلك بعـــض األطبـــاء 

  المتخصصين
المركــــــــــــــز الصــــــــــــــحي 
ــــم يفعــــل  بالشــــوربجي ل
العمـــــــل بـــــــه بعـــــــد، وال 
ـــــــــــادي  الصـــــــــــيدلية والن

  النسائي 

توفير الخدمة 
 ٤٠الصحية لنحو 

مريض / يوم بمركز 
  صحة بنوفر

م تم ل ل  ي تفعي
حية  دة الص عماللوح
د ،  وربجي بع بالش

 التشغيل فقط بدأ حيث
ي ادة التجريب  للعي
ة، ادتي  الخارجي وعي
حة رأة، ص و  الم
يم رة تنظ ذلك . األس ك

ل  وفير ك تم ت م ي ل
 األجھزة المطلوبة

 في نقص ھناك
 األطباء

 المتخصصين
المطلوبين للمركز 

الصحي ببنوفر 
 يضطر مما

 للتوجه المريض
 المستشفى إلى
  العام

  عيادات طبية متنقلة ١٠شراء عدد ٣
  دأ تنفيذ المشروع بعدلم يب

  سيارات نقل نفايات ٨محرقة و  ٣شراء عدد ٤

  بعد المشروع تنفيذ يبدأ لم
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  ةالمنوفيلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   ية:المنوفبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

أن المرأة بالمحافظة مازالت أوضاعھا أقل من المستويات  يةمنوفالأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

 واألمية بين النساء، معيشة الإنخفاض مستوى معاناتھا من عديد من المشكالت مثل البطالة والمطلوبة نظراً ل

والتسرب من التعليم، ومشكالت المرأة المعيلة ، عدم القدرة على  يةوزيادة عدد أفراد األسرة، وإنتشار األم

تصريف إنتاج المشروعات الصغيرة القائمة، وإرتفاع معدالت وفيات األمھات أثناء الوالدة، عدم وجود 

إحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج والمشروعات مما أوضح  صرف صحي ببعض المراكز

   :وتتمثل في في مقترح الخطة الخمسية للمحافظةنفيذھا تم إختيار تالتي 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

 التوعية بقضية تعليم الفتاة وسد منابع محو األمية عن طريق حمايتھا من التسرب من التعليم 

   د لمواجھة مشكلتي األمية والتسرب من التعليممدارس الفصل الواحتوفير . 

 : التوعية والتثقيفإحتياجات في مجال  - ٢

  . التثقيف البيئي والتوعية بمشكالت البيئة والتلوث 

 التوعية بالمشكالت اإلجتماعية مثل الزواج المبكر والتسرب من التعليم . 

 التوعية بالقضايا الصحية والسياسية 

  رفع المستوى اإلقتصادي : و مكافحة الفقرإحتياجات ل  - ٣

  للتمكن من دخول سوق العمل للنھوض على كيفية إقامة المشروعات وإدارتھا تدريب وتأھيل المرأة

 .بأوضاعھا اإلقتصادية 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

  إحتياجات صحية : – ٤

 مكن من تقليل معدالت وفيات األمھات .توفير الخدمة الصحية الالئقة للت

  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي :
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  لمنوفيةلمحافظة ا   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنهوض بالمرأة    -) ١جدول (

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

  برنامج التكلفة 
  (باأللف جنيه)

  ء المشروعات بكل برنامجأسما

١  

برنامج 
  تعليمال

١  
  
  
  

  
٥٦٥٢  

مدرسة فصل واحد إلستيعاب الفتيات المتسربات من التعليم  ٣٣إنشاء  - ١
مركز  ٣ -مركز تال  ٤ -مركز الشھداء  ٤عدد  -في المراكز التالية:

 ٣ - مركز منوف  ٤ - مركز الباجور  ٣ -مركز سرس الليان  ٢ - أشمون 
مركز بركة  ٤ -مركز شبين الكوم  ٤ -ركز السادات م ٢ -مركز قوسنا 

  السبع.

لتوعية ا  ٢
  والتثقيف

١  
  

٣٦٠  
  

ندوات ولقاءات للتوعية الصحية  وأيضا ندوات تثقيفية واجتماعية  - ١
وسياسية بنوادي المرأة، لرفع المستوى الصحي والتثقيفي لدى السيدات 

 الريفيات.
  

 ي للنساء والتوليد.إنشاء مستشفى تخصص -١  ١٣٢٠٠  ١  الصحة  ٣

  
مكافحة   ٤

الفقر 
والتمكين 
  اإلقتصادي

٤٤٠٠  ١  
  

  

مشروع تدريب المرأة على إقامة وإدارة  مشروعات صغيرة  -١
بالمدارس الصناعية والزراعية بمراكز التدريب التابعة 

  للجمعيات األھلية.

    ٢٣٦١٢  ٤  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

دة للسكان  قام فريق العمل م المتح في المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األم

ق  ين المواف وم االثن و  ١٣ي ة ب، ٢٠٠٩يولي ى محافظ ه إل ةالتوج ة ال المنوفي ذ المتابع ة للتنفي بعض ميداني

  -مشروعات خطة النھوض بالمرأة وھي :

وادي الصحية التوعية ولقاءات ندوات -١ رأة بن دوات الصحية الم ة ون ة تثقيفي ية واجتماعي ابع وسياس  الت
  .والتثقيف التوعية لبرنامج

 فصل واحد بمركز منوف التابع لبرنامج التعليم. مدرسة إنشاء مشروع  -٢

 ( من المشروعات االضافية للمرأة).  منح وقروض إلقامة مشروعات صغيرة للمرأة  -٣

     وقد تبين من الزيارات الميدانية ما يلي:

ً  زيارتھا تم التي اتالمشروع يوضح جدول   منوفية ال بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

برنامج 
لتوعية ا

  والتثقيف

توفير ندوات ولقاءات 
التوعية الصحية بنوادي 

  المرأة 

  محافظة المنوفية
  مدينة المنوفية

٢٠٠٨/  ٠٧ ،  
٢٠٠٩/ ٠ ٨  

  نية مركز الدراسات الوط

  برنامج 
  التعليم

  ھيئة األبنية التعليمية  ٢٠٠٩/  ٠٨  منوف بمركز   واحد فصل إنشاء

  مشروعات
   إضافية

منح وقروض توفير 
 ةإلقامة مشروعات صغير

  ، ٢٠٠٨/  ٠٧   مدينة المنوفية
٢٠٠٩/ ٠ ٨  

    
  صندوق التنمية المحلية

   

   
  
الصحية وندوات تثقيفية واجتماعية : " التوعية توفير ندوات ولقاءات التوعية بنوادي المرأة مشروع  -١

  " :وسياسية 
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                                                 أھداف المشروع :

   .لسيدات الريفيات لرفع المستوى الصحي   .١

                   .معدالت الزيادة السكانية  تقليل  .٢

 .حاالت الزواج المبكر  ليلتق  .٣

 .ير المفاهيم والعادات االجتماعية الخاطئة مثل ختان اإلناث يتغ .٤

 .تردد السيدات خالل فترة الحمل للوحدة الصحية  معدل زيادة  .٥

 .التوعية بمواعيد التطعيمات لألم والطفل   .٦

  رفع درجة الوعي الثقافي والسياسي للمرأة الريفية.  .٧

  ة الميدانية ما يلي :وإتضح من زيارة لبمتابع

  ة الدراسات مركز يف المشروعالخاصة ب تنفذ الندوات ى  الوطني ة؛  محافظة، بمبن ثالمنوفي أن  حي
 . الندوات لعقد قاعات)  ٥نحو ( ب مجھزالمركز 

   ھايلع العملي والتدريب العلمية المادة لشرح ومنصة صوتي بنظام مجھزةالقاعات . 

 يونيو شھر إلى يناير شھر من الفترة في دريبيةت دورات)  ١٠نحو( المركز ينفذ . 

 وثقافيا واجتماعيا سياسيا تأھيلھا ويتم تدريبية دورة كل في سيدة ٢٥ عدد تدريب يتم. 

  تم أنه؛  المركز عن المسئول أفاد ل ي رى من السيدات نق ر  للمحافظة المجاورة والنجوع الق ى مق ال
ل ؛  عملية تدريبات ، حتى يتمكن من حضور خاصة سيارات فيالمركز  ة عن موضوعات مث  كيفي
ة أو صغير مشروع إنشاء ى الحصول كيفي در مشروع لمعمل قرض عل رأة دخل ي عبھدف  للم  رف

  .قتصادياإل مستواھا

تساع على إها المشروع ينفذتعمل الندوات التثقيقية التي ويالحظ أن ھذا المشروع مفيد للمرأة الريفية حيث ؛ 
مشروعات صغيرة  تنفيذكيفية المختلفة ، كما تزودها بمهارات مثل ؛ مور الحياة ألالجيد  اهوفهمالمرأة ، مدارك 

.قتصادي اإل اهارفع مستو تساعد على 
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  . التعليم لبرنامج التابع منوف بمركز واحد فصلمدرسة  إنشاء مشروع -٣

  أھداف المشروع :

 جذب وإستيعاب الفتيات المتسربات من التعليم . .١

 مية بين الفتيات .تقليل معدالت األ .٢

 تقليل حاالت الزواج المبكر . .٣

 التمكين العلمي للفتاة الذي يساعد على تمكينھا إقتصادياً فيما بعد . .٤

                 

  وقد تبين من زيارة المتابعة الميدانية ما يلي :

  على مستوى مدرسة ذات الفصل الواحد ٣٣إنشاء عدد ھو أحد مدارس مشروع المشروع ،

 . فتاة بكل مدرسة ٣٠فتاة متسربة من التعليم بمعدل  ٩٩٠تستوعب  ظةالمحاف

  مبنى لم تنتھي به جميع انواع  ة عن ؛ عبارالمشروع الذي تمت زيارته بمركز منوف وجد أنه

 . ٢٠١٠ – ٢٠٠٩التشطيبات ومقرر افتتاح الفصل في الربع االول من العام المالي القادم 

في كفر بالمشط ،   ١٩٩٩منشأة منذ اخرى ؛ مدرسة فصل واحد  نية لزيارة المتابعة الميداتوجه فريق  وقد

  فتبين ما يلي :

  مية الفتيات المتسربات من أمحو  ؛بھا كل االنشطة التي تقدمھا مدرسة الفصل الواحد المدرسة يتوفر

اطة ، التطريز والخي ونفن ھنتعليمتعليم الفتيات حتى مستوى الصف السادس اإلبتدائي، التعليم ، 

 منزلي.  القتصاد إلا ھنتعليم ، باإلضافة الى فنية اليدوية والشغال ألا ھنتعليم

    سنة. ١٣إلى  ٣بين  أعمارھن مافتاة  ٢٥يقدر عدد التلميذات في المدرسة بحوالي 
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    ل جميع اتكمفي إسن تستمر الفتاة أتمنح المدرسة شھادة اتمام المرحلة التعليمية االبتدائية ، ويمكن

ويالحظ على المشروع                      ة. يالجامعالوصول الى المرحلة مراحل التعليمية حتى ال

    ما يلي :

لمساعدة ، وذلك لللمحافظة مشروع الفصل الواحد من المشروعات ذات االھمية القصوى  -١

 ،  تايمحو امية الفتعلى 

 ذلكعن  ةستعاضإلام تنتيجة لقلة مساحة االرض في المحافظة إلنشاء فصول جديدة ،  -٢

 بإنشاء فصول داخل المدارس المقامة بالفعل.

ساسي بالتعليم ، فنسبة االمية في أمحافظة النوفية من المحافظات التي تھتم بشكل كبير و -٣

 المحافظة اقل نسبة على مستوى الجمھورية.

  

  

  

  :)للمرأة االضافية المشروعات من. (  للمرأة صغيرة مشروعات إلقامة وقروض مشروع  توفير منح -٣

  أھداف المشروع :

  . اإلقتصادية بأوضاعھا للنھوض العمل سوق دخول من تمكين المرأة -١

  .  للدخل مكتسبة منتجة وجعلھا الفقيرة المرأة أوضاع لتحسين عمل فرص خلق -٢

  تيسير الشروط وتذليل مصاعب حصول المرأة الفقيرة على تمويل  . -٣
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وھو  زيارة مشروع من المشروعات االضافية التي تقوم بھا المحافظةالميدانية بقام فريق المتابعة 

  : وتبين من زيارة المتابعة الميدانية ما يلي مشروع منح قروض إلقامة مشروعات صغيرة،

 دوات الالزمة للعملباأل لخدمات الھاتف الجوالتجھيز محل عبارة عن مشروع ال. 

   آالف جنيه يتم  أربعة مبلغالمحلية وھو عبارة عن قرض  بتم منح القرض من صندوق التنمية

القسط ب احس يبدأفترة سماح و كما تمنح لصاحبة القرض ، سنوياً  ٪٧قدرھا  سداده بفائدة متناقصة

شھور بعدھا يبدأ بسداد القسط  ٣تقل عن  ، ھذه الفترة الدورة تشغيل المشروع لوالفوائد بعد بداية 

 بالفائدة.

   تنمية مثل صندوق  مصادر التمويل األخرى بالمحافظة توفر مثل ھذا القرض ؛ ھناك عدد من

   ، والصندوق اإلجتماعي للتنمية .سر ألالمشروعات و مشروع إقراض ا
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ة عن العام المالي لمنوفيمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة ا

مؤشرات   شروعماسم الم
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  لمخرجاتا

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

ية
وع
الت

ت 
ءا
قا
ول

ت 
وا
ند

ر 
في
تو

 
أة
مر
 ال
ي
اد
نو
ة ب
حي
ص
ال

  

 الف جنيه  ٣٠٠
 تكلفة إستثمارية 

 دھانات 

 أرضيات 

  معدات وأدوات 

 مستلزمات  

  

  شراء معدات
  وأدوات

 ومستلزمات
  تنفيذ الدھانات

وتغيير األرضيات
  

  حجرة
استقبال 

وعيادات 
طب 

األسرة 
مجھزة 

ير لتوف
الخدمة 
  الصحية

  إستفادة نحو
شخص  ٣٢٠٠

  من المشروع

لم يتضح توفير التمويل 
الذاتي المذكور بمقترح 

الخطة  مما يشير 
لضرورة السعي الجاد 

لتنشيط مصادر متنوعة 
  للتمويل

  

وع
شر
م

 
اء
ش
إن

 
صل

 ف
سة
در
م

 
حد
وا

ب  
كز
مر

 
ف
نو
م

  

  ألف جنيه ٣٠
  إستثمار حكومي 

 مباني 
  

  تنفيذ  بناء
فقط  الفصل
 ٢٠دل نحو بمع

األنشطة من  ٪

  ةالمستھدف

فصل مبني 
دون 

تشطيبات 
أو 

  تجھيزات

من  ٪ ٢٠

  المستھدف

   -----------   -----------------  

٢

وع
شر
م

 
اء
ش
إن

 
صل

 ف
سة
در
م

 
حد
وا

ب  
ط 
ش
لم
 با
ية
قر

- 
كز
مر

 
ف
نو
م

 
  

  ألف جنيه ٣٠   
  إستثمار حكومي 

 مباني 

 دھانات 

 أرضيات 

  معدات وأدوات 
  ومستلزمات

  

  ء بنا تنفيذ
 دھاناتالفصل 
  أرضيات
 تأثيث

   شراء معدات
 وأدوات
  مستلزمات

  مدرسة
فصل 
  واحد

فتاة  ٢٥إستفادة نحو 
الحصول من سنوياً 

على التعليم وتعلم 
مھارات إنتاجية 
واخرى متعلقة 

باإلقتصاد المنزلي 
  والصناعات 

الحظ فريق العمل 
الميداني العمل الجاد 

المنظم بالمركز وحسن 
روح اإلدارة والعمل ب

  .الفريق

٣

ح
من

ر 
في
تو

ع  
رو
ش
م

 
ض
رو
وق

  

 
مة
إلقا

 
ت
عا
رو
ش
م

 
رة
غي
ص

 
أة
مر
لل

.
  

ف جنيه أال أربعة
قروض بنسبة 

من  ٪١٠٠

  طلوبالم

تجھيز محل 
  لخدمات المحمول

شراء عدد 
  ومعدات

محل مجھز 
لخدمات 
  المشروع

إمتالك مشروع 
عصري مطلوب في 

  السوق

وجود مصدر دخل 
ثابت لصاحبة 

  المشروع

ى إرتفاع المستو
اإلقتصادي ألسرة 
  صاحبة المشروع

من المشروعات االضافية 
،  التي تقوم بھا المحافظة
لكنھا مشروعات تعود 

بالفائدة على المرأة 
وتساعد على تحقيق 

ألھداف خطة النھوض 
  بالمرأة .

  



 

132 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

133 
 

  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  ةريبحاللمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   ة:بحيرالبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

أوضاعھا  وجود بعض المشكالت المزمنة التي تؤدي الى ةبحيرالأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

التسرب من أمية اإلناث ،  إنتشار أمراض الكبد والكلى،من ھذه المشكالت،أقل من المستويات المطلوبة 

المرأة الفقيرة ، وعدم وجود أي إلنخفاض مستوى معيشة البطالة التي تؤدي الزيادة السكانية ، التعليم ، 

البرامج  تبلورت فيإحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست تلك المشكالت في ظھور وقد مصدر للدخل 

   :فظة؛ وتتمثل فيوالمشروعات التي حددت في مقترح الخطة الخمسية للمحا

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  إحتياجات صحية :  – ١

  عالج وتقليل اإلصابة بأمراض الكبد.  

  عالج وتقليل اإلصابة بأمراض الكلى. 

 خدمات الصحة اإلنجابية للنساء بالقرى والنجوع توفير . 

 إحتياجات في مجال البيئة : - ٤

  قيف البيئي والتوعية بمشكالت البيئة والتلوث .التث 

 التخلص من المخلفات الصلبة والزراعية . 

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر وإحتياجات ل  - ٥

  تدريب وتأھيل المرأة للتمكن من دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية. 

 تجة مكتسبة للدخل .وجعلھا من خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 إحتياجات تعليمية : - ٦

  وحمايتھن من اإلرتداد لألميةمن التعليم  اتتسربمالإستيعاب الفتيات. 

   األمية. للفتيات والقضاء على  التعليمتوفير خدمات 
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي :

  

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

ةقام فريق ال ة الميداني دة للسكان متابع م المتح ابع لصندوق األم رأة والت ومي للم دب من المجلس الق م المنت ، ت
ة  ى محافظ ه إل رة االتوج ق  ؛لبحي اء المواف وم األربع و  ١٦ي ة  ٢٠٠٩يوني ة الميداني ذ المتابع ارة  و، لتنفي زي

  -: مشروعات خطة النھوض بالمرأة وھما مشروعان من

  . مستشفى حوش عيسى المركزي (وحدة الكلى) - ١
 مدرسة الفصل الواحد بقرية العمدة (غريب). - ٢

  

ً  زيارتھا تم التي المشروعات يوضح جدول   بحيرةال ظةبمحاف ميدانيا

السنة   مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج
  المالية

  جھة التنفيذ

مستشفى حوش عيسى  الصحةبرنامج 
  المركزي (وحدة الكلى)

 حوش عيسى

٢
٠٠ ٨ /
٢
٠٠

  الصحةوزارة 

   الواحد الفصل مدرسة  التعليمبرنامج 

  

  ).غريب( العمدة قرية

٢
٠
٠
٨

 
/

٢
٠
٠
٩

  

   ھيئة األبنية التعليمية

  

  ةر يبحلمحافظة ال   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧ة للخطة الخمسية للنهوض بالمرأة المشروعات المقترح   -) ١جدول (

  م
  البرنامج

د 
عد

عا
رو
ش
لم
ا ت

  

  برنامج التكلفة 
  (باأللف جنيه)

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١  
  برنامج الصحة

  
٣  
  
  

٢٧٠٠٠  
٣٢٠٠٠  
٦٠٠٠  

 .إنشاء مستشفى تخصصى المراض الكبد بدمنھور  -١
 .الكلى بحوش عيسى  إنشاء مستشفى تخصصى المراض  -٢
  سيارات  ٥ه للصحه االنجابيه عدد عيادات متنقل -٣

  ١  البيئة  ٢
  

٣٦٠٠٠  
  

زل وإنشاء عدد امنومخلفات التدوير قمامه لمصنع  ٢إنشاء عدد  -١
  .  يةزراعللمخلفات المصنع تدوير قمامه ٢

  ت صغيرة تدريب ومنح قروض صغيره للمرأة القامة مشروعا -١  ٦٩٥٠   ١  التمكين اإلقتصادي  ٣

  .للفصل الواحد فى مراكز المحافظه مدرسه ٥٠إنشاء عدد  -١  ١٠٠٠٠  ١  التعليم  ٤

    ١١٣٩٥٠  ٦  اإلجمالي  
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 د تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :وق

  :) مستشفى حوش عيسى المركزي (وحدة الكلىوحدة الكلى بتجديد وتطوير مشروع  -١

   أھداف المشروع :

 للسيدات الصحية الرعاية توفير .                      

 ى.الكل مراضأ معالجة 

 الكلوى الغسيل توفير خدمة . 

 لكلوىا الفشل مراضإلصابة بأا من الحد. 

 المشروع فى السيداتبعض  تشغيل.  

  

  

  

  

  

  

  

  وإتضح من المتابعة الميدانية ما يلي :

  التجديد للوحدة .تم االنتھاء من 

 . الوحدة تعمل بكامل طاقتھا بكفاءة 

 حوش قرية  ؛ ويقدر تعداد سكان  اخرتينحوش عيسى و قريتين وحدة الكلس سكان قرية خدم ت
.  اى ألف نسمة  ٢٢٠نحو   االخرتينالقريتين  تعدادنما يبلغ ، بيألف نسمة  ٢٨٠ بنحوعيسى 

 . الف نسمة  ٥٠٠أن الوحدة تخدم نحو 
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  سبعة  تشتمل على اصبحت  وبعد التطويرعشرة أجهزة للغسيل الكلوي، الوحدة بقبل التطوير كان
وحدة وبكل  حالة غسيل يومياً  ٥١ يتم بالمركز  دورات أي ٣بواقع كل منهم ، جهاز يعمل  عشر
 المياه ووحدة لقتل البكتريا  لتنقية فلتر

 لإلناث . ٤٥للذكور :  ٥٥تبلغ  نسبة جنس المرضى 

  لتخدم عدد  جهاز بجوار الوحدة السابق تطويرها ٢٥غسيل كلوى اكبر تسع جارى إنشاء وحدة
  .سكان المحافظةأكثر من 

 :  مدرسة الفصل الواحد بقرية العمدة (غريب)إنشاء مشروع  -٢

  لمشروع :أھداف ا

 المساعدة على تقليل معدالت أمية الفتيات . -١

 إستيعاب الفتيات المتسربات من التعليم وحمايتھن من اإلرتداد لألمية . -٢

 تزويد الفتيات باألسس العلمية . -٣

 تزويد الفتيات ببعض المھارات اإلنتاجية ومھارات اإلقتصاد المنزلي . -٤

  

  

          

  

  

  

  

  الميدانية وزيارة المدرسة ما يلي : وقد تبين من تنفيذ المتابعة

 الجديدة الدراسية السنة بداية قبل التجھيزات وصول وجاري والتشطيب اإلنشاء من االنتھاء تم . 

  فرد ١٨ وعددھم القرية في منزل داخل يدرسون كانوا سابقة سنة من مقيدين بھا بالفعل المدرسة 
 . واحد وولد فتاة ١٧ منھم

 أسرة ١٦٠ نحو  األربع القرى  في األسر عدد ويبلغ،  قرى ٤ تخدم المدرسة  ً   .تقريبا
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ة عن العام المالي لبحيرمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة ا

مؤشرات   شروعماسم الم
  المدخالت

مؤشرات 
  األنشطة 

مؤشرات 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

ى ب
كل
 ال
دة
وح

ر 
وي
تط
 و
يد
جد
ت

ى 
شف
ست
م

ى 
س
عي

ش 
حو

  

 الف جنيه  ٥٠٠٠
 تكلفة إستثمارية 

 دھانات 

 أرضيات 

  معدات وأدوات 

  أجھزة 

 مستلزمات  

  

  تنفيذ أنشطة
الدھانات 

األرضيات 
تغيير وصيانة 

األدوات 
 الصحية

  شراء معدات
   وأدوات

  شراء سبعة
أجھزة غسيل 

  كلوي
  

  وحدة غسيل
كلوي مجھزة 

بأحدث 
 األجھزة

 جھاز  ١٧
 غسيل كلوي 

 ٥١عالج 
مريض كلى 

  ياً يوم

  إستفادة نحو
٥٠٠٠٠ 

شخص من 
 المشروع

  تلقي العالج 
دون الحاجة 
لتكبد عناء 

اإلنتقال 
 لمحافظة اخرى

مشروع يقدم خدمة طبية 
  بمستوى جودة مرتفع

٢

وع
شر
م

 
اء
ش
إن

 
صل

 ف
سة
در
م

 
حد
وا

ب  
كز
مر

 
ف
نو
م

  

  ألف جنيه ٣٠٠
  إستثمار حكومي 

 مباني   
  

  تنفيذ  بناء
فقط  الفصل

 ٢٠بمعدل نحو 

نشطة من األ ٪

 المستھدف
  تنفيذھا 

فصل مبني 
دون تشطيبات 
  أو تجھيزات

من  ٪ ٢٠

  المستھدف

إستفادة من   
فتاة  ٢٠ - ١٥

 ً   سنويا

 -----------------  
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  اإلسماعيليةلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   اإلسماعيلية:بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧مرأة قبل خطة النھوض بالمرأة أوالً : وضع ال

أن المرأة بالمحافظة مازالت أوضاعھا أقل من  اإلسماعيليةأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

المستويات المطلوبة نظراً إلنخفاض مستوى معيشة شريحة كبيرة من السكان وزيادة عدد أفراد األسرة، 

إحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج والمشروعات التي حددت . مما أوضح وإنتشار األمية

   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  إحتياجات صحية :  – ١

 الصحة والصحة ات التوعية المختلفة عن رفع الوعى الصحى لدى المواطنين من خالل االعالم وندو

  اإلنجابية وتنظيم األسرة.

  . توفير الخدمات الصحية األساسية للمرأة 

 . إنشاء وحدة غسيل كلوي بالمستشفى المركزي 

 إحتياجات في مجال البيئة : - ٧

  . التثقيف البيئي والتوعية بمشكالت البيئة والتلوث 

 ي بأنواعه .تنفيذ مشروعات للقضاء على التلوث البيئ 

  رفع المستوى اإلقتصادي : مكافحة الفقر وإحتياجات ل  - ٨

  تدريب وتأھيل المرأة للتمكن من دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية. 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 إحتياجات تعليمية : - ٩

 نابع محو األمية عن طريق حمايتھا من التسرب من التعليم .التوعية بقضية تعليم الفتاة وسد م 

  . توفير خدمات محو األمية والتعليم 

   الحاسب اآللي لضمان حصولھن على  جديدة يحتاجھا سوق العمل مثل التعامل مع  بمھارات وخبراتتوفير التدريب

 . أعمال مناسبة
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  وض بالمرأة التالي :وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھ

  

  لمحافظة اإلسماعيلية   ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنهوض بالمرأة    -) ١جدول (

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
  تكلفة كل برنامج 

  (باأللف جنيه)
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١  

برنامج 
  الصحة

٣  
  
  
  

  
٣٠٥٠  

  

١٥٠٠  

٦٠٠  

 ٣دور والدة و ٣أسرة وتجھيزھا بعدد مركز لطب  ٣تطوير   -
سيارات مجھزة للوالدة بأبو صوير وفايد والقنطرة، بھدف توفير 

خدمات صحية للمرأة  والصحة اإلنجابية وتقليل نسبة الوفيات 
   .األمھات

إحالل وتجديد مركز الوحدة الصحية بالجزيرة الخضرا وتحويلھا   -
  . حة اإلنجابيةإلى مركز طب أسرة ومركز صحة المرأة والص

تطوير مستشفى القصاصين المركزي وإضافة خدمات الصحة   -
  اإلنجابية وفحص راغبي الزواج.

  ١  البيئة  ٢
  

٣٦٦٠  
  

التخلص اآلمن من النفايات الخطرة من خالل نقل المحارق   -
مناطق صحراوية  الى الموجودة بالمستشفيات على مستوى المحافظة 

ارات لنقل المخلفات واحدة لكل إدارة سي ٧في القنطرة شرق، وشراء  
  وذلك لضمان حماية السيدات العامالت والمترددات لتلقي الخدمة.

مكافحة   ٣
الفقر 

والتمكين 
 اإلقتصادي

إنشاء مصنع لتصنيع وحفظ وتغليف المنتجات الزراعية ملحق به  -  ٢٠٠٠  ١
  ر.التل الكبيبمركز لتدريب اإلناث على التغليف بقرية الوادي األخضر 

  ٢٠٠٠  ٢  التعليم  ٤
  

  

٣٠٠٠  

مدارس مجتمعية بمدن اإلسماعيلية ، التل الكبير ،  ٤إنشاء عدد  -
القصاصين الجديدة والقنطرة غرب وذلك الستمرار تعليم المرأة 

 .وإتاحة الفرصة لھا لإللتحاق بمراحل تعليم أعلى
مراكز حاسب آلي بمدن فايد ، القنطرة شرق ، وأبو  ٣إنشاء عدد  -

ويد الدارسات بمھارات وخبرات الحاسب اآللي لضمان صوير لتز
  حصولھن على أعمال مناسبة

    ١٦٨١٠  ٧  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

في التاسع من فريق العمل المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  توجه
مشروعات خطة النھوض بعض اعيلية إلجراء المتابعة الميدانية لإلى محافظة اإلسم،  ٢٠٠٩يوليو عام 

  التالية ميدانياً :بالمرأة وزيارة  المشروعات 

تطوير مستشفى القصاصين المركزي وإضافة خدمات الصحة اإلنجابية وفحص راغبي الزواج التابع  - ١
 لبرنامج الصحة.  

حارق الموجودة بالمستشفيات على التخلص اآلمن من النفايات الخطرة من خالل نقل الممشروع  - ٢
 مستوى المحافظة التابع لبرنامج البيئة.  

سيارات مجھزة للوالدة بأبو صوير  ٣دور والدة و ٣مراكز طب اسرة وتجھيزھا بعدد  ٣تطوير   - ٣
 وفايد والقنطرة التابع لبرنامج الصحة.

     وقد تبين من الزيارات الميدانية ما يلي:

ً  زيارتھا تم يالت المشروعات يوضح جدول   اإلسماعيلية بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

تطوير مستشفى القصاصين  الصحةبرنامج 
المركزي وٕاضافة خدمات 

الصحة اإلنجابية وفحص 
  راغبي الزواج

مركز ومدينة 
  القصاصين الجديدة

٢
٠٠
٨

 /
٢
٠
٠
٩

  

  الصحةوزارة 

التخلص اآلمن من مشروع   البيئة برنامج
النفايات الخطرة من خالل 

نقل المحارق الموجودة 
  بالمستشفيات

مركز ومدينة 
  اإلسماعيلية

٢
٠٠
٨

 
 /

٢
٠٠
٩

  

محافظة اإلسماعيلية 
  ومديرية اإلسكان

تطوير  مركز طب اسرة برنامج الصحة 
والدة و  بوحدة   وتجهيزه

 مجهزة للوالدة ةسيار 
   بأبو صوير بالمحسمة 

 -مراكز أبوصوير 
  المحسمة

٢
٠
٠
٨

 /
٢
٠
٠
٩

  

  وزارة الصحة 
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مشروع تطوير مستشفى القصاصين المركزي وإضافة خدمات الصحة اإلنجابية وفحص راغبي  -١
  الزواج:

إلى المستشفى العام بالقصاصين ، وتم تفقد مركز طب األسرة بالقصاصين التابع المتابعة الميدانية توجه فريق 
لعام. للمستشفى ا

     

  وحدة للوالدة اآلمنة بمركز طب األسرة بالقصاصين 

 المشروع يھدف الى  :                   

  توفير خدمات الصحة اإلنجابية ، توفير خدمات فحص راغبي الزواج . .١

  شخص. ٣٢٠٠٠تحسين الخدمات العالجية المقدمة ويستھدف ھذا المشروع  .٢

  التابع للمستشفى العام، فوجد أنه: وقد تم تفقد مركز طب األسرة بالقصاصين
  تم تطوير إنشاءات القسم من دھانات وأرضيات .  -
  تم شراء معدات بسيطة لفحص راغبي الزواج . -

تقبال  زواج واس ي ال ة الفحص لراغب تم عملي ا ي ادات طب اسرة وفيھ تقبال وعي ى حجرة اس يشتمل القسم عل
 األمھات إلعطاء النصائح االنجابية لھن.

 تطوير وتجھيز مركز طب اسرة بالمحسمة مركز أبو صوير : مشروع  -٢

         

  
  

  :الھدف من المشروع 
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  .توفير خدمات صحة المرأة والصحة اإلنجابية بالمركز  - ١
 تقليل المخاطر أثناء الوالدة غير اآلمنة  -٢

 .تقليل نسبة وفيات األمھات بسبب الحمل والوالدة  -٣
  .يدةس ٣٤٢٠خدمة نحو المركز ا ستھدف ھذيو

يشتمل المركز على؛ وحدة عالجية، ووحدة طب اسرة وفيھا حجرة لرعاية الطفل ، حيث يتم بمتابعة الطفل 
  منذ الوالدة ، 

  كما يضم المركز ؛ 
حجرة رعاية  للطفل المريض مخصصة لألطفال المرضى بمرض معدي أو  -

 مرض خطير ، حيث يوفر له العالج وكذلك متابعة الحالة. -

 ات .وحجرة للتطعيم  -

 حجرة للتعقيم المركزي. -

  معمل طفيليات . -

يوجد بالمركز  نادي لألسرة حيث تتوفر به دورات تدريبية بعنوان " المراة العربية تتكلم" باإلضافة ؛ 

ونتيجة للوعي الناتج عن حضور تلك الدورات ؛ قامت  بعض السيدات الالتي حضرن الندوة بإنشاء 

  االتجار في المالبس الجاھزة. مشروعات صغيرة مثل افتتاح مكتبة أو

وكذلك  -سيدة  ١٥عدد المستفيدات منھا  - بنادي األسرة بفتح فصول محو امية للسيدات المسئولينكما إھتم 

عمل ندوات تثقيفية في موضوعات مختلفة وتسجيلھا على شرائط فيديو لتكون مرجع لھن ، و ندوات عن 

وعمل منشورات وتوزيعھا في الصيدليات والوحدات المحلية  الموضوعات الطارئة مثل االنفلونزا الوبائية

  جياً .، واخيرا االشتراك مع جمعية تنمية المجتمع وعمل ندوات تثقيفية داخليا وخار

  : ويھدف الى ؛ التخلص اآلمن من النفايات الخطرةمشروع  -٣

غرف وعنابر الوالدة أماكن إنتاج النفايات الكثيفة مثل  فيضمان تطبيق برامج مكافحة العدوى وخاصة  -
 .سيدة  ١٧٠٠٠٠بما يضمن حماية السيدات العامالت والمترددات لتلقي الخدمة ويقترب عددھن من 

الحد من التلوث البيئي في المدن والمناطق السكنية مما يؤدي إلى تحسن مؤشرات الصحة العامة لجميع  -
 .للخطر كالمرضى و السيدات الحوامل المواطنين ذكوراً وإناثاً ، وبصفة خاصة الفئات األكثر عرضة 

نقل المخلفات بما توفير فرص عمل تتمثل في العمالة الالزمة لتشغيل المحارق ،وقيادة السيارات الخاصة ب -
 .فرصة عمل  ٢٠يقدر بنحو ھم في رفع المستوى االجتماعي والصحي للمجتمع بما يس
يانة ؛ عن طريق التعاقد مع المستشفيات والعيادات توفير تمويل ذاتي مستدام يستخدم في اإلنفاق على الص -

  .الخاصة لنقل والتخلص اآلمن من مخلفاتھا الخطرة
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، وجد أنه؛ بالتعاون مع مكون دعم إدارات البيئة بالمحافظات وھيئة  تنفيذ البرنامجالميدانية لمتابعة الب

) ١عدد ( إلنشاء  )األرض (لمحمسة الوحدة الصحية با تخصيص فدان منالوكالة الدنماركية (دانيدا)؛ تم  
لنقل جميع محرقة عامة كبيرة  في منطقة نائية بعيدة عن الكتلة السكنية بقرية المنايف مركز األسماعيلية.  

  المحارق الموجودة في مستشفيات المحافظة إليھا. كما تم تخصيص اإلعتمادات من المعونة الدنماركية
 من بأي الموجودة المحارق جميع لنقل مشروع خالل من السابقة افاألھد تحقيق الى البيئة برنامج ھدف

 شرق، القنطرة في صحراوية نائية منطقة إلى محارق ستة وعددھم ، المحافظة مستوى على المستشفيات
  .   صحية إدارة لكل واحدة المخلفات لنقل سيارات ٧ وتجھيز شراء الى باإلضافة

          
  

، أن  إجراءات الطرح قد تمت ٢٠٠٨/٢٠٠٩بعة المكتبية الدورية للعام المالي وقد ورد بتقارير المتا
ما تم تنفيذه في أن ، ٢٠٠٩الميدانية في التاسع من يوليو عام المتابعة ينما أظھرت ب،وصدر امر التشغيل، 

ھو تخصيص قطعة األرض وتخصيص اإلعتمادات حيث يمول المشروع من معونة دنماركية المشروع؛ 
 .تم اإلنتھاء من أعمال البناء بعدد قلم يكن  اريخ الزيارة وحتى ت

وبسؤال مدير التخطيط بالمحافظة عن المحارق الستة  الموجودة بمستشفيات المحافظة ، وھل سيتوقف 
  .المشروعمع عملھا بعد إنتھاء بناء المحرقة العامة ؟ فأجاب أن المحارق الموجودة ستظل تعمل 

تبين أنه في حين ،  ٢٠٠٩) سيارة لنقل المخلفات حتى نھاية عام ٧شراء عدد ( نص مقترح الخطة علىوقد 
؛ لكن لم يتم  إستالمھما حتى آخر العام بسبب ٢٠٠٨/٢٠٠٩) سيارة في العام المالي ٢تم فقط شراء عدد (

  وجود معوقات جمركية.
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٢٠١٠/ ٢٠٠٩ي مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة اإلسماعيلية عن العام المال
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  إستفادة نحو
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  من المشروع

لم يتضح توفير التمويل 
الذاتي المذكور بمقترح 

الخطة  مما يشير لضرورة 
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وعيادات لمتابعة 
الطفل ورعاية 
 الطفل المريض
  وحجرة للتعقيم

 ٣٤٢٠إستفادة نحو 
سيدة من توفير 
العالج بمستوى 

جيد للمرأة والطفل 
وتوفير خدمات 

محو األمية  
والتوعية بكيفية 
  تمكين المرأة

الحظ فريق العمل الميداني 
العمل الجاد المنظم 

بالمركز وحسن اإلدارة 
  .والعمل بروح الفريق
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٢٩١٠ 
ألف جنيه 

منح 
وقروض 

 ٤٨بنسبة 

من  ٪

  المقترح

تمت إجراءات 
الطرح وصدر 
امر التشغيل، 
ولم يتم استالم 
السيارتين لنقل 

المخلفات 
لمعوقات 
جمركية، 

وسوف تعمل 
المحارق 

الموجودة حاليا 
في المستشفيات 

مع المحرقة 
  الجديدة

فيذ لم يتم تن
المحرقة الجديدة 
بعد وال إستالم 

سيارات نقل 
  النفايات

إختالف نتائج المتابعة   ---- 
  الميدانية عن المكتبية
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  الجيزةلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   : الجيزةبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧النھوض بالمرأة أوالً : وضع المرأة قبل خطة 

أن المرأة بالمحافظة مازالت تعاني من مشكالت عديدة  الجيزة أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

ً بإنخفاض في نسب القيد بمراحل  تتمثل في إنخفاض ملحوظ في مستوى الدخل ببعض المراكز ؛ مصحوبا

ساسية وإنتشار األمية ، إرتفاع الكثافة بالفصول ، والحاجة لوحدات التعليم المختلفة ونقص الخدمات األ

إحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج والمشروعات التي حددت في صحية . مما أوضح 

   :مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  واإللتحاق بمدارس الفصل الواحد على مواصلة التعلم المتسربات من التعليم مساعدة الفتيات 

 . تقليل معدالت األمية 

 إحتياجات في مجال الصحة : -١١

  . تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية 

 .تيسير  الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية 

  رفع المستوى اإلقتصادي : و اية اإلجتماعيةللرعإحتياجات   -١٢

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 . رعاية السيدات المسنات بالمحافظة 

 ةتوفير أماكن آمنة ترفيھية للمرأ 

 إحتياجات بيئية : -١٣

  بسبب تكدس القمامةالقضاء على الحشرات والزواحف المسببة لألمراض الموجودة . 

 . تحسين البيئة والحفاظ عليھا من التلوث 
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  

  

       

 لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧الخمسية للنھوض بالمرأة  المشروعات المقترحة للخطة   -) ١جدول (
  الجيزة

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
 تكلفة البرنامج 
  (باأللف جنيه)

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

برنامج 
  التعليم

١  
  
  
  

٥٠٠٠  

  

ل من :  ١٠إنشاء عدد   -١ ي ك مدارس فصل واحد ف
وراق وكرداسة  أبو النمرس ،الواحات ، الھرم ، ال

.  

  برنامج  ٢

  الصحة

١  

  

١٠٠٠  

  

  

ز عدد   -١ ل  ٧إعداد وتجھي رأة في ك ز صحة م مراك
من : أطفيح ، الصف ، العياط ، البدرشين ، مدينة 

  أكتوبر ، الوراق واوسيم . ٦

برنامج  ٣
  البيئة 

١    

١٠،٠٠٠  

نظافة البيئة بقرى المحافظة من شراء صناديق   -١
القمامة ، شراء جرارات زراعية ومقطورة 

  تجميع ونقل القمامة وإنشاء مدافن صحية .ل

برنامج  ٤
الرعاية 

 اإلجتماعية
والتمكين 
  اإلقتصادي

١٢،٧٥٠  ٤  

   

  

   

 إنشاء نادى نسائي بالحوا مدية . -١

 إنشاء نادى نسائي ودار رعاية المسنات بالدقي . -٢

ل:  -٣ رأة في ك إعداد وإنشاء مركز لتنمية مھارات الم
 ميت عقبة والمنيرة الغربية.

مشغل في كل من : الشنبارى ،  ٦ء عدد إنشا - -٤
  القيراطيين ، الزيدية ، أوسيم وكرداسة

    ٢٨،٧٥٠  ٧  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 التوجهبالمنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية قام فريق 

على  مشروعان من   ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ، ٢٠٠٩ يوليو ١٢ الموافق االحد يوم الجيزة محافظة إلى

 -: ماوھ بالمرأة النھوض خطة مشروعات

 . الصحة لبرنامج التابع الدقي في والطفل المرأة لخدمة اإلنجابية للصحة طبي مركز تجھيز -١

 .الفقر ومكافحة االجتماعية عايةالر لبرنامج التابع الجيزة شمال منطقة في منتجة اسر إعداد مركز   -٢

ً  زيارتھما اللذان تم المشروعان يوضح جدول   الجيزة  بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

تجھيز مركز طبي - ١ الصحةبرنامج

للصحة اإلنجابية لخدمة 

  المرأة والطفل

  الدقي

٢
٠
٠
٧

/
٢
٠
٠
٨

  

  السكانو الصحةمديرية 

برنامج مكافحة 

الفقر والتمكين 

  اإلقتصادي

 اسر مركزإعداد   .١ 

  منتجة

 شمال الجيزة

٧
٢
٠
٠

 
 /

٨
٢
٠
٠

  

مديرية التضامن 

  اإلجتماعي

  

  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :

 : تجھيز مركز طبي للصحة اإلنجابية لخدمة المرأة والطفل إنشاء -٣

  أھداف المشروع :

  الوالده بعد ما ومتابعة والوالدة الحمل واثناء قبل السيدات برعاية وذلك رأةللم الصحية الرعاية .١

  تحقيق الوالدة اآلمنة . .٢

   الزواج قبل ما إختبارات خدمة توفير  .٣

  .  والغذائية الصحية الثقافة توفير .٤
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  وقد تبين بالمتابعة الميدانية للمركز ما يلي : 

 للحضانات صناعي تنفس اجھزة فةواضا الموجودة الحضانات تطوير تم .  

 حضانة ١٥ اصبح بالمركز  حيث الحضانات عدد تضمن التطوير؛ زيادة  ،  

 والميكروبات للجراثيم عازلة وارضيات حوائط في؛ دھان تتمثل انشاءات من القسم  ايضا تم. 

 .يحتاج القسم إلى عدد اكثر من اجھزة التنفس الصناعية للحضانات   

  الحضانات تحتاج إلى تطوير ھناك عدد منما زال . 

 : منتجة سرأ إعداد مركزمشروع  - ٢

  أھداف المشروع :

 . المرأة مھارات تنمية .١

 .للمرأة  والتربوي والبيئي جتماعيواإل والصحي الثقافي ىمستوال رفع .٢

       

  

  وقد تبين من المتابعة الميدانية وزيارة المشروع ما يلي :

  باطنة ، عيادة و، دة اسنان دار للمسنات، عيابالمركز؛ يوجد 

  مركز كومبيوتر للتدريب على دوارت الكومبوتر المختلفة ؛ يوجد بالمركز. 
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  ١٠ وتزويده بعدد(تطوير قسم الكومبيوتر  ؛ في تمثلتتمت عملية احالل وتجديد لمركز األسر المنتجة 

 ألف جنيه. ٥٠قدر بنحو  عتمادبإومعدات طباعة وغيرھا من االجھزة  طاوالت، ، أجھزة كومبيوتر ) ، 

  ساعة في األسبوع  ٣٠المركز دورات تدريبية في الويندوز والصيانة ، مدتھا  ينفذ. 

  في كل دورة تدريبية. فتاة ٢٠ يلتحق بالدورات للتدريب نحو 

  كلھا وھي منطقة سكنية كبيرة.الجيزة تخدم الجمعية منطقة حي شمال  

٢٠١٠/ ٢٠٠٩ة عن العام المالي لجيزمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة ا
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 التنفس اجھزة من

  . للحضانات الصناعية

 من عدد ھناك زال ما
 إلى تحتاج الحضانات

  تطوير

٢

روع
مش

 
اد 
عد
إ

 
ركز
م

 
سر
ا

 
جة
منت

  

  ألف جنيه٥٠   
  إستثمار حكومي 

 دھانات 

 أرضيات 

  معدات وأدوات 

  ٪ ١٠٠ ومستلزمات

  

 احالل عملية
 لمركز وتجديد
 المنتجة األسر
 تطوير في المتثمل
 ب ترالكومبيو قسم
 أجھزة من ١٠

 الكومبيوتر
 وطرابيزات
 طباعة ومعدات
 من وغيرھا
   ١٠٠ االجھزة

 مركز 
 منتجة  أسر

 مطور
  قسم

كومبيوتر 
 مجھز

١٠٠ ٪  

التدريب على 
مھارات الحاسب 

اآللي وتمكين 
المتدربات من 
الحصول على 
  فرص عمل

 اإلداري للتقسيم نتيجة
بعض  وفصل  للمحافظة
 وظھور عنھا المراكز

 ذات جديدة مشروعات
 إضافة تم ملحة أولوية
  المشروعات من عدد

لخطة النھوض بالمرأة 
 والذي المشروع؛ منھا ھذا

 االجھزة توريد  فيه تم
 ھيئة قبل من والمعدات
  .التعليمية األبنية
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  ض بالمرأة المصرية لعاميالمتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھو
  بني سويفلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   : بني سويفبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

 من التحديات التي عديدتواجه أن المرأة بالمحافظة  بني سويفأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

وإنخفاض المستوى اإلقتصادي للمرأة،  والبطالة ، ،األميةايدة من النساء المعيالت، األعداد المتز تتمثل في

والحاجة للخدمات الصحية وخدمات الصحة اإلنجابية، وتسرب الفتيات من عمالة األطفال، الزواج المبكر، 

في  يدھاتم تحدإحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج والمشروعات التي مما أوضح التعليم، 

   :مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  بالتعليمواإللتحاق على مواصلة التعلم المتسربات من التعليم مساعدة الفتيات. 

 . تقليل معدالت األمية 

 على مواصلة تعليمھن اإلعدادي والثانوي . مساعدة الفتيات 

 . توفير التعليم الفني المالئم للفتيات 

 إحتياجات في مجال الصحة : -١٤

   توفير سيارات اإلسعاف للمساعدة على نقل الحاالت الحرجة ومصابي الحوادث بسرعة وأمان الى

 . أقرب مستشفى مجھز

  بنوعية جيدةتيسير  الحصول على خدمات الصحة. 

  اإلقتصادي :   للرعاية اإلجتماعية والتمكين جات إحتيا  -١٥

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

  حتى يتمكن من ممارسة حياتھن دون توفير الخدمات التأھيلية للنساء من ذوي اإلحتياجات الخاصة ؛

 اإلضطرار لإلعتماد على اآلخرين .
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

بني  لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    -) ١جدول (
  سويف 

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
 فة البرنامج تكل

  (باأللف جنيه)
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

برنامج 
  التعليم

٤٠٠٠  ٤ 
٣٢٤٠  

  
١٣٨٠  

  
٧٥٢٠  

  . واحد فصل مدرسه ٣٥ عدد إنشاء -١
انوى مدرسه ٣٠ عدد استكمال -٢ ين(  واعدادى ث  بن

 . مقعد ١٣٥٠٠ بعدد) وبنات
ه فصل ٩٢ عدد وتجديد إحالل -٣ ه بالمرحل (  االعدادي

 ) . وبنات بنين
  . للبنات فنى ثانوى مدرسه ٢ عدد اءإنش -٤

  برنامج  ٢
  الصحة

٥٤٠٠  ٣  

  

  

٣٥٠٠٠  

٥٠٠٠  

د -١ ـ المحافظه تزوي ه ٢٠ اسعاف سيارة ٣٠ ب  نمطي
ى الحوامل السيدات لنقل  مركزه عنايه ١٠  دور ال

  .الحوادث فى المصابين سعافإو الوالدة

 الصحة بوحدات المستشفى وتجديد إحالل -٢

الل  -٣ د إح دات ٤ وتجدي عاف وح طى اس  بالوس
  . والسحاره ناصر وطريق والفشن

برنامج  ٤
الرعاية 

 اإلجتماعية
ين مكالتو

  اإلقتصادي

٤٢٤  ٣  

  

٢٥٠  

  

  

٣٠٠  

 وتدريب ةالمنتج ةاالسر مركز وتوزيع تطوير -١
  . ةيئالغذا المنتجاتتصنيع  على السيدات

 طريق عن التنميه دعم مشروعات فى التوسع -٢
 .  للمرأة ةوالدوار ةالصغير القروض منح

 لذوى جتماعىإ تأھيل مركز ٢ عدد تطوير -٣
  .السيدات من الخاصه حتياجاتإلا

    ٦٢٥٩٤  ١٠  اإلجمالي  
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 التوجهبالمنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية قام فريق 

لتنفيذ المتابعة   ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ يونيو ٢٢ الموافق عاءاألرب يوم بني سويف،  محافظة إلى

 - :  ميدانياً وھي بالمرأة النھوض خطة مشروعات بعض زيارةو الميدانية 

 . نسائي نادي تطوير سويف ببني المجتمع تنمية جمعية .١

 .بتلت األسرة لطب وحدة .٢

 .حلة ببني الواحد الفصل مدرسة .٣

ً  زيارتھما اللذان تم المشروعان يوضح جدول   بني سويف بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية مكان المشروع اسم المشروع  اسم البرنامج

برنامج 

 الرعاية

  اإلجتماعية

 تنمية جمعية  .١

 تطوير  سويف ببني المجتمع

  نسائي نادي

  بني سويف

٢
٠
٠
٧

 

/
٢
٠
٠
٨

  

 التضامن مديرية

  اإلجتماعي

 طب ةوحد  مشروع الصحةبرنامج 

   األسرة

  تلتب

٢
٠
٠
٧

  /
٢
٠
٠
٨

  

  

  .الواحد الفصل مدرسة  برنامج التعليم

  

  حلة بني

  

  

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

 :"نسائي نادي" تطوير  سويف ببني المجتمع تنمية جمعية -١

  أھداف المشروع :

 تنمية المرأة. - ١

 . يدوية حرف سةبالتعلم والتدريب على ممار مواھب المرأة  ثقل لىع والعمل  - ٢
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   . ما يقمن بإنتاجه تسويقمساعدة النساء  على  - ٣

 

 

 

 

 

 

 

  وقد تبين من زيارة المشروع ما يلي :

 المكان وإعداد المعدات استالم تم . 

  موعد  حتى تسليمھا تمكن قد ي لمف ؛مكاتبو اتأثاث من التعليمية األبنية تجھيزات النادي ينقص
 الزيارة الميدانية 

 وحدة طب األسرة بتلت : مشروع  تطوير -٢

  أھداف المشروع :  

 قبل السيدات برعاية تقوم والتى االسرة طب وحدات بتفعيل وذلك للمرأة الصحية الرعايةتوفير  .١
 توفير التثقيف و الزواج قبل ما واختبارات الوالده بعد ما ومتابعة والوالدة الحمل واثناء الحمل
 والغذائي . الصحى
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  زيارة المشروع ما يلي :بمتابعة الميدانية وقد إتضح لفريق ال

 وسكن ،ممرضات وسكن،  اسنان وعيادة ،تحاليل ومعمل ،االسرة لطب عياداتان بھا الصحية الوحدة 
 الراحةيتوفر بھما كافو وسائل و النظافة من عالى مستوى على االطباء وسكن التمريض سكن(  اطباء
 . تعقيم غرفة و وصيدلية)  لإلقامة

  الحاالت معظم مع للتعاملالالزمة   البشرية واإلمكانات االجھزة لك توفر. 
 المجاورة والمناطق المنطقة فى  سيدة ١٥٠٠ من كثرأل شھريا لطبية ا خدمةال الوحدة ؤديت . 
 على للعرض رسالھاإو الحالة وتشخيص عليھا بالكشف الوحدة دخولھا بداية من الحالة سير خط أيبد 

 . للحالة المتابع الممارس او االستشارى
 مستوى اعلى على المكان تشطيب تم  . 
 األجھزة بأحدث المكان تجھيز تم . 
 تدير الوحدة بكفاءة عالية االدارة. 

 مدرسة الفصل الواحد ببني حلة : مشروع  -٣

  أھداف المشروع :

 . التعليم الى  المتسربات الفتيات إعادة .١
 األمية .وسد منابع   التعليم من التسرب على القضاء محاولة .٢
 .  والنجوع من تحسين أوضاعھن القرى فى الفتيات تمكين  .٣

 

 

     

 

 

  وتبين من زيارة المشروع ما يلي : 

 وتشغيله . المشروعتنفيذ  من االنتھاء تم 
  ، ة اث بالمدرس د أي أث ثال يوج ة  نأ حي ةاألھيئ ة بني م التعليمي د وردت  ل ن ق اثاأل تك اريخ  ث ى ت حت

     الزيارة الميدانية .
 وھو معدل جيد للتردد . تلميذة ٢٨ المدرسة على يتردد ، 
 للتلميذات . اليومية الوجبات توفير يتم  
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي  بني سويفمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
شرومال
  ع

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

مع
ج

 ية
ية
نم
ت

 
مع
جت
لم
ا

 
ي
ببن

 
ف
وي
س

 
 "

ي
اد
ن

 
ي
سائ
ن

"
  

 تكلفة  ؟؟؟
 إستثمارية 

 دھانات 
 أرضيات 
  معدات وأدوات 
 مستلزمات  

 تنفيذ أعمالتم 
 التطوير

 استالم تم  •
 وإعداد المعدات
  المكان

توفير  لم يتم
 األبنية تجھيزات
والتدريبية  التعليمية

  ومكاتب أثاثات من

 )٦٠ ٪(  

 -------   ---------  -  

تط٢
ير
و

 
دة
وح

 
ب
ط

 
رة
س
األ

 
ت
بتل

  

ألف ٢٠٠٠   
  جنيه

  إستثمار حكومي 

 دھانات 
 أرضيات 
  معدات وأدوات 

 ومستلزمات
١٠٠ ٪  
  

تطوير وحدة عملية 
 طب األسرة

في تنفيذ  ةالمتثمل
أعمال دھانات 

تمت وأرضيات 
من  ٪ ١٠٠بنسبة 

األنشطة المستھدف 
  تنفيذھا 

وحدة طب 
 بھاأسرة بھا  
 لطب عياداتان
 االسرة،

 تحاليل، عملوم
 اسنان وعيادة

 وسكن ،
 ممرضات،

  اطباء وسكن

تقديم خدمة 
صحية متميزة 

 ١٥٠٠لعدد 
 ً   سيدة شھريا

تقليل وفيات 
  األمھات

إدارة الوحدة ، تديرھا 
  بكفاءة عالية وفاعلية

  
وع
شر
م

  
سة
در
م

 
صل

لف
ا

 
حد
وا
ال

 
ي
ببن

 
لة
ح

  
جنيه ١٠٠٠ 

إستثمار من ديوان 
عام المحافظة  

  ٪ ١٠٠بنسبة 

ء من اإلنتھا
عمليات بناء 

وتشطيب مدرسة 
الفصل الواحد لكن 
التأثيث لم يتم من 
  األبنية التعليمية

٨٠ ٪  

مدرسة 
  فصل واحد 

إستيعاب 
تلميذة  ٢٨

  كل عام

 معدالت تقليل
 مساعدة األمية
 على الفتيات
 وإكتساب التعلم

  إنتاجي مھارات

 أثاث أي يوجد ال•
  بالمدرسة
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160 
 

  يدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعاميالمتابعة الم
  الفيوملمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   : الفيومبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

أن المرأة بالمحافظة مازالت تعاني من مشكالت عديدة  الفيومأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

وإنخفاض المستوى اإلقتصادي للمرأة، والحاجة للخدمات الصحية وخدمات  األمية والبطالة ،مثل في تت

 .الصحة اإلنجابية، والمشاكل المتعلقة بالخدمات اليومية مثل النظافة ، الصرف الصحي، المياه والمواصالت

تعليم،وإرتفاع نسبة المرأة باإلضافة لبعض الظواھر السلبية مثل؛ الزواج المبكر، وتسرب الفتيات من ال

في  تم تحديدھاإحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج والمشروعات التي مما أوضح المعيلة ، 

   :مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  صديقة الفتاة.واإللتحاق بمدارس على مواصلة التعلم المتسربات من التعليم مساعدة الفتيات 

 . ثقل مھارات المدرسين والمدرسات لجذب الفتيات للمدارس وتقليل معدالت التسرب  

 . تقليل معدالت األمية 

 إحتياجات في مجال الصحة : -١٦

  . تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية 

 حصول على خدمات الصحة اإلنجابية.تيسير  ال 

 وتوفير مراحيض صحية آمنة . الصحى البيئى الوضع تحسين 

  رفع المستوى اإلقتصادي : للرعاية اإلجتماعية وإحتياجات   -١٧

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . يرةخلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفق  

 ت بالمحافظة .معيالرعاية السيدات ال 

 مساعدة المراة على تسويق منتجاتھا 
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  

  

  

 لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    -) ١جدول (
  فيومال

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
 تكلفة البرنامج 
  (باأللف جنيه)

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

برنامج 
  التعليم

٢  
  
  
  

٢١٤٠  
  

٢٠٠٠  

اء -١ دارس إنش ديقة م ات ص اطق للفتي  بالمن
  . المحرومة

وجى المعلمين معھد تطوير -٢ الفيوم التكنول ل ب  لثق
  . والمدرسين المدرسات مھارات

  برنامج  ٢

  الصحة

٢  

  

١٩٠  

  

٧٥٠٠  

ين -٣ توى تحس دمات مس حة خ ة الص  االنجابي
  .المحافظة بمراكز الصحية بالوحدات

ين -٤ ع تحس ى الوض حى البيئ ى الص رى ف  الق
ة اء المحروم اض ٥٠٠٠ بأنش حى مرح  ص

  .بالمحافظة المحرومة لألسر

برنامج  ٤
الرعاية 

 اإلجتماعية
والتمكين 
  اإلقتصادي

٣٥٠٠  ٣  

  

٢٠   

  

٣٠  

 المعيالت للسيدات ىاالقتصاد الدعم مشروع -١
  . الفقيرات

 الكساب المھنى التكوين مراكز وتدعيم تطوير -٢
 مشروعات اقامة مھارات والنساء الفتيات
 .  تقليدية غير صغيرة

 منتجات وتوزيع تسويق مراكز تطوير -٣
 األسر تنتجه التى البيئية الصناعات
  .بالمحافظة

    ١٥،٣٨٠  ٧  اإلجمالي  
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 ً   :  يةالميدان الزيارات:  ثانيا

 التوجهبالمنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية قام فريق 

 لتنفيذ المتابعة الميدانية   ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ يونيو ١٦ الموافق األربعاء يوم فيومال محافظة إلى

 -: ميدانياً وھما  بالمرأة النھوض خطة مشروعاتمشروعان من  زيارةو

 ). االزھرى( الواحد الفصل مدرسة - ١

 ).سيال( المجتمع تنمية بجمعية منتجة اسر و تطعليم مركز تطوير - ٢

ً  زيارتھما اللذان تم المشروعان يوضح جدول   الفيوم بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

 الواحد الفصل مدرسة  يملتعلابرنامج

  )االزھرى(

 األزھري

٢
٠
٠
٧

 

/
٢٠
٠
٨

  

  وزارة التربية والتعليم

برنامج

الرعاية 

  اإلجتماعية

 مركز تطوير  مشروع

 منتجة اسر و دريبت

  المجتمع تنمية بجمعية

 سيال

٢
٠
٠
٧

 
 /

٢
٠
٠
٨

  

مديرية التضامن 

  اإلجتماعي

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

 :فصل الواحدمدرسة ال إنشاء -٤

  أھداف المشروع :

  . األمية بين فتيات األجيال الجديدة على القضاء محاولة  . التعليم من المتسربات الفتيات إعادة -١
 .  والنجوع القرى فى الفتيات تعليم عدم مشكلة ءانھا
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  وقد تبين من المتابعة الميدانية وزيارة المشروع ما يلي :

 العمل بالفعل المكان جاھز للعمل وبدأ . 
  الف اسرة  ١٥ يقدر بنحو سرألامن المدرسة تعمل وتخدم عدد. 
 فتاة  ٢٥ مقيد بسجالت المدرسة. 
  للعمل المطلوبة المدرسة بھا كل التجھزات واالثاثات والمعدات 
  فى عدم توصيل الكھرباء للمدرسة على الرغم من توصيل شيك المقايسة تتمثل مشكلة لوحظ وجود

 رباء لشركة الكھرباء للتنفيذ لكن لميتم التنفيذ حتى تاريخ الزيارة.الخاص بالكھ
  المستوى ممتازة يدوية اعمال بالمدرسة قادرات على إنتاج الفتيات  الحظ فريق المتابعة الميدانية أن 

  . ي للفتيات متقدمالتعليم

         
  
 -) ):سيال( المجتمع تنمية بجمعية منتجة واسردريب ت مركز تطوير  مشروع -٢

  أھداف المشروع :

 .الخياطة والتطريز  على مھارات  السيدات تدريب -١
 .على اھالى القرية والقرى المجاورة نتسويق منتاجاتھمساعدة السيدات على  -٢

  

      

حتى موعد  للمشروع   تصل لم والخامات الخياطة ناتيكاوم االجھزةأوضحت المتابعة الميدانية أن؛  
  .يكن قد بدأ العمل بعد . الزيارة الميدانية ولم 
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي  الفيوممصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
شرومال
  ع

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

سة
در
م

 
صل

لف
ا

 
حد
وا
ال

 )
ى
ھر
الز
ا

(
  

 ف جنيه اال  ٧
 تكلفة إستثمارية 

 دھانات 
 أرضيات 
  معدات وأدوات 
 مستلزمات  

بناء،  تنفيذ أعمال
  دھانات
  أرضيات

  مواد خامشراء  
 ومستلزمات

١٠٠ ٪  

  مدرسة
لصديقة 

للفتيات يسجل 
 ٢٥للتعلم بھا 
  فتاة كل عام

  تقليل معدالت
 األمية

مساعدة 
الفتيات على 

التعلم 
وإكتساب 
مھارات 
  إنتاجية

المدرسة تعمل وتخدم عدد 
 ١٥من األسر يقدر بنحو 

  اسرة الف

٢

ير
طو
ت

 
كز
مر

ت 
ب
ري
د

 و 
سر
ا

 
جة
منت

  

  ألف جنيه٨٨   
  إستثمار حكومي 

 دھانات 
 أرضيات 
  معدات وأدوات 

 ٠٤ومستلزمات 
٪  

  

عملية احالل 
وتجديد لمركز 
األسر المنتجة 

تنفيذ المتثمل في 
أعمال دھانات 

بنسبة اوأرضيات 
من األنشطة  ٪ ٤٠

  المستھدف تنفيذھا

 مركز 
  أسر منتجة 
 مجھز 

٠٤ ٪  

لم تصل االجھزة ومكينات   --------- -
الخياطة الى المشروع 
وبالتالي لم يكن قد بدأ 

  العمل
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  المنيالمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   المنيا:بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

فھي المرأة بالمحافظة  ه بالرغم من التحسن الواضح لوضعأن المنياأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

وتدني مستويات المعيشة،  األمية والبطالة بين الخريجات،مازالت تعاني من مشكالت عديدة تتمثل في 

إحتياجات وأولويات خاصة   مما أوضح الصحي ، وإرتفاع نسبة النساء المعيالت، إنخفاض المستوى 

   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في تم تحديدھاإنعكست على البرامج والمشروعات التي 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  التعليم بعد المرحلة األساسية على إستكمال مساعدة الفتيات. 

  . ثقل مھارات المدرسين والمدرسات لجذب الفتيات للمدارس وتقليل معدالت التسرب 

 إحتياجات في مجال الصحة :  - ٢

  . تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية 

 .تيسير  الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية 

  قتصادي : رفع المستوى اإلللرعاية اإلجتماعية وإحتياجات   - ٣

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي 

 وجعلھا منتجة مكتسبة للدخل . خلق فرص عمل لتحسين أوضاع المرأة الفقيرة  

 توفير بطاقات الرقم القومي . 

 مساعدة المراة على تسويق منتجاتھا 
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  طة النھوض بالمرأة التالي :وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خ 

  

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 التوجهبالمنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية قام فريق 

 ابعة الميدانية لتنفيذ المت  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ يونيو ٢٢ الموافق األربعاء يوم منياال محافظة إلى

 -: يميدانياً وھ بالمرأة النھوض خطة مشروعات بعض زيارةو

 . القومي الرقم بطاقات .١

 منياال لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  المشروعات المقترحة   -) ١جدول (

  م
عدد   البرنامج

  المشروعات
 تكلفة البرنامج 
  (باأللف جنيه)

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 
برنامج 
  التعليم

١  
  

١٢٠٠٠  
  

   .  بنات ثانوية مدرسة ٢ عدد إنشاء - ١

٢ 
برنامج 
  البيئة

دى للفرن مطور نموذج وتنفيذ تصميم - ١  ٤٦٠٠  ١ زل البل  بمن
  . الريفية المرأة

  برنامج  ٢

  الصحة

٢  

  

١٥٠٠٠  

  

١٣٥٠٠  

د إحالل -١ دات ١٠ وتجدي ا صحية وح ادات بھ  عي
  . انجابية صحة

راء -٢ يارات ٩ ش ة س حة متنقل ة للص  االنجابي
  .  مركز لكل سيارة بمعدل

برنامج  ٤
مكافحة 

الفقر 
والتمكين 
  اإلقتصادي

١٥٠٠  ٣  

  

١٠٤٨٠  

  

٣٢٠  

 غير للسيدات القومى الرقم طاقاتب استخراج - ١
  . القادرات

 للصناعات قروض ومنح تدريبية دورات عقد - ٢
 . المرأة بھا تقوم التى التقليدية غير البيئية

 للمشروعات للتسويق دائم معرض ٢ عدد تجھيز - ٣
  . السيدات بھا تقوم التى

    ٥٧٤٠٠  ٧  اإلجمالي  
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 .قرقاص بأبو نسائي نادي .٢

 .مالوي مركز بالمحرص صحية وحدة .٣

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   نياالم بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  ةالسنة المالي  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

 مكافحة برنامج

 والتمكين الفقر

  اإلقصادي

 المنيا  القومي الرقم بطاقات  

٢
٠
٠
٧

 

/
٢
٠
٠
٨

  

٢
٠
٠
٨

  / ٢
٩

وزارة  –المحافظة 

  الداخلية

برنامج 

الرعاية 

  اإلجتماعية

  قرقاص أبو   نسائي نادي

٢
٠
٠
٨

 / ٢
٠
٠
٩

  

مديرية التضامن 

  اإلجتماعي

 مركز -  المحرص  بالمحرص صحية وحدة برنامج الصحة

٢  مالوي
٠
٠
٧

 

/
٢
٠
٠
٨

  

 -شركة وادي النيل 

  مديرية الصحة

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

 :مشروع بطاقات الرقم القومي  -١

  أھداف المشروع :

يتم استخراج البطاقات على سنوات المشروع  و والمعيالت الفقيرات للسيدات القومى الرقم بطاقات توفير
  .الخمس

  

  

  

  

  

  ين من المتابعة الميدانية للمشروع ما يلي :وقد تب
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 . المشروع مستمر طوال الخمس سنوات للخطة الخمسية 

 حيث(    قرقاص أبو بمركز بطاقة ١٠٠٠، منھا و بالمحافظة قومي رقم بطاقة ٩٠٠٠ إستخراج تم 
 ) . للمتابعة الميدانية قرقاص ابو منطقة اختيار تم

 ممكن . وقت اقرب فى قومى رقم بطاقة ةسيد لكل تكون ان على حريصة المحافظة  

 : قرقاص بأبو نسائي ناديمشروع  -٢

  :أھداف المشروع  

 توفير مكان ترفيھي آمن للمرأة وأطفالھا . .١

 توفير التثقيف العلمي واإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي للمرأة .  .٢

  تزويد المرأة ببعض المھارات اإلنتاجية . .٣

                                          

  وقد تبين من زيارة المشروع ما يلي :

 مستوى أعلى على المكان بناء و تشطيب تم  . 

 األجھزة بأحدث المكان تجھيز تم . 

 تؤدي عملھا بكفاءة وفاعلية المكان على القائمة االدارة  . 

 المجتمع . فى المرأة وضع لتحسين يعتبر عامل داعم  المكان  
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 :  مالوي مركز بالمحرص صحية وحدة مشروع إنشاء -٣

  أھداف المشروع :

 المتزوجات . للسيدات الصحية الرعاية توفير - ١

 . الحمل متابعةتوفير و،  الحواملرعاية النساء  - ٢

 أثناء الوالدة وتوفير والدة آمنة لھا . السيدات رعاية - ٣

 الرعاية الصحية للنساء واألطفال . - ٤

  

      

  

    

  

  

  روع ما يلي :تبين من زيارة المشوقد 

 ٢٠٠٩ فبراير شھر منذ بھا والعمل الوحدة وتسليم والتجھيزات، والتطوير أعمال التجديداالنتھاء  تم 
. 

  التجديد قبل " السابق العام نع ٪ ٦٠على المركز بنسبة  التردد نسبة إزدادت، "  ً  .للسجالت وفقا

 مرتفع . واإلعتناء بالمترددات النظافة معدل  
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي  المنياعة الميدانية لمحافظة مصفوفة المتاب

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

ت
اقا
بط

ع 
رو
ش
م

  
 

ي
وم
الق

م 
رق
ال

  

 الف   ٣٨٥
جنيه تكلفة 

 حكومية
  

إستخراج تنفيذ 
بطاقات الرقم القومي
لسيدات أبو قرقاص 

 بنسبة
من  ٪ ١٠٠

  المستھدف

 ١٠٠٠ 
بطاقة رقم 

قومي بنسبة 

من ٪ ١٠٠

  المستھدف

  توفير ھوية سليمة
للسيدات تمكنھن من 
الحصول على تمويل 
وممارسة حقوقھن 

اإلجتماعية 
واإلقتصادية 
  والسياسية

يتم استخراج 
البطاقات على 

سنوات 
المشروع 
  الخمس

٢

ي
اد
ن

 
ي
سائ
ن

  

ألف ٢٢٠   
إستثمار   جنيه

  حكومي

 تدھانا 
 أرضيات 
   معدات

 وأدوات
ومستلزمات 

١٠٠ ٪  
  

 البناء و اتعملي
دھانات الأعمال 

تمت وأرضيات 
من  ٪ ١٠٠بنسبة 

األنشطة المستھدف 
  تنفيذھا 

نادي نسائي 
مجھز 

بمستوى 
جيد  بنسبة 

١٠٠ ٪  

وجود مكان ترفيھي 
تثقيفي تدريبي أمن 

  للمرأة 

المشروع من 
خارج خطة 

النھوض بالمرأة 
ولكن آثاره 

ابية عليھا إيج
وتدعم أھداف 

  الخطة 

٣

ء 
شا
إن

دة
وح

 
ية
صح

 
ص
حر
لم
با

  

ألف  ٢٤٠٠
جنيھإستثمار 

  حكومي

 دھانات 
 أرضيات 
   معدات

 وأدوات
ومستلزمات 

١٠٠ ٪  
  

 البناء و اتعملي
دھانات الأعمال 

 وأرضيات 
والتجھيزات تمت 

من  ٪ ١٠٠بنسبة 
  المستھدف تنفيذه

وحدة 
صحية 
مجھزة 
بكامل 

األجھزة 
  والمعدات 

١٠٠ ٪  

توفير الرعاية الصحية 
للنساء واألطفال بمستوى 

  جيد

خدمة صحية تقدم 
بكفاءة ونوعية 

  مميزة
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  أسيوطلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   :أسيوطبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

أقل كثيراً من وضعھا   المرأة بالمحافظة مازال أنأسيوط أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

، تسرب الفتيات من التعليم، وعدم وجود األمية تعاني من مشكالت عديدة تتمثل في  المستوى المنشود؛ فھي

وظاھرة  ة ال يستھان بھا في المحافظة،والمعاناة من الفقر لشريحوتدني مستويات المعيشة، ،فرص للعمل

النقص في خدمات الرعاية  ،للمرأة والطفل إنخفاض المستوى الصحيالزواج المبكر، النساء المعيالت، 

إحتياجات وأولويات خاصة    نتجمما أعدم وجود وعي سياسي،  الصحية لألم والطفل، كثرة اإلنجاب،

   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في يدھاتم تحدإنعكست على البرامج والمشروعات التي 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  في المجاالت المطلوبة منھن والمالئمة  على إستكمال التعليم بعد المرحلة األساسيةمساعدة الفتيات
 . لطبيعة المحافظة

 مھارات المدرسين والمدرسات لجذب الفتيات للمدارس وتقليل معدالت التسرب .  زيادة 
 توفير التدريب على مھارات اإلنتاج والتسويق 

 إحتياجات في مجال الصحة :  - ٤

  . تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية 
 .تيسير  الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية 
 المرأة بصحة المتعلقة اضلألمر المبكر اإلكتشاف العمل على 

  رفع المستوى اإلقتصادي : للرعاية اإلجتماعية وإحتياجات   - ٥

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي 
  وجعلھا منتجة مكتسبة  لتحسين أوضاع المرأة الفقيرةتعتمد على الخامات المحلية خلق فرص عمل

  .ع مستواھا اإلقتصاديورفللدخل 
 تنمية المھارات الفنية والمھنية للمرأة . 
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  أسيوط لمحافظة    ٢٠١٢ - ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة    -) ١جدول (

  م
عدد   لبرنامجا

  لمشروعاتا

  تكلفة البرنامج 
  (باأللف جنيه)

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 
  

برنامج 
  التعليم

٤  
  

٧٠٠٠  
  
  
  

٦٠٠٠  

١٠٠٠٠  
  
  
  
١٠٠٠  

  

ز -١ ز تجھي وير مرك وجي التط ود التكنول ة الموج رب بقري ر ع  مطي
ز تح بمرك دريب الف ين لت ات المدرس رات والمدرس ى والميس  عل

  .المختلفةوالتعليمية  التدريبية المھارات
 .بديروط للبنات فنيه مدرسة إنشاء -٢
ذوي مدارس مجمع وتجھيز إنشاء -٣  أسيوطب الخاصة األحتياجات ل

م صم - فكري(  الجديدة وفير) وبك ة لت اقين الالزمة الرعاي ا للمع  بم
 .المحافظة في اسرة ١٥٠٠ نحو يخدم

ز ،أقسام ٥ تطوير -٤ دريب كمراك ى ت ارات عل اج مھ  والتسويق األنت
دارس ة بالم ة  الفني ةالزراعي يوط -: التالي احل - أس ليم س ر - س  مي
ة،  بالفتح عيةاالصن بدر - الغنايم صنايع - بالقوصية ارات لتنمي  مھ
  . والتسويق اإلنتاج مجاالت في المرأة

  برنامج  ٢

  الصحة

٣  

  

٥٢٥٠  

٣٠٠٠  

٦٠٠٠  

  

ز مدن لخدمة مجھزة متنقلة كعيادات سيارات ٥ عدد شراء -١  ومراك
  المرأة بصحة خاصة المحافظة

ان بمستشفى مركزي معمل إنشاء -٢ ام اإليم  كتشافإلل بأسيوط الع
  .المرأة بصحة المتعلقة لألمراض المبكر

ز ٣ إنشاء -٣ وب بمدن حضرية صحية مراك و أبن يج وأب وط ت  ومنفل
ض دالت لخف ات مع ات وفي بب األمھ ل بس ين، الحم رات وتحس  مؤش
  . المرأة لصحة المقدمة الخدمات

٤ 

ج 
ام
رن
ب

ي
اد
ص
قت
اإل

ن 
كي
تم
وال

ر 
فق
 ال
حة
كاف
م

  

١٥٠  ٣  

  

٥٠٠  

  

١٠٠٠  

 غرب بحي( والمروة الصفا بجمعية نسائي نادي ٢ عدد تجھيز -١
 الفنية المھارات لتنمية الفتح بمركز مطير عرب وقرية) أسيوط

  .للمرأة والمھنية
 وعمل ميسرة قروض لتوفير المرأة لتنمية مراكز ٥ تجھيز-٢

 مركز الفيما - تيج أبو مركز النخيلة -: من كل في صغيرة مشروعات
 رمي -  سليم ساحل مركز العونة -  منفلوط مركز رافع بني -  الفتح
  . القوصة مركز
 ) ٤(: البيئية الموارد على اعتمادا تصنيع وحدات ٦ إنشاء -٣

 مركز بدرنكة خضروات -  سليم بساحل ألبان:  غذائي تصنيع وحدات
 تصنيع وحدة - بالبداري مناحل - سليم بساحل عصائر -  أسيوط
 الكتروني تصنيع ووحدة - بمنفلوط عدي ببني والكليم الصدف
 للمرأة الدخل مستوى لرفع وذلك . بأسيوط ةالصناعي بالمنطقة

  .الفقيرة
    ٥٧٤٠٠  ٧  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 التوجهبحدة للسكان المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المت المتابعة الميدانية قام فريق 

بعض  زيارةو  ، ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ابريل  ٢٩يوم االربعاء الموافق  أسيوط محافظة إلى

 - : ميدانياً وھي بالمرأة النھوض خطة مشروعات

  نادي نسائي بمركز القوصية التابع لبرنامج الرعاية االجتماعية ومكافحة الفقر. تجھيز   -١
  تنمية المرأة قرية مير مركز القوصية التابع لبرنامج الرعاية االجتماعية ومكافحة الفقر.تجھيز مركز ل  –٢
  استكمال بناء جناح توسع بمدرسة بلوط االعدادية المشتركة التابع لبرنامج التعليم. – ٣

  

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   سيوطا بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية ن المشروعمكا اسم المشروع  اسم البرنامج

 الرعاية برنامج

 و اإلجتماعية

  الفقر مكافحة

   ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨  مركز القوصية   نسائي ناديتجھيز 

 وزارة التضامن اإلجتماعي

برنامج الرعاية 

 و اإلجتماعية
  الفقر مكافحة

 لتنمية مركز تجھيز

  المرأة 

  

مركز–قرية مير

  القوصية

٢٠٠٩/  ٢٠٠٨   

  األبنية التعليمية ھيئة

 جناح بناء استكمال  تعليمبرنامج ال

 بلوط بمدرسة توسع

  االعدادية

    ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ بلوط

  ھيئة األبنية التعليمية

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

 : تجھيز نادي نسائي بمركز القوصيةمشروع  -١

  أھداف المشروع :

  . سنويا امرأة ٢٠٠ لعدد والمھنية الفنية المھارات تنمية -١

 . مستفيدة امرأة ١٠٠٠ لعدد ناديبال سنويا ندوة ٥٠ نحو عقد  -٢
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  وقد إتضح من زيارة المشروع ما يلي :

  وإتضح وقت الزيارة الميدانية أن وينفذ داخل مقرھا؛ ،  أھلية جمعيةيدار بواسطة المشروع
 نادي.جديد ھو مقر ال آخر لمقربأنشطتھا  تنتقل الجمعية األھلية 

 تبرع قد مبنى عن وجد أنه عبارة،  الجديد للنادي النسائي في المقر  المتابعة الميدانية فريق بتفقد 
 . فيه الجمعية أنشطة ويتم مزاولة الجمعية مسئول به

  أمية ومحو والخياطة التفصيل على تدريبية خدمات الجمعية تقدم . 
  ر البيانات عن تلك القروض بسبب حالة النقل . لم تتوف ولكن المعيلة للمرأة قروض تمنح الجمعية 
 بھذه األھتمام فينبغي وبالتالي،  المحافظة مستوى على فاعل بدور األھلية الجمعيات تقوم 

 .المرأة وتخدم بھا تقوم التي ولألنشطة لھا حصر وعمل الجمعيات
  

 : القوصية مركز مير قرية المرأة لتنمية مركز تجھيز -٢

 أھداف المشروع :

 . صغيرة مشروعات لعملسنويًا  سيدة ٥٠ لعدد ميسرة  قروض يرتوف  - ١
  تدريب المقترضات على المھارات الفنية التي تساعدھن على نجاح المشروع . - ٢
 للتثقيف والتوعية . سيدة ١٥٠٠ يحضرھا سنويا ندوة ٥٠ عقد -٣
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  وقد تبين من زيارة المشروع ما يلي :

 المطلوبة بالمعدات قسام جبل معيةج تجھيز عبارة عن؛ المشروع . 
  مجاورة قرى ستة الجمعيةأنشطة  تخدم . 
  المنزلي،  التدبير تدريب على التفصيل والخياطة ،ال: متعددة مثل وأنشطة تقدم الجمعية خدمات

 .صحية للسيداتالتوعية للتقديم ندوات  ثقافية وندوات 
 . توفر الجمعية حضانة لألطفال 

         

  تعليم التدبير المنزلي                                   إحدى الندوات بالمركز         
 كبيرة سكنية منطقة يخدم جيد مكان في يوجد المشروع. 
 ستساعد،  الجمعية إلى منحھا تم جنيه الف ٥٠٠ ب تقدر األوروبي األتحاد من بيئية منحة ھناك 

 . الجمعية أنشطة في التوسع على
 الخياطة ماكينات استالم وتم جنيه ألف عشرون بإعتماد لمشروعل المنفذ ھي التعليمية األبنية ھيئة 

 الرغم على بعد تورد لم الخشبية التجھيزات وباقي فقط جنيه آلف عشرة بمبلغ الكھربي والمقص
    .ھال المالي االعتماد صرف من

 :االعدادية بلوط بمدرسة توسع جناح بناء استكمال -٣

  أھداف المشروع :

ً   فتاة ١٠٠ تعليم انمضو بالفصل التلميذات كثافة خفض -١  .سنويا
 مكافحة تسرب الفتيات من التعليم . -٢
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  وقد إتضح لفريق المتابعة الميدانية من زيارة المشروع ما يلي :
 تقع في مكان مناسب وتخدم عدد كبير من السكان . بمركز بلوط االعدادية المدرسة 
   ى ( خمسة أدوار  يتكون من  ة بالمدرسجناح التوسع زين فصل)  ١٢ تشتمل عل  وعدد (، مجھ

ل)  ٢ م معم ا ت دات تجھيزھم ة بالمع ع المطلوب اءاتاإل وجمي دال من نش ية واألدوات مقاع  المدرس
 . المعملية واألدوات

 الجديد العام مع المبنى استخدام يبدأ وسوف، وبلوط حريس كوم قريتين المدرسة تخدم.  
 واحدة فترة على المدرسة تعمل سوف ؛ التوسع جناح إنشاء ومع فترتين على تعمل المدرسة 

 الفتيات . من اكبر عدد استيعاب ھاويمكن
  

  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي أسيوط مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

  ظاتالمالح  مؤشرات العوائد

١

ي
اد
ز ن
ھي
تج

 
ي
سائ
ن

  
ية
ص
قو
 ال
كز
مر
ب

  

 الف   ٢٠
جنيه تكلفة 

حكومية من 
وزارة التضامن

  

دورات تدريبيةتنفيذ 
  سيدة  ١٠٠لعدد 
  ندوة ٥٠عقد 

 ١٠٠عدد 
مدربة سيدة 

على اعمال 
التفصيل 

والحياكة على 
  .احدث اآلالت

  سيدة من  ١٠٠تمكين
ممارسة عمل إنتاجي 
مقابل دخل يسھم في 

معيشتھا رفع مستوى 
  وأسرتھا

جمعية أھلية تدير 
  المشروع بكفاءة

٢

يز
جھ
ت

 
كز
مر

 
ية
نم
لت

 
أة
مر
ال

  

ية
قر

 
ية
ص
قو
 ال
كز
مر

ر 
مي

  

 ألف جنيه٢٠    
 إستثمار حكومي
من ھيئة األبنية 
التعليمية بنسبة 

١٠٠ ٪  

إستالم  توريد و
ماكينات الخياطة 

والمقص الكھربي 
أالف  ١٠بقيمة 

جنيه فقط بنسبة 
٥٠ ٪  

  

 ٥٠تدريب 
سيدة سنوياً 
على أعمال 

الحياكة 
  والتطريز 

سيدة سنوياً  ٥٠تمكين 
من ممارسة عمل إنتاجي 
مقابل دخل يسھم في رفع 

مستوى معيشتھا 
  وأسرتھا

جمعية أھلية تدير 
المشروع بكفاءة 

وتضيف العديد 
من األنشطة 

  لنشاط المشروع

٣

ال
كم
ست
ا

 
اء
بن

 
ح
جنا

 
سع
تو

 
سة
در
بم

  

 
وط
بل

 
ية
اد
عد
اال

  

ألف  ٩٥٤،٢
جنيھإستثمار 

  حكومي

 دھانات 
 أرضيات 
   معدات

 وأدوات
ومستلزمات 

١٠٠ ٪  

 البناء و اتعملي
دھانات الأعمال 

 وأرضيات 
والتجھيزات تمت 

من  ٪ ١٠٠بنسبة 
  المستھدف تنفيذه

جناح من 
خمسة أدوار 

فصل  ١٢به 
   ومعملين

١٠٠ ٪  

التحاق 
فتاة  ١٠٠

سنويا 
  بالمدرسة

جذب الفتيات لمواصلة 
صفوف التعلم بعد ال
  اإلبتدائية

تقليل معدالت تسرب 
  الفتيات

  

  

 جميع صرف تم
 اعتمادات

 إلى المشروعات
 األبنية ھيئة

،  التعليمية
 ومستمر
 في المشروع
 القادمة السنة
٢٠١٠- ٢٠٠٩  
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  ھاجسولمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   :سوھاجبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

لھا أدوار إيجابية  المرأة بالمحافظة ه بالرغم من أنأنسوھاج أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 
ون ودورھا اإلقتصادي وتدبيرھا لشئ تعمل على زيادة العالقات اإلجتماعية بين العائالت،متعددة فھي 

األمية ، تسرب الفتيات من التعليم، تعاني من مشكالت عديدة تتمثل في الألسرة بأقل اإلمكانيات ؛ فما زالت 
وتدني مستويات المعيشة،والمعاناة من الفقر لشريحة ال يستھان بھا ، إنخفاض  وعدم وجود فرص للعمل،

 نتجمما أم والطفل، كثرة اإلنجاب، المستوى الصحي للمرأة والطفل، النقص في خدمات الرعاية الصحية لأل
في مقترح الخطة  تم تحديدھاإحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج والمشروعات التي 

   :الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

 التعليم بعد المرحلة األساسية في المجاالت المطلوبة منھن والمالئمة  مواصلةعلى تيات مساعدة الف
 لطبيعة المحافظة .

  اتتسربمالتوفير آليات التعليم التي تساعد على إجتذاب الفتيات  . 
 توفير التدريب على مھارات اإلنتاج والتسويق 

 إحتياجات في مجال الصحة :  - ٢

  اإلنجابية الصحة خدمات ودمة الصحية تسھيل حصول المرأة على الخ. 

 إحتياجات للتوعية والتثقيف : - ٣
  ة أنشطة توفير ة و الصحية للتوعي رأة وتثقفيف توعي ا صحيا الم ا واجتماعي ق فيم ة بقضايا يتعل  البيئ

  . المرأة ضد والعنف

  رفع المستوى اإلقتصادي : للرعاية اإلجتماعية وإحتياجات  - ٤

  دخول سوق العمل للنھوض بأوضاعھا اإلقتصادية تمكنھاعلى  تزويد المرأة بالمھارات التي 
  وجعلھا منتجة مكتسبة  لتحسين أوضاع المرأة الفقيرةتعتمد على الخامات المحلية خلق فرص عمل

  للدخل ورفع مستواھا اإلقتصادي.
 . تنمية المھارات الفنية والمھنية للمرأة 
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

  سوھاج لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧للنھوض بالمرأة المشروعات المقترحة للخطة الخمسية  - )١جدول (

  م
عدد   البرنامج

 المشروعات
  تكلفة البرنامج 
  (باأللف جنيه)

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 
  

برنامج 
  التعليم

  

  

٢  
  
  

  

  

٤٨٠٠  
  
  
  

  
٧٣٠٠  

  
  

اء  -١ د : ١٥إنش ة فصل واح ز  ١٠ -مدرس ي مرك دارس ف م
ة مدارس  في مركز دار السالم ،  ٥البلينا و إلتاحة فرصة ثاني

يم واستيعابھن، لخفض  لتعليم الفتيات الالتي تسربن من التعل
اطق  ي المن دارس ف ذه الم ل ھ وفير مث رب وت دل التس مع

 المحرومة.
ز دار السالم  -٢ ات بمرك انوي للبن دادي وث تين إع اء مدرس إنش

ى  ة أوالد يحي ة بقري ي والثاني يش قبل ة البالب ي قري دھما ف أح
  الحاجر.

  ج برنام ٢

  الصحة

١  

  

٣٠٠٠  

  

د  -١ وير وتجدي ة  ٥١تط رة لخدم حة أس دة ص ف  ١٠٠وح أل
ي  رة ف ز: ٤أس وھاج  -مراك ا -س ا  -طھط ك  -جرج ا، وذل البلين

ين  ة وتحس حة اإلنجابي ية والص ة األساس دمات الرعاي ديم خ لتق
  .جودة الخدمة المقدمة والتوسع في أنشطة التوعية الصحية 

برنامج  ٣
التوعية 
  والتثقيف

ق بقضايا  -١  ٦٠  ١ ا يتعل ا فيم توعية وتثقفيف المرأة صحيا واجتماعي
  البيئة والعنف ضد المرأة.

٤ 
ن 
كي
تم
وال

ر 
فق
 ال
حة
كاف
 م
مج
رنا
ب

ي
اد
ص
قت
اإل

  

٠٤٤  ٣  

  

١٥٠٠  

  

١٠٠٠  

مركز لتدريب وتأھيل للمرأة على  ١١تجھيز وتأثيث   -١
مستوى مراكز المحافظة لتدريب السيدات على بعض الصناعات 

 رفع مستوى معيشتھن .الحرفية و
 ١٥٠تدريب وتأھيل وإقراض المرأة إلحياء وتنشيط عدد  -٢

وحدة نسيج بحي الكوثر بسوھاج وتدريب السيدات على حرفة 
النسيج وصناعته والحفاظ على التراث المحلي لھذه الحرفة، 

  ورفع مستوى معيشة المرأة وزيادة دخلھا. 
الحرفية التراثية تجھيز وتطوير مركز حرفي للمشغوالت  -٣  -

بقرية جزيرة شندويل وذلك لنشر صناعة التلي بالقرية 
  ونواحيھا ورفع مستوى معيشة المرأة وزيادة دخلھا.

    ١٨١٠٠  ٧  اإلجمالي  
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 التوجهبالمنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  دانية المتابعة الميقام فريق 

 مشروعان من زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ ابريل ٢٨ الموافق الثالثاء يوم سوھاج محافظة إلى

 -: ماميدانياً وھ بالمرأة النھوض خطة مشروعات

ي – السلماني:  االبتدائية المدارس( البلينا بمركز الواحد صلالف ذات مدارس ٣ عدد إنشاء  -١  منصور بن
 .التعليم لبرنامج التابع) بحري الساحل –

 
 الصحة لبرنامج التابع ، البلينا مركز اسرة صحة وحدة   وتجديد تطويرمشروع  - ٢

  
ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   سوھاج بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  المشروعاسم   اسم البرنامج

 ذات مدارس ٣ عدد إنشاء  التعليم برنامج

 بمركز الواحد الفصل

 االبتدائية المدارس( البلينا

 منصور بني – السلماني: 

  )بحري الساحل –

   ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ البلينامركز

  ھيئة األبنية التعليمية

 وحدة   وتجديد تطوير  الصحةبرنامج 

   سرةألا صحة

   ٢٠٠٨ / ٢٠٠٧ البلينامركز

  وزارة الصحة

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

ز الواحد الفصل ذات مدارس ٣ عدد إنشاءمشروع  -١ ا بمرك دارس( البلين ة الم  – السلماني:  االبتدائي

 :)بحري الساحل – منصور بني

  أھداف المشروع :

 .محو أمية الفتيات -١

 متسربات من التعليم .إستيعاب الفتيات ال  - ٢
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  وقد إتضح لفريق المتابعة الميدانية بزيارة المشروع ما يلي :

 يضم واحد فصل مبنى عن عبارة بالفعل قائم المشروع ، و سكنية منطقة وسط في يوجد المشروع 
 . سنة ١٣ إلى ٦ من عمرية مراحل في فتاة ٢٢

  الدراسية الموادبجانب ، لفتياتا مھارات لتنمية وتعليمية ثقافية أنشطة المشروع يوفر للفتيات 
 دراساتال – علومال - دينال – الحساب والھندسة – اللغة العربية: في والمتمثلةالمعتادة   التعليمية
 .ةنجليزيللغة اإلا – اجتماعية

 طبقا للتقارير ،  ٢٠٠٨/  ٢٠٠٧عام في  وتم تشغيله  على الرغم من أن المشروع تم االنتھاء منه
د مدرسة من الثالث مدارس (وھي ووج المتابعة الميدانية أوضحت؛  نأال إ  المرسلة من المحافظة ،

، وذلك ألن المكان الذي بني فيه الميدانية الزيارة تاريخحتى  تكن قد بدأتمدرسة بني منصور) لم 
إلى  يؤديي بدوره المدرسة يقع وسط المدافن والمقابر في منطقة نائية بعيدة عن المنطقة السكنية والذ

 . عدم تحقيق الھدف من  المشروع

 الواحد الفصل مفھوم مدرسة – مفھومين في تضاربفريق المتابعة الميدانية أن ھناك   فريق وجد  ،
 منللمشروع  المرسلة التقاريرف –والتعليم التربية مديرية ممثليل ؛ بالنسبة  الفتيات صديقة مدرسةال و

 الميدانية المتابعة فريق تفقد عند لكن.  الواحد الفصل ذات مدرسة  ھو المشروع أن تؤكد المحافظة
 الفتيات صديقة مدرسة مسمى تحت تندرج أنھا وجد  بھا تقوم التي األنشطة على واضطلع المدرسة

 ھناك ويكون وزراعي فني مھني تعليم توفر الواحد الفصل فمدرسة،(  أكثر من مدرسة فصل واحد
 فھي الفتيات صديقة مدرسة أما،  بتنفيذه قامت التي للفتاة يكون وعائده تسويقه يتم التعليم لھاذا انتاج
 ).لتشجيعھا على الحضور للمدرسة الفصل في تدرس التي للفتيات معونات تعطي

  يتم  ولم بعقود لن يعملنماز،  الفتيات صديقة مدارسال في الميسراتإشتكت ميسرات الفصول أن
 .بھا الميسرات تثبيت تم قد الواحد الفصل ذات مدارسب هان نم الرغم على بعد تثبيتھن 

  بمركز البلينا : - بقرية اإلصالح  سرةألا صحة وحدة   وتجديد تطويرمشروع  -٢

  أھداف المشروع : 
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وحدة طب أسرة بخطة النھوض بالمرأة بمحافظة  ١٦المشروع ضمن مشروع تطوير وتجديد  - ١
 سوھاج.

لرعاية الصحية األساسية والصحة اإلنجابية لألسر المقيمة في خدمات ا وفيرتالمشروع يعمل على   -٢
من  % ٥٠تحسين جودة الخدمة المقدمة لرفع معدالت التردد الحالية بنسبة ونطاق ھذه الوحدات ، 

 .التردد الحالي 

 التوسع في أنشطة التوعية الصحية من خالل نوادي المرأة بھذه الوحدات. يھدف المشروع أيضاً الى -٣

         

  
  وقد إتضح لفريق المتابعة الميدانية من زيارة المشروع ما يلي :

  تطوير لمبنى الوحدة والمنشآت الموجودة به. عبارة عن  المشروع  

  اث في  ٪٩٢الوحدة الصحية الخدمات  توفر عديد من الخدمات الصحية ، و تخدم من عدد االن
و  در بنح ذي يق ة وال يدة   ٤٩٢٩المنطق دة خ، س دم الوح رة ووتق ة الدمات طب االس ادخدم  اتعي

ةال ص الو ، خارجي ائي الفح ب وق ن يرغ وفر لم ا ت امل و، كم نوي ش ص س ع فح وفر جمي ت
  تطعيمات. ال

 وم طلبة افحص لكذلك و، حوامل اللمنطقة سيدات اقامت الوحدة بعمل فحص شامل ل دارس  وتق لم
ل إدة تدفع الوحدة بفتح ملف للسيدة بالمجان وعند تردد السيدة مرة اخرى للوح شتراك سنوي مقاب

 .خدمة الفحص والمتابعة التي تقدم لھا

  ل ي دة بعم د ، الوح دب واح ب منت ة و  طبي ات خمس الثو ، ممرض وا  ث ات يقوم دات ريفي رائ
  .  من األمراض بحمالت توعية للسيدات عن أھمية تنظيم االسرة وكيفية الوقاية

  كما الحظ فريق المتابعة الميدانية أن ؛

اشھر من استالم الوحدة بدأت تظھر  ٤تطوير في المنشآت سيئة للغاية ففي أقل من عملية ال - ١
 ترشيحات في المبنى وفي معدات الصيانة والسباكة التي صرفت عليھا األموال.
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اللجنة التي استلمت من المقاول الذي يقوم بعملية التطوير كان عضو من اعضائھا الدكتور نفسه  - ١
 .مدير الوحدة وھذا ال يجوز 

المنظر العام للوحدة يبدو جيدا ولكنھا ال تتمتع بالقدر الوافي من النظافة المطلوبة في الوحدة  - ٢
 الصحية.

كذلك ھناك سوء تخطيط فالرسومات الخاصة بعملية التطوير لم تراعي البعد االجتماعي في المنطقة  - ٣
  حدى. ، فعلى سبيل المثال ال يوجد منطقة انتظار معدة للسيدات والرجال كل على 

  
  

  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي  سوھاجمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

مؤشرات 
  العوائد

  المالحظات

١

ع 
رو
ش
م

اء
ش
إن

 
دد
ع

 
٣ 

س
ار
مد

 
ت
ذا

 
صل

لف
ا

 
حد
وا
ال

 
كز
مر
ب

 
ينا
لبل
ا

  

 الف   ٤٠٠
جنيه تكلفة 

حكومية من 
أوربية معونة 

 ٪١٠٠بنسبة 

  

إنشاء عدد تنفيذ 
مدرستين فقط بنسبة

٦٦،٦ ٪  

  

فتاة   ٢٢عدد
في كل مدرسة 

 ً   سنويا

  ٤٤تمكين 
فتاة سنوياً 

اإللتحاق  من 
بالتعليم 

بحوافز جيدة 
، وسد منابع 

  األمية 

عدم إختيار مكان مالئم 
لتنفيذ المدرسة الثالثة أدى 

  لعدم تنفيذھا

٢

ير
طو
ع ت
رو
ش
م

 
يد
جد
وت

   
حد
و

 ة
حة
ص

 
رة
س
األ

 
ح
صال

اإل
ة 
ري
بق

 
– 

ينا
لبل
ز ا
رك
م

  

ألف ٤٢٠    
إستثمار   جنيه

من  حكومي
 وزارة الصحة

  ٪ ١٠٠بنسبة 

عمليات تشطيبات 
دھانات صيانة 
  أعمال سباكة 
شراء بعض 

األجھزة 
  ٪ ١٠٠والمعدات

  

توفير 
الخدمات 
الصحية 

لنحو 
٤٠٠٠ 
سيدة 
   سنوياً.

تحسين 
المستوى 
الصحي 
للسيدات 
  واألطفال

 المنشآت في التطوير مليةع
 ٤ من أقل ففي للغاية سيئة
 الوحدة استالم من اشھر
 في ترشيحات تظھر بدأت
 الصيانة معدات وفي المبنى

  والسباكة

مستوى النظافة متدني 
  للغاية
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187 
 

  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  قنامحافظة ل - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   :قنابمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

 التي يحتاج للتدخل واإلستھداف للتقليل من حدة المشكالت قنا  أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 
وعدم وجود م، إرتفاع تكاليف التعلياألمية ، تسرب الفتيات من التعليم،  مثل إرتفاع معدالت ھاتعاني من

 الزواج المبكر،  ، إنخفاض المستوى الصحي للمرأة والطفل، وتدني مستويات المعيشة، فرص للعمل،
 نتجمما أ غياب الضمان اإلجتماعي النقص في خدمات الرعاية الصحية لألم والطفل، كثرة اإلنجاب،

في مقترح الخطة  دھاتم تحديإحتياجات وأولويات خاصة   إنعكست على البرامج والمشروعات التي 
   :الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  على مواصلة التعليم بعد المرحلة األساسية في المجاالت المطلوبة منھن والمالئمة مساعدة الفتيات
 لطبيعة المحافظة .

 تياجات في مجال الصحة :إح - ٥

  الكشف المبكر عن أي إعاقات محتملة تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية و. 

 : بيئيةإحتياجات  - ٦
  . التخلص من تكدس القمامة والمخلفات 

 التخلص من الروائح الكريھة الناتجة عن البيارات  

 رفع المستوى اإلقتصادي : و لمكافحة الفقرإحتياجات  - ٧

 اإلقتصادية بأوضاعھا للنھوض العمل سوق دخول تمكنھاعلى  التي بالمھارات المرأة تزويد   

 مكتسبة منتجة وجعلھا الفقيرة المرأة أوضاع لتحسين المحلية الخامات على تعتمد عمل فرص خلق 
  . اإلقتصادي مستواھا ورفع للدخل

 :اإلجتماعية للرعاية إحتياجات - ٨

 . ًتأھيل المعاقات بدنياً ونفسيا  
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  

         

  قنا لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  - )١جدول (

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

  تكلفة البرنامج 
  (باأللف جنيه)

  
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

  برنامج التعليم
  

٢  
  

١٢٠٠٠  
  
  

اء -١ ام إنش ات أقس ة للفتي ة ملحق ا بمدرس ة قن  الثانوي
ناعية ين الص ا بن نوات ٥ منظ ل ٢٠( س  وورش فص

  ).عمل
  برنامج  ٢

  الصحة

١  

  

١٠٧٥٠  

  

اء -١ ز إنش اد مرك وراثي لألسترش د ال ن والح ة م  األعاق
زواج قبل ما فحص( ر االكتشاف - ال ات المبك  الحد - لإلعاق

 ).الوراثية األمراض بعض عالج المختلفة اإلعاقة أنواع من

  ٦٠٠  ١  البيئة برنامج  ٣

  

  

٦٠٠  

ع -١ ة جم تخلصوا القمام ا ل ة منھ ف بمدين ين الوق  لتحس
ة حية الحال ة الص واطن والبيئي ق للم رص وخل ل ف  عم
باب ن للش ين م ع الجنس وعي ورف ي ال د البيئ ن والح  م
  .األمراض انتشار

ارات كسح -٢ ة البي ي حجازة بقري وفير بقوص قبل  فرص ت
  .األمراض إنتشار من والحد الجنسين من للشباب عمل

الرعاية برنامج   ٤
  اإلجتماعية

٣٥٠٠  ١  

  

 لتقديم وحسيا وبدنيا ذھنيا المعاقات تأھيل مركز -١
 المھن على المعاقات وتدريب للسيدات التأھيلية الخدمات
  .والحرف

 مكافحة برنامج  ٥
 والتمكين الفقر

  اإلقتصادي

(  قفط مركز القلعة بقرية األلبان لمنتجات معمل إنشاء -١  ٤٥٠  ١
 عمل فرص إيجاد -  األسرة دخل زيادة على العمل

 الموجودة المحلية اإلمكانيات من اإلستفادة -  للسيدات
  ) .بالقرية

  
    ٢٧٩٠٠  ٦  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 ؛أة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان المنتدب من المجلس القومي للمر المتابعة الميدانية فريق  توجه

 مشروعات بعض زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ مايو ٢٦ الموافق االثنين يومقنا  محافظة إلى

 -: يميدانياً وھم بالمرأة النھوض خطة

 . الرعاية اإلجتماعية لبرنامج التابع وحسيا وبدنيا ذھنيا المعاقات تأھيل مركز توفير  -١

ادي بنجع الرحمانية قرية  – بقوص قبلي حجازة بقرية البيارات كسح مشروع تنفيذ -٢ ابع حم امج الت  لبرن
 .البيئة

ين الصناعة الثانوية قنا بمدرسة ملحقة للفتيات أقسام إنشاء -٣ ابع) عمل وورش فصل ٢٠( بن امج الت  لبرن
 التعليم

  
ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   قنا بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية مكان المشروع اسم المشروع  اسم البرنامج

الرعاية  برنامج

  اإلجتماعية

 تأھيل مركز توفير

  المعاقات

منطقة المعنا مدينة 

  قنا 

  الوحدة المحلية لمركز قنا  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨

 - قبلي حجازة قرية  البيارات كسح مشروع  بيئة البرنامج 
وقرية الرحمانية 

  ز قوصمرك

٢٠٠٨ / ٢٠٠٧   

  ديوان عام المحافظة

 ملحقة للفتيات أقسام إنشاء  برنامج التعليم 
 الثانوية قنا بمدرسة
  بنين الصناعة

      قنا

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

 الرعاية اإلجتماعية : لبرنامج التابع وحسيا وبدنيا ذھنيا المعاقات تأھيل مركز توفير -١

  : أھداف المشروع

 . سنويا وفتاة سيدة ٥٠٠ لعدد التأھيلية الخدمات تقديم .١

 . والحرف المھن على المعاقات تدريب .٢

.المختلفة للحاالت الطبيعي بالعالج مقياال  .٣
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  وقد إتضح لفريق المتابعة الميدانية من زيارة المشروع ما يلي :

 اعي بمنطقة المعنا بقنا للمشروع ، وتم تجھيزه تم تخصيص الجناح األيسر من مبنى مركز التأھيل االجتم
  بالمعدات المطلوبة للمركز لتأھيل السيدات والفتيات .

  دات اقي المع تقبال ب ز إلس طيبات ومجھ ل التش ى كام هتوفر، يالمبن رات  ب الج حج معية ات األعاقلع الس
  تخاطب، الو
  الحركية  اتلإلعاق تأھيل  جھزةأبالمركز توجد. 
 األجھزة الالزمة ( ؛  في وتتمثل االجتماعي التضامن مديريةبواسطة  واألجھزة داتالمع بعض شراء تم

 استكمال وجاري)  ساونا حمام - النفسي للعالج تجھز غرفة - سمعية مكتبة -  جيمانزيوم صالة تجھيزل
 .المعدات باقي توريد

 ةمجاورال المدن والقرى و مراكزال ھم سكان  نسمة مليون ٣ حوالي المركز يخدم  . 
  حالة ١٢ إلى ١٠ منعلى المركز :  يوميال ترددال معدل . 
  هدورإلستكمال  واالجھزة بالمعدات وتزويده بالفعل قائم كان الذي المبنى من االستفادة تميالحظ أنه ؛ 

 . المعاقات لفتياتا وتأھيل 
  

  قوصمركز  -، وقرية الرحمانية  قبلي حجازة بقرية البيارات كسح مشروع -٢

  مشروع :أھداف ال

 . الجنسين من للشباب عمل فرصة ١٠ عدد توفير -١
 . بالقرية نسمه ١٨٥٠٠ يخدم المشروع -٢
  .األمراض إنتشار من يساعد المشروع على الحد -٣

  وقد أوضحت المتابعة الميدانية للمشروع ما يلي :

   معھا تطلب لم الكسح معدات توريد طلبت عندما المحلية الوحدة ؛  بأقصى كفاءة ألنيعمل  الالمشروع  
 ا.توريدھ تم التي والقمامة الكسح لعربيات ةمكملال معداتال
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 : بنين الصناعة الثانوية قنا بمدرسة ملحقة للفتيات أقسام نشاءإ -٣
  أھداف المشروع :

 طلب في سوق العمل.ھا يلعفني أول تعليم صناعي في تخصصات مميزة تخصص تخريج  -١
 . فرص عمل مما يرفع المستوى االجتماعي خلق  -٢
 .إعطاء فرصة لخريجي ھذه المدرسة لإللتحاق بالجامعات والمعاھد العليا   -٣
 ١٢٥طالبة فني أول كل عام ( يلحق بالصف األول  ١٢٥سد العجز في العمالة الفنية ، تخريج عدد   -٤

 ). طالبة
  

                         
  
  

  بزيارة موقع المشروع إتضح لفريق المتابعة الميدانية ما يلي :
 للبنين الصناعية  بالمدرسة ملحق مبنى عن المشروع عبارة . 
  إلى إنشاء المدرسة في حاجة كثافة سكانية عالية  ، حيث توجد المكان مناسب للمشروع . 
 والبناء الحفر اعمال في المقاول وبدأ للمبنى والترسية الطرح عملية تمت . 
 كلھا. المحافظة تخدم المدرسة 
 وأن ،  المدرسة في فتاة ٩٠٠ حوالي استيعابية بقوة فصل ٣٠ ة منمستھدف أن تتكون المدرس

 . الكمبيوتر الزخرفة – الرسم – الحياكة – التطريز تستوعب التخصصات الفنية في أقسام ؛ 
  ٢٠١٠- ٢٠٠٩ عام في بھا العمل لم تنتھي أعمال اإلنشاءات وسوف تستكمل .  
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ام المالي عن العقنا مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

كز
مر

 
يل
أھ
ت

 
ت
اقا
مع
ال

  

 الف   ٤٥٠
جنيه 

إستثمارات 
حكومية 

بنسبة 

١٠٠٪ 

 
  

 واألجھزة المعدات بعض شراء تم  •
 االجتماعي التضامن مديرية بواسطة
 الالزمة ھزةاألج(  ؛ في وتتمثل
 مكتبة - جيمانزيوم صالة لتجھيز
 النفسي للعالج تجھز غرفة -  سمعية

  ٪ ٧٥بنسبة ساونا حمام -

 ١٠تأھيل من 
حالة  ١٢ –

  يومياً 

  الفتيات تمكين
المعاقات من 

ممارسة 
حياتھن دون 
اإلعتماد على 

   االخرين

  
  

  

٢

وع
شر
م

 
ح
س
ك

 
ت
را
بيا
ال

 
ية
قر
ب

 
  

زة
جا
ح

 
ي
قبل

 ، 
ية
قر
و

 
ية
مان
رح
ألف ٦٠٠    ال

  جنيه
من إستثمار 

ديوان عام 
 المحافظة

 ١٠٠بنسبة 

٪  

تم توريد معدات الكسح دون 
  األجھزة المكملة لھا

  ٪ ٧٠بنسبة  

  

توفير 
عربات 
مزودة 
بمعدات 
   الكسح

تحسين المستوى 
  والبيئيالصحي 

  

٣

اء
ش
إن

 
ام
س
أق

 
ت
تيا
لف
ل

 
قة
لح
م

 
سة
در
بم

 
 قنا

ية
نو
لثا
ا

 
عة
صنا

ال
 

ين
بن

  

الف  ٥٠٠ 
جنيه 
مارات إستث

 –حكومية 
ھيئة األبنية 

  التعليمية
 ٢٥بنسبة 

من ٪

اإلعتماد 
الكلي 

  المطلوب

تم رمي األساسات وصب 

من  ٪ ٢٥الخرسانة بنسبة 

األنشطة المطلوب تنفيذھا . 

من اإلعتماد  ٪ ١٠٠وبنسبة 

  المتاح .

 ترسية تم  -----   --- 
 على المشروع
 وتسلم مقاول
 وجاري، الموقع
 الموقع في العمل

 صرف موسيت، 
 المخصص المبلغ
 ٥٠٠ العام لھذا
 بنسبة جنيه ألف

 من ٪٢٥

 الكلي اإلعتماد
/  ٦/  ٣٠ قبل

٢٠٠٩ 
 التنفيذ وسيستمر

 القادم العام في
٢٠١٠- ٢٠٠٩. 
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194 
 

  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  أسوانلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   :أسوان بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧ : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة أوالً 

للتدخل واإلستھداف للتقليل من حدة المشكالت   اإلحتياجأسوان أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 
األمية ، تسرب الفتيات من التعليم، وتدني مستويات المعيشة، ،  مثل إرتفاع معدالت ھاتعاني منالتي 
، الزواج المبكر،  النقص في خدمات الرعاية في الطبقات الفقيرة فاض المستوى الصحي للمرأة والطفلإنخ

إحتياجات وأولويات خاصة  إنعكست على البرامج  نتجمما أ، في بعض المراكز والقرى الصحية لألم والطفل
   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في تم تحديدھاوالمشروعات التي 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  على مواصلة التعليم بعد المرحلة األساسية في المجاالت المطلوبة منھن والمالئمة مساعدة الفتيات
 لطبيعة المحافظة .

 م ثانية بدالً من اإلرتداد لألمية .إستيعاب الفتيات المتسربات من التعليم للعودة للتعلي 

 إحتياجات في مجال الصحة : - ٢

   بالطرق األكثر مالءمة إلستفادتھا منھا .تسھيل حصول المرأة على الخدمة الصحية 
 . إحالل وتجديد الوحدات الصحية المتھالكة لتوفير الخدمات الصحية للمرأة بمستوى الئق 
  اليھا تفتقر يالتفي  األماكنإنشاء وتوفير وحدات ريفية . 

 إحتياجات بيئية : - ٣
  . التخلص من تكدس القمامة والمخلفات 

 رفع المستوى اإلقتصادي : لمكافحة الفقر وإحتياجات  - ٤

   اإلقتصادية بأوضاعھا للنھوض العمل سوق دخول تمكنھاعلى  التي بالمھارات المرأة إمداد   

 مكتسبة منتجة وجعلھا الفقيرة رأةالم أوضاع لتحسين المحلية الخامات على تعتمد عمل فرص خلق 
  . اإلقتصادي مستواھا ورفع للدخل
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  أسوان لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  - )١جدول (

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

  تكلفة البرنامج 
  (باأللف جنيه)

  
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

  برنامج التعليم
  

٣  
  

٢١٠٠  
  
  
  
  
  

١٠٥٠٠  
  

٣٠٠٠  

 -: اآلتية بالمناطق) للبنات( الواحد الفصل ذات مدرسة ١٥ نشاءإ .١
وم و ك اجوج -: أمب ر -الك ية - الصادق جعف ت - المنش ور - إقلي  كف
و - رضوان - رماي أبو - امبو كوم ة أب و،  قل ح -: أدف  - غرب الكل

ادي وادي - بحري الرديسة - بحري الحجز - بحري الرمادي  - عب
 .بحري المنصورية -:  دراو،  الصعايدة وادي

اء .٢ دارس ٣ إنش ة م ة ثانوي ات فني وان بن ل بأس ن بك  -: م
  ).سمبل أبو( نصر) ، فارس( امبو كوم) ، كيما شرق(أسوان

اء .٣ ة إنش ة مدرس ة ثانوي ات  عام ة بن وان بمدين و( أس ريش أب  ال
  ).بحري

  برنامج  ٢

  الصحة

٥  

  

٦٠٠  
  
١٢٣٠  

  
١٤٧٠  

  
٤٠٠٠  

  
٣٠٠٠  

ة الصحة عن المرأة وتوعية تدريب جبرام -١ ل اإلنجابي  أسوان من بك
  .امبو وكوم

د إحالل -٢ دة وتجدي ز - ونس بنجع الصحية الوح اء دراو مرك  لألرتق
 .للمرأة المقدمة الصحية الخدمات بمستوى

 بالمؤشرات لألرتقاء امبو وكوم بالمنشية ريفية صحية وحدة إنشاء -٣
 .لمرأةل الصحية الخدمة وتغطية للقرية الصحية

 ودراو -امبو كوم - أسوان -ادفو من كل في متنقلة عيادات ٤ شراء -٤
 .للمرأة اإلنجابية الصحة بمؤشرات لألرتقاء

و - أسوان من بكل صحية قوافل سيارات ٥ شراء  -٥ و - دراو -ادف  اب
  .والرجل للمرأة متخصصة صحية خدمات لتقديم سمبل

   القمامة ورفع لتجميع دروليكيھي سيارة ٢ عدد شراء  -١  ١٥٠٠  ١  البيئة برنامج  ٣

 مكافحة برنامج  ٥
 والتمكين الفقر

  اإلقتصادي

٦٠  ١  

  

٥٠  

 بقرية المرأة لتشغيل صغيرة مشروعات لعمل قروض توفير  -١
 . المجاورة للقرى الدعم وتقديم بأسوان العالفي

 وبدراو امبو بكوم المرأة مھارات تنمية بمراكز تدريبية برامج  -٢
 على وتدريبھم وصحية وثقافية مھنية أعمال على الفتيات لتأھيل
  .حرفية أعمال

    ٢٦٩٧٠  ١٠  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 ؛م المتحدة للسكان المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األم المتابعة الميدانية فريق  توجه

بعض  زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ مايو ٢٦ الموافق االثنين يومأسوان  محافظة إلى

 - : يميدانياً وھ بالمرأة النھوض خطة مشروعات

وفير - ١ رأة لتشغيل صغيرة مشروعات لعمل قروض ت م بأسوان الم رى ودع ي الق وم مركز ف و ك  امب
 .  االقتصادي والتمكين فقرال مكافحة لبرنامج التابع

 .  الصحة لبرنامج التابع دراو بمركز - ونس نجع في للمرأة صحية وحدة وتجديد إحالل - ٢

 .البيئة لبرنامج التابع وكالبشة النوبة نصر بمنطقة ھيدروليكي سيارة ٢ عدد شراء -٣

  

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   أسوان بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  المشروعاسم   اسم البرنامج

التمكين  برنامج

  اإلقتصادي

لعملقروض وفيرت

  صغيرة مشروعات

مديرية التضامن  ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ امبوكوممركز

   اإلجتماعي

 وتجديد إحالل  -٢   صحةالبرنامج 

  للمرأة صحية وحدة

 ونس بمركز نجع في
   دراو

٢٠٠٨ / ٢٠٠٧   

  حيةمديرية الشئون الص

 سيارة ٢ عدد شراء  -٣  البيئةبرنامج 
  ھيدروليكي

  ديوان عام المحافظة  ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨ وكالبشة النوبة نصر

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

 : امبو كوم مركز في القرى ودعم المرأة لتشغيل صغيرة مشروعات لعمل قروض توفير  -١

  أھداف المشروع :

 . للمرأة االجتماعيو االقتصادي المستوى رفع .١

.األسرة دخل زيادة  .٢
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  وقد إتضح من الزيارة الميدانية ما يلي :
 ارة روع عب ن المش ة ع ن مجموع روض م م الق ا ت دد منحھ ن لع يدات م ل الس ة لعم ن مجموع  م

  . األسرة دخل زيادة على تساعدھن التي الصغيرة المشروعات

 اسوان. في النخل جريد من المصنوعة لبيئيةا بالمنتجات دراو منطقة تشتھر و 
 ا ة، أحد المشروعات ق ة الميداني ق المتابع ذه ئشاھد فري ى أحد ھ رم عل يدات،ال ضوالق نح للس ي تم  ت

نتين تسدد على جنيه االف ٤نحو يدأت السيدة بقرض قيمته نحو ذت مشروع  ،  س لونف  منتجات لعم
 .بالصور موضح ھو كما  للزينة ونباتات،  ومرايات النخل جريد ومنتجات فازات من  يدوية

 لتسويقيشكو من فائض اإلنتاج وعدم وجود منافذ ل والمشروع .  
 

                
  

 تسمين مشروع؛ وھو  القروض ھذه أحد على مئقا آخر   مشروع الميدانية، المتابعة فريق شاھدكما   •
 جاموس شراء تم، مانية عشر شھراً يسدد على ث ونصف جنيه للمشروع ألف القرض قيمة تبلغ ، عجول
 . المباع اللبن من دخل السيدة على ويدر جيد والمشروع. منه صغير جاموس توليد وتسمينه بقري
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 : دراو بمركز - ونس نجع في للمرأة صحية وحدة وتجديد إحاللمشروع  -٢
   أھداف المشروع :

 . سيدة ١٥٠٠ لعدد قدمةالم الصحية الخدمات بمستوى األرتقاء .١

  
  

  إتضح من زيارة المشروع ما يلي :
 إنشاء من بتنفيذھا الصحة وزارة تقوم التي النماذج لجميع مكرر نموذج عن عبارة الوحدة •

 . األسرة طب وحدات برنامج ضمن المحافظات جميع مستوى على الصحية للوحدات وتطوير
  .بعد فيھا يطبق لم حيث األسرة طب حداتو فيھا لتطبيق التجھيزات مرحلة في الوحدة تعد •
دد  متوسط • رددمالع الج ت والي ين للع ة ٢٠ ح ي حال وم ف ن،  الي ردد م ا تت ى ٣ كم االت ٦ إل   ح

 ً   .لسيدات حوامل يوميا
 يوجد وال امتياز فقط واحد طبيب غير الوحدة في يوجد فال األطباء في كبير عجز وجود ولوحظ •

  .تخصص أيب اخصائي طبيب أي
  

                              
    
  

  سيارة ھيدروليكي بمنطقة نصر النوبة وكالبشة ٢شراء عدد مشروع  -٣
،وصدر له أمر التوريد وجاري استالم المعدات  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨عام خطة المشروع من مشروعات 

. وتوزيعھا على المواقع المخطط لھا بالمحافظة
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عام المالي عن ال أسوانمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

ير
وف
ت

 
ض
رو
ق

 
مل
لع

 
ت
عا
رو
ش
م

 
رة
غي
ص

  

 الف   ٥٤
مويل جنيه ت
 حكومي

  

توفير قروض 
 صغيرة للسيدات

من  ٪ ١٠٠
  المستھدف

  مشروعات
 تملكھا سيدات

من ٪ ١٠٠

  المستھدف

 لدخل تحسين ا
ومستوى المعيشة 

  لصاحبات المشروعات

   

٢

الل
إح

 
يد
جد
وت

 
دة
وح

 
ية
صح

 
أة
مر
لل

  

ألف ١١١٠   
إستثمار   جنيه

  حكومي

 دھانات 
 أرضيات 
   معدات

 وأدوات
ومستلزمات 

٩٠ ٪  
  

 البناء و اتعملي
دھانات الأعمال 

تمت وأرضيات 
من  ٪ ٩٠بنسبة 

األنشطة المستھدف 
  تنفيذھا 

نادي نسائي 
مجھز 

بمستوى 
د  بنسبة جي

١٠٠ ٪  

وجود مكان ترفيھي 
تثقيفي تدريبي أمن 

  للمرأة 

المشروع من 
خارج خطة 

النھوض بالمرأة 
ولكن آثاره 

إيجابية عليھا 
وتدعم أھداف 

  الخطة 

٣

اء
شر

 
دد
ع

 
٢ 

رة
سيا

 
ي
يك
ول
در
ھي

  

ألف  ٥٠٠
جنيھإستثمار 

  حكومي

  معدات 
 ١٠٠ ٪  
  

 تم شراء السيارتين
بنسبة والمعدات 

من  ٪ ١٠٠
  دف المستھ

تين سيار
ومعدات 
 نظافة

لتجميع 
القمامة 

  والمخلفات

     نظافة البيئة
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  األقصرلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  

   :األقصر بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

خطة النھوض بالمرأة  إعداد" محافظة األقصر وقت  األقصردراسة  وضع المرأة فى محافظة  أظھرت
بجعلھا  ٢٠٠٩/ ١٢/ ٩، بتاريخ  ٢٠٠٩لسنة  ٣٧٨كانت مدينة األقصر ؛ لكن صدر القرارا الجمھوري رقم 

جام عن التردد اإلحأن ھناك عدد من القضايا التي تواجه المرأة مثل : الفقر، األمية،  محافظة األقصر" ؛ 
إحتياجات وأولويات خاصة  إنعكست على البرامج  نتجمما أعلى الوحدات الصحية، بعض المشكالت البيئية. 

   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في تم تحديدھاوالمشروعات التي 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليم إحتياجات – ١

  المطلوبة  دارس الثانوية والفنيةعلى مواصلة التعليم بعد المرحلة األساسية في الممساعدة الفتيات

 منھن والمالئمة لطبيعة المحافظة .

 . إستيعاب الفتيات المتسربات من التعليم للعودة للتعليم ثانية بدالً من اإلرتداد لألمية 

 عاقين فكرياً ، ولبطيئي التعلم .توفير الخدمة التعليمية للم 

 إحتياجات بيئية : - ٥
   بطريقة آمنةالتخلص من تكدس القمامة والمخلفات. 

 رفع المستوى اإلقتصادي : لمكافحة الفقر وإحتياجات  - ٦

 اإلقتصادية بأوضاعھا للنھوض العمل سوق دخول تمكنھاعلى  التي بالمھارات المرأة تزويد   

 مكتسبة منتجة وجعلھا الفقيرة المرأة أوضاع لتحسين المحلية الخامات على تعتمد عمل فرص خلق 
 . اإلقتصادي مستواھا ورفع للدخل

  . توفير دار ضيافة إليواء السيدات التي تتعرض لظروف خاصة لتوفير الحماية لھن 

 . العمل على رفع المستوى الثقافي وزيادة درجة وعي المرأة  
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

  األقصر لمحافظة    ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧لخمسية للنھوض بالمرأة المشروعات المقترحة للخطة ا - )١جدول (

  م
  البرنامج

د 
عد

عا
رو
ش
لم
  تكلفة البرنامج ا

  (باأللف جنيه)
  

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

  برنامج التعليم
  

٣٥٠٠  ٤  
  
  
  

٥٧٠٠  
١٧٠٠  
  
٦٠  

اء -١ ة ٢ إنش ة مدرس ة تربي اقين فكري ات وذوي للمع  األحتياج
ل وغرب شرق الخاصة ين(  ياضيةبالب الني ات-بن  إنشاء). بن

 شرق(أسوان -: من بكل بأسوان بنات فنية ثانوية مدارس ٣
  ).سمبل أبو( نصر) ، فارس( امبو كوم) ، كيما

 .النيل غرب للبنات صناعية مدرسة إنشاء -٢
 .النيل غرب للبنات عامة ثانوية مدرسة إنشاء -٣
يم لتشجيع باألقصر واحد فصل مدارس ٤ إنشاء -٤ ات تعل  الفتي

ي اكناأل ف ة م ة -: التالي ي الزيني بعية - قبل دمود - الض  - الم
  .الشرقي التباحي

اء -١  ١٧٠٠  ١  البيئة برنامج  ٣ دفن إنش ي م ز طب ديق مجھ ة ص ز للبيئ ة مجھ  بمحرق
ة ات ومفرم ة للنفاي رة الطبي تخلص والخط ن لل ن اآلم  م
  .المجتمع صحة على لخطورتھا صحية بطريقة النفايات

الرعاية  برنامج  ٥
 عيةاإلجتما

 والتمكين
  اإلقتصادي

٠٢٣٠٠  ٥  

١٧٠٠  

  

١٠  

  

٢٠  

٢٧  

 .المرأة لخدمات بالبياضية حضري مركز إنشاء   -١
 الظروف ذات المرأة لخدمة األقصر بمدينة ضيافة دار إنشاء -٢

،  المطلقات،  األرامل مثل عائل أي لھا ليس والتي الخاصة
 .والعرائس اليتيمات،  زوجھا ھجرھا التي المرأة

 لتدريب الخطباء ونجع بالجوھر نسائي ادين ٢ عدد تجھيز -٣
 في المشاركة على ومساعدتھا الحرف بعض على السيدات
 .العمل سوق

 اسر مركز ٢ وتجھيز بالبياضية منتجة اسر مراكز ٦ تطوير -٤
 .العمارة ومنشأة بالعوامية منتجة

 والطود الجوھرة بقرى مكتبات ٣ عدد وتطوير تجھيز -٥
  . والفتيات للسيدات فيالتثقي المستوى لرفع والصعايدة

    ٢٠٥١٧  ١٠  اإلجمالي  



 

203 
 

 ؛المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية فريق  توجه

بعض  زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ مايو ٢٧ الموافقاألربعاء  يوم ألقصر ا محافظة إلى

 -: ميدانياً وھيبالمحافظة  بالمرأة النھوض خطة مشروعات

 .  االقتصادي والتمكين الرعاية اإلجتماعية  لبرنامج التابع المرأة لخدمات باألقصر حضري مركز إنشاء -١

 .  االقتصادي والتمكين الفقر مكافحة لبرنامج التابع الطود بقرية منتجة أسر مركز ١ عدد تطوير - ٢

يم لتشجيع الواحد الفصل مدرسة إنشاء - ٣ ات تعل ابع البياضية بمركز العديسات بحاجر الفتي امج الت  لبرن
 .التعليم

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   األقصر بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  روعمكان المش  اسم المشروع  اسم البرنامج

الرعاية اإلجتماعية  برنامج

  التمكين اإلقتصاديو

مركزإنشاء -١

  حضري

مديرية التضامن   ٢٠٠٩/  ٢٠٠٨ األقصر

  اإلجتماعي 

 اإلجتماعية الرعاية برنامج

  اإلقتصادي والتمكين

 ١ عدد تطوير  -٢

  منتجة أسر مركز

  ٩٢٠٠/  ٨٢٠٠   قرية الطود

  

  

 التضامن مديرية

  اإلجتماعي

 مدرسة إنشاء  -٣  التعليمبرنامج 
  الواحد الفصل

 -حاجر العديسات
  مركز البياضية

ھيئة األبنية   ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  التعليمية

  

  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

اء  -١ ز إنش ري مرك ر حض دمات باألقص رأة لخ ابع الم امج الت ة لبرن ة اإلجتماعي ين الرعاي  والتمك

 -:االقتصادي

  أھداف المشروع :

 مدينة في السياحة سوق متطلبات مع تتماشى التي الحرف بعض على سنويا السيدات من عدد تدريب .١
 . الجلدية المنتجات وصناعة الخياطة على السيدات لتدريب ورش  إنشاء خالل من األقصر

 .  المعلومات تدريب السيدات على تكنولوجيا .٢
 . النساء أمية محو المساعدة على  .٣
 . صحيةير الرعاية التوف .٤
 . مساعدة السيدات على تسويق منتجاتھن  .٥
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  ، وممارسة أعمال إنتاجية .العمل ورش لتمكينھن من حضور المتدربات أطفال رعاية .٦

        

  وقد تبين من الزيارة الميدانية ما يلي :

 ، يداتالس إنتاج لعرض معرض،  صحية عيادة،  النساء أمية لمحو فصل)  ٢(  عدد المركز  يضم •
 ..العمل ورشة حضورھن أثناء المتدربات أطفال لرعاية وحضانة

،  النخل جريد، نحاس،  خيامية،  فخار،  سجاد،  كليم،  تطريز( اقسام ١٠ حوالي المركز في يوجد •
 .) ألوان ورشة

 بعد،  الواحدة الدورة في فتاة ١٥ إلى ١٠ من تدريب ويتم شھرين حوالي التدريب عملية وتستغرق  •
 المواد لھا المركز يوفر حيث المنزل، من أو المركز في  إما اإلنتاج على قادرة الفتاة تكون ذلك
 .بالتصنيع ھي وتقوم الخام

 بمركز الطود : منتجة أسر مركز ١ عدد تطويرمشروع  -٢

  أھداف المشروع :

 زيادة القدرات والمھارات لدى السيدات . .١
 ات مطلوبة تدر عليھن دخوالً جيدة .تمكين السيدات من دخول سوق العمل بإنتاج منتج .٢

         

 المالي العام في ينفذ المشروع أن باعتبار بالكامل تنفذ لم التطوير عملية أن  الميدانية الزيارة من تبين وقد
سوف يتم اإلنتھاء منھا بنھاية شھر يولية ، ولكن أفاد مدير المشروع أن عمليات التطوير  ٢٠٠٩-  ٢٠٠٨
٢٠٠٩ .  
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 :البياضية بمركز العديسات بحاجر الفتيات تعليم لتشجيع الواحد الفصل مدرسة شاءإنمشروع  -٣

  أھداف المشروع :

 . التعليم من التسرب نسب في تخفيض المساھمة .١

  الفتيات تعليم تشجيع  .٢

           

  وقد تبين من زيارة المشروع  أن :

 المشروع قائم ويعمل . •

 . سنة ١٣و ٨ بين ما اعمارھم تتراوح دارسات ٦ الدارسات عدد •

ة اعمال من التعليمية المختلفة والنشاطات والتأھيلية العلمية المواد الفصل في درست • ز( يدوي  – تطري
 .) البيئية الخام المواد واستخدام – تفصيل

وم يبدأ • دارس الي المواد ال ة الدراسية ب ة  التعليمي ة،عرب لغ ة إ أو حساب، أو ي م ةنجليزيلغ د ث  ذلك بع
 .  الدراسي اليوم برنامج في قررةالم أنشطة اإلنتاج اليدوي بعض تمارس

ام موادتبيع المنتجات لشراء  ذلك بعد ثم وخالفه التطريز على للتدريب الخام الموادمدرسة ال وفرت •  خ
 .جديدة

وم مواعيد • اتمع  تناسبت الدراسي الي ة الفتي ان وطبيع ى صباحاً  ٩ الساعة من ( المك  ٢ الساعة إل
ل أو المنزل في اعمالھا لتزاول استراحة ةفتر ثمظھراً  م الحق أتي ث ائية  ت رة المس  ٥ الساعة من للفت
  األنشطة اإلنتاجية . لتعلم ٧ الساعة إلى
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي  األقصرمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

  المالحظات  مؤشرات العوائد  مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 

١

اء
ش
إن

 
كز
مر

 
ي
ضر

ح
  

 الف   ٦٧٠٠
مويل جنيه ت
من  حكومي

المجلس األعلى 
 لمدينة األقصر

  

  دورات تدريبية
  محو أمية 

حضانة لرعاية 
  األطفال

التدريب على حرف 
 مع تتماشى مطلوبة
 سوق متطلبات
 مدينة في السياحة
  األقصر 

من  ٪ ١٠٠

  المستھدف

 سيدات مدربات 
 بعض على

 المطلوبة الحرف
 للتدريب ورش 
 أمية لمحو فصل 
 صحية عيادة  
 معرض  
 حضانة 
  من ٪ ١٠٠

  المستھدف

  تحسين الدخل
ومستوى 
المعيشة 

للمشاركات 
  بالمركز

 المكان تغيير تم 
 منطقة من

 إلى البياضية
   الكرنك منطقة

٢

ير
طو
ت

 
دد
ع

 ١ 
كز
مر

 
سر
أ

 
جة
منت

  

  ألف جنيه٥٣   
  إستثمار حكومي

 دھانات 
 أرضيات 
   معدات

 وأدوات
ومستلزمات 

٨٠ ٪  
  

 البناء و اتعملي
دھانات الأعمال 

تمت وأرضيات 
من  ٪ ٨٠بنسبة 

األنشطة المستھدف 
  تنفيذھا 

مركز لتدريب 
المراة على إنتاج 
السجاد والمالبس 
الجاھزة والھدايا 

  السياحية

 تحسين  •
 ومستوى الدخل

 المعيشة
للمشاركات 
  بالمشروع

 المعدات توريد تم
ع يعمل والمشرو

لكن عمليات 
التطوير ما زالت 

  جارية

٣

اء
ش
إن

 
سة
در
م

 
صل

الف
 

حد
وا
ال

  

ألف  ٢٢٥،٤
جنيھإستثمار 

  حكومي

 بناء 
 تجھيزات 
  معدات 
 ٦٠ ٪  
  

بناء الفصل تم 
  وتوفير التجھيزات

بنسبة والمعدات 
من  ٪ ٦٠

  المستھدف 

  مدرسة
فصل واحد لتعليم 

الفتيات  
  المتسربات

دارسات  ٦
  مقيدات بالفصل

اب إستيع
المتسربات من 

  التعليم

عدد المسجالت  
بالفصل ال يتناسب 

مع الكثافة 
السكانية التي 

توجد بھا 
  المدرسة
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  البحراألحمرلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  
   :البحر األحمر بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧رأة أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالم

:  تعاني من عديد من المشكالت مثلالبحر األحمر؛ أن المرأة أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 
إرتفاع نسبة النساء المعيالت ، إنخفاض مستوى معيشة نسبة ال يستھان بھا، نقص الخدمات الفقر، األمية، 

إحتياجات وأولويات خاصة  إنعكست على البرامج والمشروعات التي  نتجا أممالصحية التي تحتاجھا المرأة، 
   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في تم تحديدھا

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

 ضاء على األمية .الحاجة الى محو أمية غير المتعلمات والق 

 . إستيعاب الفتيات المتسربات من التعليم للعودة للتعليم ثانية بدالً من اإلرتداد لألمية 

 إحتياجات بيئية : - ٢
  .التخلص من تكدس القمامة والمخلفات بطريقة آمنة 

 ةمساھمة المرأة في حماية البيئ 

 رفع المستوى اإلقتصادي : لمكافحة الفقر وإحتياجات  - ٣

 بأوضاعھا للنھوض تمكنھا من إدارة مشروع خاص من داخل المنزل،   التي بالمھارات ةالمرأ تزويد 
   اإلقتصادية

 مكتسبة منتجة وجعلھا الفقيرة المرأة أوضاع لتحسين المحلية الخامات على تعتمد عمل فرص خلق 
  .اإلقتصادي مستواھا ورفع للدخل

   المغترباتتوفير دار ضيافة إليواء. 

 لمستوى الثقافي وزيادة درجة وعي المرأة .العمل على رفع ا 

 إحتياجات في مجال الصحة :  - ٤

 . الحاجة الى حصول المرأة على الرعاية والخدمات الصحية بنوعية جيدة 

 اإلھتمام بالوعي الصحي والصحة اإلنجابية  
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي :

   لمحافظة  ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧مسية للنھوض بالمرأة المشروعات المقترحة للخطة الخ - )١جدول (
  ر األحمرالبح

  م
  البرنامج

د 
عد

عا
رو
ش
لم
  تكلفة البرنامج ا

  (باأللف جنيه)
  

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

 لصحةبرنامج ا
  

٢١٠٠  ٥  

  
١٤٠٠  

١١٠٠  

  

١٧٠٠  

٨٠٠  

ة  -١ دة لرعاي ة بأضافة وح اء الصحية بالغردق دة المين التوسع فى وح
  نادى صحة المرأة . -ووحدة للوالدة االمنة  -الحما 

 س غارب أرسة تمريض ملحقة بمستشفى رإنشاء مد -٢

ارك  -٣ إنشاء وحدة صحة مرأة بمناطق االحياء المائية والفيروز ومب
. 

 إنشاء مركز صحة انجابية وتنظيم اسرة .  -٤

ة  -٥ ة بأضافة غرف ة األساسية بالغردق تطوير وتوسيع وحدة الرعاي
   مشورة وغرفة رعاية الحوامل .

  ١٥٠٠  ٢  البيئة برنامج  ٢

  

٢٥٠٠  

حية   -١ ة الص وفير البيئ ة لت ات بالغردق حى للمخلف دفن ص اء م إنش
  للمرأة    ( تشغيل مرأة ). 

اس  -٢ ى اكي ا ال ة وتحويلھ ات الورقي دوير المخلف نع لت اء مص إنش
  بالقصير    ( تشغيل مرأة )  . 

الرعاية  برنامج  ٣
 اإلجتماعية
 والتمكين
  اإلقتصادي

٥  

  

  

  

 ٣٠٠٠  

١٤٠٠٠  

٧٢٠٠  

٩٠٠  

٥٠٠  

  ء مجمع خدمات للمرأة .إنشا-١

 مركز اعداد اسر منتجة ونادى نسائى . ٢إنشاء   -٢

  دور للمغتربات . ٤إنشاء  -٣

 اندية نسائية بشالتين . ٣إنشاء وتجھيز عدد  -٤

  اندية نسائية متواجدة بالفعل . ٥تطوير  -٥

  ٢٠٠  ٣  برنامج التعليم  ٤

  

١٠٠٠٠  

٤٠٠٠  

على االلكترونيات  مراكز تدريب للفتيات والشباب ٤تجھيز  - ١
 الدقيقة .

 إنشاء مدرسة ثانوية رياضية للبنات .  -٢

  إنشاء مدرسة تجريبية للغات بالغردقة للفتيات . -٣

    ٥٠٩٠٠  ١٥  اإلجمالي  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 ؛المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  الميدانية  المتابعةفريق  توجه

بعض  زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،٢٠٠٩ مايو ٢٧ الموافقاألربعاء  يوم  البحر األحمر محافظة إلى

 -: بالمحافظة ميدانياً وھي بالمرأة النھوض خطة مشروعات

  . الحمراوين (نادي نسائي)جمعية تنمية المجتمع ب .١

 .مبنى مغتربات القصير .٢

 .مدرسة اللغات التجريبية بالغردقة .٣

 الوحدة الصحية بطب األسرة بالميناء بالغردقة .  .٤

  

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   البحر األحمر بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

الرعاية  برنامج

اإلجتماعية والتمكين 

  اإلقتصادي

جمعية تنمية المجتمع 
  )(نادي نسائي

/  ٢٠٠٨  الحمراوين

٢٠٠٩  

مديرية التضامن 

  اإلجتماعي 

 الرعاية برنامج

 والتمكين اإلجتماعية

  اإلقتصادي

مبنى مغتربات 
  القصير

/  ٢٠٠٨  القصير

٢٠٠٩  

  

 التضامن مديرية

  اإلجتماعي

ةم  برنامج التعليم ات درس  اللغ
  .بالغردقة التجريبية

  

 ٢٠٠٧  الغردقة

/٢٠٠٨  

  ھيئة األبنية التعليمية

 بطب الصحية الوحدة  برنامج الصحة
رة اء األس  بالمين
  بالغردقة

 ٢٠٠٧  الغردقة

/٢٠٠٨  

  ديوان عام المحافظة
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  بين من المتابعة الميدانية ما يلي :وقد ت

      ) جمعية تنمية المجتمع بالحمراوين (نادي نسائي -١

  أھداف المشروع :

 دعم المرأة الفقيرة وتدريبھا على المشروعات اليدوية الصغيرة . .١
 تقديم الدعم الفني واإلرشاد . .٢
  تنفيذ ندوات توعية للمرأة  .                                .٣
  

  

  

  

  

  وقد تبين لفريق المتابعة الميدانية من زيارة المشروع ما يلي:

  يم الفتيات اعمال التطريز واالعمال اليدوية مشغل لتعلالمشروع يضم. 

 ) سيدة وفتاة.٢٠يتردد على المشغل عدد ( 

  سيدة . ٣٠٠نحو  نو يبلغ عددھ ، جمع السيدات المقيمات فى المنطقةلتنادى نسائى المشروع به 

 مبانى تطوير الى بحاجة المكان.  

 على السكرتير العام ومدير  وبعرض الموضوع ،تشغيل للمخصصات  تتوفر لهن النادى لم أ إتضح
وأنھما  ة لتوفير اإلعتمادات المطلوبة للتشغيل.ان ھناك حلول كثير اكدأعام التخطيط والمتابعة 

  سيعمالن على حل تلك المشكلة .
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 : القصير مغتربات مبنىمشروع إقامة  -٢

  أھداف المشروع :

 اماكن فى ومنازلھم القصير منطقةب يعملن االتى المغتربات والفتيات للسيدات قامةإ ماكنأ يجادإ 
  .  العمل اماكن عن بعيدة محافظات او

  

  

  

              

  وقد تبين من زيارة المشروع ما يلي :

 العمل لبدء وتجھيزه اعداده يتم المكان . 

 تم توريدھا وموجودة بمكان المشروع للعمل االزمة التجھيزات معظم  . 

 عد.لم تتوافر األثاثات الالزمة للتجھيز ب 

  فقط يلة نز ١٢ ، في المرحلة األولى سيتم إستيعابنزيلة  ٥١ تستوعبسعة المشروع بعد اكتماله
اره عن ؛  دور االرضى عب يم ال تقبالالن تقس انى  ٣و إس دور الث ا ال م ام غرف واالدارة و المطع

 .غرف   ١٠فسوف يقسم الى 

 : مدرسة اللغات التجريبية بالغردقةمشروع  -٣

  أھداف المشروع :

ً  فتاه ٥٠ وتخريج تعليممستوى جودة الب نھوضال .١ ة اللغة تجدن المدرسة من سنويا  االنجيليزي
   دخول سوق العمل بسھولة بعد التخرج . مما يساعدھن على 
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  وأوضحت الزيارة الميدانية للمشروع ما يلي :

 تالميذ .المدرسة تم اإلنتھاء من إعدادھا للعمل ، ينقصھا فقط إستالم مقاعد ال 

  وقاعة كبيرة  ،ومعمل  كمبيوتر ،معمل كمياء )٢(وعدد  ،فصل  ) ٢٨عدد ( بھا يوجد المدرسة
ثالث . كذلك يوجد بھا مجھزة للبنين اخرى وحمامات  ،وحمامات مجھزة للفتيات ،للمحاضرات 

 .مالعب وحضانة ومطعمان وغرفة طبيب ومكان لدخول وخروج المعاقين وحديقة خارجية 

 معدة ومجھزة بشبكة  المدرسةNetwork   مان أوالمدرسة بھا نظام ، فى كل الفصول والقاعات
 . حريق كبيرة مجھزة ومعدة للعمل تحيث ھناك مخرجين بكل دور وايضا بكل دور ثالث طفايا

 مشروع الوحدة الصحية لطب األسرة بالميناء بالغردقة : -٤

  أھداف المشروع :

 حية بالغردقة وتجھيزھا الستقبال حاالت طب االسرةالتوسع االفقى فى وحدة الميناء الص .١

            

  وتبين بزيارة مكان المشروع ما يلي :

  .أنه قد تم إزالة الوحدة الصحية القديمة بالكامل ألن أساساتھا لم تكن تتحمل التوسع األفقي 

 . تم البدء في رمي أساسات وحدة طب األسرة في الموقع
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي البحر األحمرية لمحافظة مصفوفة المتابعة الميدان

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

  المالحظات  مؤشرات العوائد  مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 

١

ع 
تم
مج
 ال
ية
نم
ة ت
عي
جم

ين
او
مر
لح
با

ي 
اد
( ن

ي)
سائ
ن

  

 الف   ١٥٠
مويل جنيه ت

حكومي من 
 مدينة شالتين

 مستلزمات 

٦٠ ٪  

  تطوير المشغل
  ء المستلزماتشرا

  تسجيل المتدربات

من  ٪ ٦٠

  المستھدف

 سيدة وفتاة  ٢٠
 على مدربة
 الحرف بعض

في  المطلوبة
 الدورة التدريبية

 من ٪ ٦٠
  المستھدف

  توفير دخل
وتحسين مستوى 

المعيشة 
للمشاركات 
  بالمشغل

المباني تحتاج  
الى تطوير 

والنادي النسائي 
يحتاج لتوفير 
   نفقات التشغيل

٢

ى
مبن

 
رب
غت
م

ت
ا

 
ير
ص
الق

  

 ٤٩٨تم توفير   
  ألف جنيه

  إستثمار حكومي

  ٩٤بنسبة٪ 
  من المطلوب

  

تم االنتھاء من 
الدور االول وسوف 

، ثم يتم تشغيله 
وف يتم بناء دور س

علوى وتجھيزه 
 - ٢٠٠٩بخطة 
٢٠١٠ 

  

 ٥١مبنى إلقامة 
من الفتيات 
المغتربات 
  وحمايتھن

 -------    

٣

ع 
رو
ش
م

ت 
غا
الل

ة 
س
در
م

بال
ة 
يبي
جر
الت

قة
رد
غ

  

ألف  ٤٥٠٠
جنيھإستثمار 

  حكومي

 بناء 
 تجھيزات 
  معدات 
 ٨٠ ٪  
  

المدرسة تم بناء 
وتشطيبھا 
وتوفير وتجھيزھا 

التجھيزات  
بنسبة والمعدات 

من  ٪ ٨٠
حيث لم المستھدف 

يتم توريد المقاعد 
  بعد

  مدرسة
 لغات لتعليم

والفتيان الفتيات  
تعليم ذا جودة 

  مرتفعة 
   

  -------     

  

صح
 ال
دة
وح
ال

ة 
سر
األ

ب 
لط

ة 
ي

قة
رد
لغ
 با
اء
مين
بال

  

الف جنيه  ٣٧٠
ألف ٤٠٠٠من 

  مطلوبة

تم إزالة الوحدة 
  القديمة

رمي األساسات 
  لوحدة طب األسرة

 --------   --٠ ------    
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  ديدلوادي الجالمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  
   : الوادي الجديدبمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

بصفة بالمحافظة المرأة أوضاع بالرغم من أن  ه؛ أنالوادي الجديدأظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

ى البرامج إنعكست عللإلرتفاع بمستوى معيشتھا ؛ وقد فما زالت لھا بعض اإلحتياجات  ؛جيدة عامة

   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في تم تحديدھاوالمشروعات التي 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  – ١

  إنشاء مدرسة ثانوية فنية بنات في مركزالفرافرةالحاجة الى . 

 ى ملحق بالمدرسة الثانوية بنات في مركزالداخلةالحاجة الى إنشاء مبن . 

 رفع المستوى اإلقتصادي : و للرعاية اإلجتماعيةإحتياجات  - ٢

 . زيادة عدد األندية النسائية بجميع مراكز المحافظة 

 ) دار لرعاية المسنين بمركزي الخارجة والداخلة .٢إنشاء عدد ( 

 . خلق العديد من فرص العمل 

 دات ريفيات .إنشاء مركز تدريب رائ 

 إنشاء مركز لتدريب الفتيات على أعمال السجاد اليدوي . 

 إحتياجات في مجال الصحة :  - ٣

 والفرافرة وباريس كز الخارجةابمر ةإنشاء مراكز طبي 

 تعيين طبيبات نساء وتوليد بمركز الداخلة 

 إحتياجات بيئية : - ٤

 . التخلص اآلمن من النفايات الطبية 

  زيادة الوعي البيئي للمرأة . 
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  لمحافظة   ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  - )١جدول (
  الوادي الجديد

  م
  البرنامج

د 
عد

وع
شر
لم
ا  تكلفة البرنامج ا

  (باأللف جنيه)
  

  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

 لصحةبرنامج ا
  

٤٠٠٠  ٤  
  

٢٠٠٠  
  
  
  
  

١٠٠٠  
  

  
١٠٠٠  

دد  -١ اء ع ا ٢إنش ي ش ز طب ديم مرك اريس لتق رة وب ز الفراف مل بمرك
 الخدمات الوقائية للمرأة في مراحل الحمل والوالدة 

ة  -٢ ة والطفول ة األموم ز رعاي ة لمرك زة الطبي وير األجھ تكمال وتط اس
دي  ر ألورام الث اف المبك ة ( األكتش ي بالخارج ز الطب اف  -والمرك اكتش

ين التحاليل الطبية الالزمة  -مرض ھشاشة العظام للمرأة  ة المقبل لمرحل
 على الزواج).

ة  -٣ ة بمدين ي بمستشفى الداخل زة العالج الطبيع استكمال وتطوير أجھ
د  موط لعالج المعوقين وحاالت الشلل وعالج شد الترھالت بالعضالت بع

 الوالدة للمرأة.
الج  -٤ رة لع فى الفراف ي بمستش الج الطبيع ز للع ز مرك اء وتجھي إنش

  .حاالت االعاقة والشلل للمرأة

برنامج  ٢
الرعاية 

  اإلجتماعية

٢٥٠  ٢  
  
  
  
  

١٠٠٠  

ز  -١ اريس  ٣تجھي رة وب ة والفراف ة بالداخل رأة العامل ة الم ز خدم مراك
ة : داف التالي ة  -لتحقيق األھ رأة العامل ى الم د عل وفير الوقت والجھ  -ت

دة  -تقديم منتج نصف جاھز للتيسير على المرأة العاملة  ديم سلعة جي تق
ة  ل تكلف ت -وبأق نات ف ز دار للمس ريعة، وتجھي ات الس م للوجب ح مطع

 بالخارجة. 
  إنشاء وتجھيز دار للمسنات بالخارجة.  -٢

الرعاية  برنامج  ٣
 اإلجتماعية
 والتمكين
  اإلقتصادي

٢  
  
  

٢٠٠٠  
  
١٠٠٠  

إنشاء مركز تدريب للمرأة للسجاد والكليم بالفرافرة لرفع  -١
  أة  .المستوى االقتصادي واالجتماعي وخلق فرص عمل للمر

إحالل وتجديد مركز تدريب الكليم بالخارجة لزيادة المستوى  - -٢
  .االقتصادي وفتح فرص عمل للسيدات والفتيات

  ٥٠٠  ٢  البيئةبرنامج   
٥٠  

محرقة للنفايات الطبية بمركزي الفرافرة وباريس  ٢إنشاء عدد  -١
 للتخلص من النفايات الطبية الخطرة حفاظا على البيئة.

  برنامج تدريبي. ١٢لوعي البيئي لدى المرأة تنفيذ عدد تنفيذ برامج ا -٣

  ٥٠٠  ٤  برنامج التعليم  ٤
١٣٧٥  
٢٠٠٠  
٧٠٠٠  

 استكمال مدرسة ثانوية نظام خمس سنوات للفتيات بمركز الفرافرة. -١
 استكمال وتطوير المدارس الثانوية الفنية للبنات بالخارجة.  -٢
 لبنات بموط.استكمال وتطوير المدارس الثانوية الفنية ل -٣
  إنشاء مدرسة ثانوية فندقية للبنات بالفرافرة.  -٤

    ٢٣٦٧٥  ١٤  اإلجمالي  
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 ؛وق األمم المتحدة للسكان المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصند المتابعة الميدانية فريق  توجه

 بالمرأة النھوض خطة مشروعاتبعض  زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،  الوادي الجديد محافظة إلى

 -: بالمحافظة ميدانياً وھي

استكمال وتطوير األجھزة الطبية لمركز رعاية األمومة والطفولة والمركز الطبي بالخارجة  - ١

 التابع لبرنامج الصحة.

 وتجديد مركز تدريب الكليم بالخارجة التابع لبرنامج مكافحة الفقر والتمكين االقتصادي. تطوير - ٢

 تطوير مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات بالخارجة التابع لبرنامج التعليم.  - ٣

  

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   الوادي الجديد بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  المشروع مكان  اسم المشروع  اسم البرنامج

استكمال وتطوير   الصحة برنامج
األجھزة الطبية لمركز 

رعاية األمومة 
والطفولة والمركز 
  الطبي بالخارجة

/  ٢٠٠٧  مدينة الخارجة

٢٠٠٨  

الشئون مديرية 

   الصحية

 الرعاية برنامج
 اإلجتماعية
 والتمكين
  اإلقتصادي

طوير وتجديد مركز ت
 بالخارجة تدريب الكليم 

تم تغيير المكان 
  للفرافرة

/  ٢٠٠٨  الفرافرة

٢٠٠٩  

  

 التضامن مديرية

  اإلجتماعي

تطوير مدرسة الخارجة   برنامج التعليم
  الثانوية الفنية بنات

 ٢٠٠٧  الخارجة

/٢٠٠٨  

  ھيئة األبنية التعليمية
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  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :

  : ة الطبية لمركز رعاية األمومة والطفولة والمركز الطبي بالخارجةاستكمال وتطوير األجھزمشروع  - ا

  أھداف المشروع :

 .كتشاف المبكر ألورام الثدي إلا .١

 .كتشاف مرض ھشاشة العظام للمرأة إ  .٢

 . لمقبلين على الزواجلالتحاليل الطبية الالزمة  .٣

              

  وتبين من زيارة المشروع ما يلي :

 وتم،  باطنة عيادة– اسنان عيادة– األسرة طب خدمات ضمنھا من متعددة خدمات المركز يقدم 
 لألطفال موازين – سونار اجھزة – تعقيم معدات من بالمركز ألحقت التي الجديدة المعدات معاينة
 . الحوامل على للكشف أسرة – الرضع

  في حين ال  اسنان بشريين ممارسين عامين وطبيب اطباء ٣ المركز في يؤدي الخدمات الطبية ،
 اخصائيين. يتوفر

  في تتوفر من األخصائيين سوف المطلوبة التخصصات أن والطفولة األمومة رعاية إدارة مدير أكد 
 . ٢٠٠٩ نوفمبر شھر خالل الجديدة التنقالت حركة
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 والدة النساء قسم تطوير وقد تم ى،  المستشفى في وال ى وأصبح القسم عل ة من مستوى  أعل  النظاف
   ". الحوامل النساء على للكشف وحجرات أسرة" ، والنظام

  للنساء الداخلي قسم تطوير تمكما .  

  المستشفى في الفندقي النموذج أضيف تطبيق  

 .تم تجديد وتحديث أربعة حضانات لألطفال المبتسرين وإضافة ستة حضانات جديدة 

 . وأضيف قسم للرضاعة وقسم لعزل األطفال المرضى بمرض معدي 

     

 : بالخارجة الكليم تدريب مركز وتجديد تطويرمشروع  -٢

  أھداف المشروع :

 . للمرأة واالجتماعي االقتصادي المستوى رفع .١

  .للتصدير تصلح مميزة بيئية منتجات لتصنيعمحلية  خامات استغالل .٢

                                                   
   

  ي :وقد تبين من زيارة المشروع ما يل  

 وال ٦ بشراء والكليم السجاد مركز وتجديد تطوير تم وال ١٠ وتطوير أن ة أن ه ٤٥٠ بتكلف ول جني  للن
  ،  الواحد

 فتاة ٢٥ حوالي المركز في المستفيدات عدد ،  

  والنول الخام بالمواد المركز يمدھا ثم،  شھرين لمدة والكليم  السجاد صناعة على الفتاة تدريب يتم 

 النول تأجير ايضا لھا ويمكن، منزلھا من تعمل أو المركز داخل سواء إلنتاج؛ لتتمكن من ا  الالزم

 . اليوم في واحد بجنيه المركز من
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 : تطوير مدرسة الخارجة الثانوية الفنية بناتمشروع  -٣

  :أھداف المشروع 

 .استمرار الفتيات في التعليم بعد المرحلة اإلعدادية  .١

  رفع مستوى دخل األسرةم مھنة مناسبة لتمكين الفتيات من تعل  .٢

       

  وقد تبين من زيارة المشروع ما يلي :

 فتاة ٤٠٠ حوالي ،واستيعاب فصل ١٨ تطوير تم حيث ؛ بنات الثانوية الفنية المدرسة تطوير تم  ،

 .، وقسم المالبس الجاھزةةالورش ، وقسم التريكو ، وقسم الزخرف قسم و ، المعامل قسم وتطوير

 تريكو ماكينات ة،واضاف الماكينات عدد وزيادة،  واألرضيات بالدھاناتالتريكو  قسمفي  تم التطوير 

 د .الواح الوقت في مالبس قطعة من اكثر انتاج بھا يمكن آلية

 معدات رسم وزخرفة ، وتدريب الفتيات على اإلنتاج لھذه كما تم التطوير في قسم الزخرفة  ب

األلواح الخشبية لعملية التدريب والتعليم الفني للفتيات الصناعات، وتوفير الخامات االزمة واأللوان و

 .داخل القسم

  ماكينات خياطة آلية ويدوية ومقصات آلية ، وإضافة وتم التطوير في قسم المالبس الجاھزة بإضافة

 . ماكينات للرفة وماكينات  لعمل العراوي ، وماكينات لتشطيبات المالبس

           

 ،إدماج المرأة في خطط التنمية الخاصة بالمحافظة بأھمية  المطلوب وعي ال توفريالحظ مالحظات :  

إتضح ذلك في معدالت التنفيذ  .لمرأة مدرة للدخل ل مشروعاتتوفير  العمل على تحسين أوضاعھا ، وو

  .وتفعيلھا وتحقيق الھدف منھا ،المرأة خطة النھوض ب المرتفعة لمشروعات 
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي الوادي الجديد لمحافظة مصفوفة المتابعة الميدانية 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

مؤشرات   مؤشرات األنشطة 
  المخرجات

  المالحظات  مؤشرات العوائد

١

ز 
رك
لم

ة 
طبي
 ال
زة
جھ
األ

ر 
وي
تط
 و
ال
كم
ست
ا

  
  

ة 
م و
ألم
ة ا
عاي
ر

ي 
طب
 ال
كز
مر
وال

ة 
ول
طف
وال

 الف  ٦٠٠
مويل جنيه ت

حكومي من 
ة الصحةمديري

 مستلزمات 

١٠٠ ٪  

 النساء قسم تطوير
  المستشفى في والوالدة

 الفندقي تطبيق النموذج
   في المركز

تجديد وتحديث أربعة 
حضانات لألطفال شراء 

  ستة حضانات جديدة
إضافة قسم للرضاعة 

وقسم لعزل األطفال 
  المرضى بمرض معدي

١٠٠ ٪  

 طب خدمات 
 األسرة

  خدمات رعاية
الحمل 

 والوالدة 
 اسنان دةعيا  
 باطنة عيادة . 
 عيادات أطفال 

١٠٠ ٪  

  مستشفى
 نموذجي

 النساء قسم 
على  والوالدة

أعلى مستوى من 
الجودة والنظافة 
مما يؤدي لتدنية 

معدالت وفيات 
األمھات والرضع 

  واألطفال

المحافظة من  
المحافظات البكر 

الجميلة تحتاج 
مزيد من عوامل 
الجذب إلجتذاب 

المؤھالت 
والتخصصات 

  مطلوبة ال
لم تتضح كيفية 

تطوير قسم 
اإلكتشاف المبكر 

  ألورام الثدي
  
  

ت٢
ب 
ري
تد

ز 
رك
 م
يد
جد
وت

ر 
وي
ط

جة
ار
لخ
 با
يم
كل
ال

  

 ٤٠تم توفير   
  ألف جنيه

 إستثمار حكومي
من التضامن 
  اإلجتماعي

  ٤٠بنسبة٪ 
  من المطلوب

  

تم االنتھاء من بناء 
 ٦المبنى وتم  توريد 

انوال   ١٠نول وتطوير 
دورة  ٢٠ تنفيذ 

تدريبية على أعمال 
  .السجاد والكليم 

جاري استكمال  
المشروع في العام 

 المالي الجديد.
  

مركز تدريب 
  بالفرافرة

 ٥٥عدد دريب ت
في الدورة  فتاة

  . التدريبية

 ٥٥تشغيل عدد 
  فتاة بعد التدريب

فرصة  ٥٥خلق 
  عمل 

رفع مستوى 
  أسرة ٥٥معيشة 

تم تغيير المكان 
من الخارجة الى 

  فرافرةال

٣

ع 
رو
ش
م

ة 
س
در
 م
ير
طو
ت

 
رج
خا
ال

ة 
ت
بنا

ة 
فني
 ال
ية
نو
لثا
ا

  

ألف  ١٣٧٥
إستثمار  جنيه

من  حكومي
ھيئة األبنية 

  التعليمية

 بناء 
 تجھيزات 
  معدات 
 ١٠٠ ٪  
  

المدرسة  تطويرتم 
 وبناء قسم للفتيات بھا 

وتجھيزھا وتوفير 
التجھيزات  والمعدات 

من  ٪ ١٠٠بنسبة 
  .المستھدف 

  مدرسة
عليم لتثانوية 

الفتيات  
والفتيان تعليم 

ذا جودة فني 
تخصصاته 

مطلوبة لسوق 
  العمل

   

مساعدة الفتيات  
على إستكمال 

  تعليمھن

تزويد الفتيات 
بمھارات يحتاجھا 

  سوق العمل .
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  مطروح لمحافظة - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  
   :مطروح بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

ما زالت في حاجة لكثير من الجھود مطروح؛ أن المرأة بالمحافظة أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 
علم وإستكمال لمساعدة الفتيات على الت، فما زالت لھا بعض اإلحتياجات لتمكينھا وتحسين مستويات معيشتھا

التعليم بعد المرحلة األساسية ، كما أن لھا إحتياجات لمساعدتھا على المعيشة بمستوى جيد، كما أن لھا 
على البرامج والمشروعات تلك اإلحتياجات إنعكست ؛ وقد  إحتياجات للعمل على حماية البيئة والحفاظ عليھا

   :تتمثل فيفي مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ و تم تحديدھاالتي 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

 إحتياجات في مجال الصحة : -١

 انجابية وصحة اسرة تنظيم وحدة بھا متنقله عيادات ١٠ توفير . 

  محارق طبيه لضمان حماية السيدات العامالت بالمستشفيات والمترددات لتلقى الخدمة. ٨توفير 

  :  جال التعليمفي مإحتياجات  -٢

 مدرسة ثانوية فندقية بنات بإدارة الحمام . توفير 

 مدرسة ابتدائى بقرية الزيات  توفير. 

 مطروح ومرسى بالحمام مھنى وبنات بنين اعدادى مدرسة ٢ عدد توفير . 

 مدرسة ثانوى للبنات بالحمام ومرسى مطروح . ٢عدد  توفير 

 قتصادي : رفع المستوى اإلللرعاية اإلجتماعية وإحتياجات  -٢

  للسيداتعمل فرص خلق. 

 .( تشغيل المرأة ) تطوير وتجھيز مشغل لغزل الصوف وعمل السجاد اليدوى بمركز برانى 

 وبرانى الحكمه برأس التين النتاج للسيدات مصنع ٢ توفير. 

 والتطريز الخياطه العمال مشاغل ٥ وتجھيز تطوير 

 إحتياجات بيئية :  -٣

 خلفات الصلبه وتحويلھا الى سماد عضوى  إنشاء وحده متكامله لتدوير الم.  
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  لمحافظة   ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  -)١جدول (
  مطروح

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

تكلفة 
  البرنامج 
(باأللف 

  جنيه)

  
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

برنامج 
  الصحة

  
  

٢  
  

  

٥٠٠٠  
  
  
٢٠٤٠  

  

يم اسرة وصحة  ١٠توفير  -١ ا وحدة تنظ ه بھ ادات متنقل عي
  انجابية .

وفير  -٢ امالت  ٨ت يدات الع ة الس ه لضمان حماي ارق طبي مح
  بالمستشفيات والمترددات لتلقى الخدمة.

برنامج  ٢
  التعليم

٤١٥٠  ٤  

٧٧٠  

٥٣٠٠  

  

٣١٢٠  

 إنشاء مدرسة ثانوية فندقية بنات بإدارة الحمام .  -١

 ة الزيات . إنشاء مدرسة ابتدائى بقري  -٢

ام  ٢إنشاء عدد  -٣ ى بالحم ات مھن ين وبن مدرسة اعدادى بن
 ومرسى مطروح .

دد  -٤ اء ع ى  ٢إنش ام ومرس ات بالحم انوى للبن ة ث مدرس
  مطروح .

برنامج  ٣
الرعاية 

اإلجتماعية 
والتمكين 
  اإلقتصادي

٣  

  

  

٢٠  
  

٢٢  

٢١٠  

تطوير وتجھيز مشغل لغزل الصوف وعمل السجاد اليدوى  -١
 انى ( تشغيل المرأة ).بمركز بر

مصنع للسيدات النتاج التين برأس الحكمه  ٢إنشاء  -٢
 وبرانى 

  مشاغل العمال الخياطه والتطريز . ٥تطوير وتجھيز  -٣

  ٧٠٠٠  ١  برنامج البيئة  
إنشاء وحده متكامله لتدوير المخلفات الصلبه وتحويلھا  -١  

  الى سماد عضوى        ( تشغيل المرأة ) .

    ٢٧٦٣٢  ١٠  ياإلجمال  
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 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 ؛المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية فريق  توجه

 مشروعاتبعض  زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،  ٢٠٠٩مطروح في الخامس من مايو  محافظة إلى

 -: وھيبمدينتي مطروح وسيوة بالمحافظة ميدانياً  بالمرأة النھوض خطة

  إنشاء مدرسة تعليم اساسى للبنات بمدينة مطروح .  - ١

 .تطوير وتجھيز مشغل لغزل الصوف وعمل السجاد اليدوى بمطروح   - ١

 .  العام سيوه بمستشفى طبية محرقة إنشاء - ٢

 بسيوه اليدوى السجاد وعمل الصوف لغزل مشغل وتجھيز تطوير - ٣

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   مطروح بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

 تعليم مدرسة إنشاء  تعليمال برنامج
 بمدينة للبنات اساسى
  مطروح

/  ٢٠٠٨  مدينة مطروح

٢٠٠٩  

تربية والتعليم المديرية 

 الرعاية برنامج
 اإلجتماعية
 والتمكين
  اإلقتصادي

تطوير وتجھيز مشغل 
لغزل الصوف وعمل 

السجاد اليدوى 
  بمطروح  

/  ٧٢٠٠  مطروح مدينة

٨٢٠٠  

  

 التضامن مديرية

  اإلجتماعي

 الرعاية برنامج
 اإلجتماعية
 والتمكين
  اإلقتصادي

 مشغل وتجھيز تطوير
 وعمل صوفال لغزل

  بسيوه اليدوى السجاد

 ٨٢٠٠  سيوة

/٩٢٠٠  

  وزارة الصحة

 طبية محرقة إنشاء  برنامج الصحة
  العام سيوه بمستشفى

 ٢٠٠٧  سيوة

/٢٠٠٨  

  وزارة الصحة 
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  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :

  :إنشاء مدرسة تعليم اساسى للبنات بمدينة مطروحمشروع  - ا

  أھداف المشروع :

 .على التسرب من التعليم القضاء .١

 .توفير اماكن للتلميذات بالمدارس  .٢

 .رفع كفاءة التعليم  .٣

  .بتكار  إلبداع واإللنجاح والخلق المناخ المناسب  .٤

  وقد تبين من الزيارة الميدانية لموقع المشروع أن ؛

  قف اى ان سخشاب صب الأوبدء العمل فى شد ، عمدة فقط أو اتساسعبارة عن أالمدرسة
  بعد .ات لم تكتمل الخرسان

 تعليم مدرسة لل عبارة عن إنشاء المدرسة كانمشروع ن أجاب؛ أبنية التعليمية بسؤال مندوب األ
ساسى لخدمة أتعليم  إنشاء مدرسة  الى المشروع  تحويلالغاء التعليم الفنى وطلب فنى وتم ال

ذ فترة وجيزة وسوف منالمشروع وبدء العمل ب،اھل المنطقة واستغرق ھذا التحويل قرابة العام 
 . ٢٠١١/ ٢٠١٠ ينتھى العمل بھا فى اسرع وقت ممكن لتشغيلھا من العام القادم

 :تطوير وتجھيز مشغل لغزل الصوف وعمل السجاد اليدوى بمطروح  مشروع  -٢

  أھداف المشروع :

 توفير فرص عمل للمرأة .  .١

 . للمرأة الدخل زيادة .٢

ت والمھارا اليدوية االشغال على المرأة تدريب .٣
ً  اإلنتاجية   .التي تساعد على تمكينھا إقتصاديا
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  وقد إتضح من الزيارة الميدانية للمشروع ما يلي :

 تم تجھيز المكان بشكل جيد للعمل به . 

  فتاة . ٥٠يعمل بالمشروع 

 بالمشروع . اليدوى والسجاد الصوف يتم إنتاج 

 توجد بالمشغل أيضاً  نول ٣٠ ورشة منھما تستوعب؛ كل كبيرتين ورشتين يشتمل على  المشغل .
 . الصوف لغزل  ورشة

 الجمھورية محافظات بجميع المختلفة المعارض المنتجات فى بتسويق المحافظة تھتم    .  

     
 : تطوير وتجھيز مشغل لغزل الصوف وعمل السجاد اليدوى بسيوه -٣

  أھداف المشروع :

 خلق فرص للعمل للمرأة والفتاة . .١

 .لمرأة ادخل  زيادة  .٢

 .والمھارات اإلنتاجية التي تساعد على تمكينھا إقتصادياً ب المرأة على االشغال اليدوية تدري .٣
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  وقد إتضح من الزيارة الميدانية للمشروع :  

 الواحدة الدورة فى فتاه ) ١٢لعدد ( التدريب يوفر  المشغل  . 

 شھور دة الدورة التدريبية ثالثم . 

  العام ىفتدريبية  دورات يتم تنفيذ ثالث . 

 وتطويره ستكمالهنطروح مسئولية إ محافظة ثم تحملت كندية منحةب عالمشروأ بد . 

 لمنتجاتل ، كما يوفر الخدمة التسويقية  بالمشغل الملحق الدائم بالمعرض المنتجات تسويق تمي 
 . بالمنازل السيدات تنتجھا التى اليدوية

 ) إمرأة.١٠٠يوفر المعرض الخدمة التسويقية لعدد ( 

 : إنشاء محرقة طبية بمستشفى سيوه المركزىمشروع   -٤

  أھداف المشروع :

 وحماية بالمستشفى العامالت السيدات حماية ضمان .١
من النفايات الطبية  بالمستشفى الخدمات متلقيات السيدات

 الخطرة .

 .منةآو صحية بطريقة الخطرة النفايات من التخلص .٢

 من التلوث . البيئةالحفاظ على  .٣

 . سيوه من األمراض المعدية والخطرة حماية سكان .٤

 

       

  ما يلي :وقد تبين من الزيارة الميدانية لموقع المشروع 

 من الخطرة النفايات لنقل سيارة توجد ال انه تبين السبب عن وبالسؤال طاقتھا بربع تعمل االمحرقة 
 . ىالمستشف الى)  الخ ٠٠٠٠٠ صحية وحدات خارجية عيادات(  المختلفة االماكن

 . أن ھناك حاجة ملحة لتوفير سيارة لنقل النفايات الطبية الخطرة لتعظيم العائد من المشروع 



 

230 
 

  مخلفات لديھا التى المختلفة الجھات مع التعاقد المستشفى ، تعتزم بعد توفير سيارة نقل النفايات 
  .  طاقتھا بكامل المحرقة وتشغيل لنقلھا

  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي روح مطمصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

  المالحظات  مؤشرات العوائد مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 

١

اء
ش
إن

 
سة
در
م

 
يم
عل
ت

 
سى
سا
ا

 
ت
بنا
لل

 
نة
دي
بم

 
ح
رو
مط

  

ألف جنيه  ١٨٠
  تمويل حكومي

من  ٪ ٥بنسبة 

  المستھدف

 عمدة أو اتساسأ 
  خشاب أشد

بنسبة  قفسصب ال

  ن المستھدفم ٪ ٣

 عمليات تكتمل لم  -------------   --------- 
 بسبب البناء
 المدرسة تحويل
 فنية مدرسة من
 تعليم مدرسة الى

 واستغرق اساسى
 قرابة التحويل
  العام

٢

ير
طو
ت

 
يز
جھ
وت

 
غل
ش
م

 
زل
لغ

 
ف
صو

ال
 

مل
وع

 
اد
سج
ال

 
ى
دو
الي

 

ألف جنيه  ١٠٠
تمويل من المنح 

  والقروض

تم اإلنتھاء من 
ات التطوير عملي

وتجھيز المشغل 
 والمواد باألنوال
والمستلزمات  الخام

 ١٠٠الالزمة بنسبة 
  من المستھدف ٪

) ورشة بكل ٢عدد (
  نول ٣٠منھما 

ورشة لغزل 
  الصوف

تسويق المنتجات 
  بالمعارض المختلفة

فرصة  ٥٠توفير 
  .عمل للفتيات

التمكين اإلقتصادي 
  فتاة ٥٠لعدد 

 المحافظة تھتم
 اتالمنتج بتسويق

 المعارض فى
 بجميع المختلفة
 محافظات
      الجمھورية

٣

ير
طو
ت

 
يز
جھ
وت

 
غل
ش
م

 
زل
لغ

 
ف
صو

ال
 

مل
وع

 
اد
سج
ال

 
ى
دو
الي

 
وه
سي
ب

  

تم توفير   
  ألف جنيه١٢٠

 إستثمار حكومي
من التضامن 
  اإلجتماعي

  ٠١٠بنسبة٪
  من المطلوب

  

أعمال تم االنتھاء من 
التطوير والتجھيز 

  ٪ ١٠٠بنسبة 

   

 ٣٦عدد دريب ت
سنوياً على تاة ف

  .مھارة إنتاجية 

فتاة ٣٦تشغيل عدد 
  بعد التدريبسنوياً 

تسويق منتجات 
 إمرأة سنوياً. ١٠٠

 لغزل مشغل
 وعمل الصوف
  اليدوى السجاد

٤

اء
ش
إن

 
قة
حر
م

 
ية
طب

 
فى
ش
ست
بم

 
وه
سي

 
ى
كز
مر
ال

  

ألف  ٢٧٨،٥
إستثمار  جنيه

من  حكومي
 محافظة مطروح

 بناء 
 تجھيزات 
  معدات 
 ١٠٠ ٪  
  

لمحرقة إنشاء اتم 
وتفعيل عملھا 

التجھيزات  وتوفير
 ٨٠بنسبة والمعدات 

، المستھدف من  ٪
حيث أنه لم يتم 

توريد سيارة لنقل 
  .المخلفات

محرقة للتخلص 
اآلمن من 

النفايات الطبية 
   الخطرة

تقليل معدالت  
اإلصابة باألمراض 
  . المعدية والخطرة

 السيدات حماية 
 العامالت

 بالمستشفى
 السيدات وحماية
 الخدمات متلقيات

 من بالمستشفى
 الطبية النفايات
  . الخطرة
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  شمال سيناءلمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  
   :شمال سيناء بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

ما وخاصة السيناوية البدوية؛ شمال سيناء؛ أن المرأة بالمحافظة راسة  وضع المرأة فى محافظة أظھرت د

زالت في حاجة لكثير من الجھود لتمكينھا وتحسين مستويات معيشتھا، فما زالت لھا بعض اإلحتياجات 

 لتعلم وإستكماللقيد لاعلى  سنة ١٢الى  ٦غير المقيدات بالمدارس اإلبتدائية وأعمارھن من  لمساعدة الفتيات

والعمل على توفير ساعدھا على المعيشة بمستوى جيد، وتوفير الوسائل التي تالتعليم بعد المرحلة األساسية ،

في  تم تحديدھاعلى البرامج والمشروعات التي تلك اإلحتياجات إنعكست ؛ وقد المياه النقية للمرأة واألطفال

   :فيمقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل 

  اإلحتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : 

 إحتياجات في مجال الصحة : -٤

  تطوير أماكن تقديم الخدمات الصحية لإلرتفاع بمستوى الخدمة المقدمة . 

  والقادرات على تقديم الخدمات الصحية األولية بالمستشفيات  ھيئات التمريض الالزمة للعملتوفير
 .لة والعاج

  :  في مجال التعليمإحتياجات  -٣

 وسائل ومستلزمات العملية التعليمية ووسائل إنتقال المدرسين ألماكن التجمعات توفير . 

  تدريب الكوادر بالجمعيات األھلية على إسلوب الدعوة للتعليم وتوضيح أھميته وجذب اإلناث لمحو

 . األمية

 تصادي : رفع المستوى اإلقللرعاية اإلجتماعية وإحتياجات  -٥

 . تنمية المھارات اإلنتاجية للمرأة لتتمكن من تعظيم القيمة المضافة من الخامات البيئية حولھا 

 إحتياجات بيئية : -٦

  خزان للمياه بمختلف المدارس ٢٠٠إنشاء  .  
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  

  لمحافظة   ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  -)١جدول (
  شمال سيناء

  م

  مجالبرنا

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

تكلفة 
  البرنامج 
(باأللف 

  جنيه)

  
  أسماء المشروعات بكل برنامج

١ 

برنامج 
  الصحة

  

٣  
  

٥٠٠٠  

٢٤٠٠  

١٠٠٠  

 إنشاء مدرستين للتمريض . -١

 دور للوالدة بالوحدات الصحية. ٤تجھيز  -٢

  وحدات صحية. ١٠تطوير ورفع كفاءة  -٣

برنامج  ٢
  التعليم

  

  

٣  
  

  

٥٣٠٢٥  

١٢٥٠  

٥١٠٠  

 نشاء كلية االقتصاد .إ -١

 مدارس مجتمع . ٤إنشاء -٢

  مدرسة الفصل الواحد . ٣٤إنشاء عدد  -٣

برنامج  ٣
 مكافحة الفقر

والتمكين 
  اإلقتصادي

١  

  

  

١٢١٠٠  
  

  

 إنشاء مركز تدريب المرأة لتصنيع منتجات النخيل . - ١

  

برنامج  ٤
الرعاية 

  اإلجتماعية 

٤٣٠٠  ٢  

١٨٧٥  

 اعى بمركز المحافظه .وحدات تضامن اجتم ٦إنشاء  - ١

 وحدة تضامن اجتماعى  . ١٢إحالل وتجديد   - ٢

  

  ١٠٠٠  ١  برنامج البيئة  
  

خزان مياه للمدارس المختلفة ( بنين وبنات ) . ٢٠٠إنشاء   - ١

  

    ٨٧٠٥٠  ١٠  اإلجمالي  



 

234 
 

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 ؛المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية فريق  توجه

 ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،  ٢٠٠٩ شھر يونيو عاممن عاشراليوم األربعاء في  شمال سيناء محافظة إلى

 -: فظة ميدانياً وھيبالمحا بالمرأة النھوض خطة مشروعاتبعض  زيارةو

  . الوحدة الصحية بالمنبطح - ١
 .مدرسة الفصل الواحد بالتمد - ٢
  الوحدة االجتماعية برمانة. -٣

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   شمال سيناء بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

الوحدة الصحية   صحةال برنامج
  المنبطحب

/  ٢٠٠٨  المنبطح

٢٠٠٩  

  وزارة الصحة

  

 الرعاية برنامج
   اإلجتماعية

الوحدة االجتماعية 
  برمانة

/  ٢٠٠٧  رمانة مدينة

٢٠٠٨  

  

اإلسكان  مديرية

  والمرافق

 الرعاية برنامج
 اإلجتماعية
 والتمكين
  اإلقتصادي

مدرسة الفصل الواحد 
  .بالتمد

 ٢٠٠٨  التمد

/٢٠٠٩  

ة  ة مديري التربي
  والتعليم

  

  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :

                       : الوحدة الصحية بالمنبطحمشروع  -١

  أھداف المشروع :

 . سرةاأل طب وحدات بتفعيل ، للمرأة الصحية الرعايةتوفير  .١

 الوالدةأثناء و الحملخالل فترة و الحمل قبل السيدات عايةر .٢
. 
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                     .       الوالده بعد ما متابعة .٣

 . الزواج قبل ما ختباراتتوفير إ .٤

 . ائىذغالو صحىال تثقيفال زيادة الوعي و .٥

  وقد تبين من الزيارة الميدانية للمشروع ما يلي :

 للوحدة الطبية االجھزة تسليم تم . 

 اتوالمتردد سيدة ٣٣ الحوامل متردداتال عدد" خارجية عيادة سيدة ٥٨ الوحدة على المترددات عدد 
 . فرد ٧٥٠ المنطقة أھالى عدد "سيدة ٢٢ االسرة تنظيم وسائل على

 مدرسة الفصل الواحد بالتمد :مشروع  -٢

  أھداف المشروع :

 .                   التعليم من المتسربات الفتيات عادةإ .١

 . التعليم من لتسربظاھرة ا على القضاء محاولة .٢

 جوعوالن القرى فى الفتيات تعليم عدم مشكلة ءنھاإ .٣

.  

   وقد إتضح من الزيارة الميدانية للمشروع ما يلي :

 وتجھيز المدرسة بالكھرباء والصرف الصحي . تم تشطيب المكان 

 ثاثفقط األ ينقصھاللعمل ،  وجاھزة معدة المدرسة                   .  

  جاھزة اةيالم خزانات .  

 إلرسال بناتھم للتعلم بالمدرسة ةالبدوي اتعجمتال عند ةالمدرس تواجد عن نعالاإل تم .   

  . لم يبدأ العمل في المدرسة بعد  
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 مشروع الوحدة اإلجتماعية برمانة : -٣

  أھداف المشروع :

 .ة فى جميع المجاالتخدمات للمرأتوفير    .١
  تدريب على مھارات إنتاجية .توفير   .٢
  ة .توفير القروض الالزمة إلقامة مشروعات إنتاجي  .٣

    

  

  

  

  وقد إتضح من الزيارة الميدانية لموقع المشروع ما يلي :

 . ًالمشروع معد إعداداً جيدا 

  كانت قائمة وتم تجديدھا .اإلجتماعية الوحدة 

 وم حيث نسمة ٦٥٠٠ جتماعية نحواإل الوحدة تخدم ة تق دد شھرية معاشات بصرف الجمعي  ٢٥٦ لع
 . سيدة ١٢٥ منھم فرد

 المعيلة للمرأة دوار وصندوق ، لىآلا الحاسب على تدريب ومركز،  حضانة دار بالوحدة ؛  يوجد . 

  بالجمعية . توعيةلل ندواتيتم عقد 

  الماعز تربيةل اتلمشروع ٤٦٥٠٠ مبلغ سيدة ٣١ اقراض تم، ٢٠١٠/  ٢٠٠٩خالل العام المالي.  
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  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩الي عن العام المشمال سيناء مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

  المالحظات  مؤشرات العوائد مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 

١ 
ع 
رو
ش
م

ة 
حي
ص
 ال
دة
وح
ال
ح
بط
من
بال

  

ألف جنيه  ١٠٠
  تمويل حكومي

من مديرية 
بنسبة الصحة 

من  ٪١٠٠

  المستھدف

  التطوير تم
تسليم االجھزة و

 المطلوبة  الطبية
 ١٠٠بنسبة  للوحدة

  من المستھدف ٪

عدد المترددات على 
سيدة  ٥٨الوحدة 

  عيادة خارجية 
مترددات العدد 

سيدة  ٣٣الحوامل 
والمترددات على 

وسائل تنظيم 
 سيدة ٢٢االسرة 
 ً   شھريا

توفير الخدمة 
الصحية بالنوعية 
  الجيدة للسيدات .

توفير الوالدة 
اآلمنة وتقليل 

  وفيات األمھات.

جاري تفعيل 
 أجھزة الوالدة

  الحديثة بالوحدة 

٢

ة 
س
در
 م
وع
شر
م

د 
تم
بال

د 
اح
لو
ل ا
ص
الف

  

ألف جنيه  ٢٤٥
ھيئة تمويل من 

  األبنية التعليمية
 ٪ ١٠٠بنسبة 

  من المطلوب

تم اإلنتھاء من 
البناء عمليات 

والتشطيب وأعمال 
الكھرباء والصرف 

الصحي وتوفير مياه 
 ٨٠بالخزان بنسبة 

ألنه لم يتم تأثيث   ٪
  المدرسة بعد

 ------ -------------  ------------------   

٣

ة 
عي
ما
جت
اإل

ة 
حد
لو
ع ا
رو
ش
م

نة
ما
بر

  

    تم توفير   
 ألف٨٦٧٫٧٤٧

إستثمار   جنيه
من  حكومي

التضامن 
  اإلجتماعي

  ١٠٠بنسبة٪
  من المطلوب

  

أعمال تم االنتھاء من 
التطوير والتجھيز 

  ٪ ١٠٠بنسبة 

   

 ١٣عدد  تمويل
سيدة لعمل 
مشروعات 

  لتربية الماعز

فرصة  ٣١وفير ت
  .عمل للسيدات

التمكين اإلقتصادي 
في  سيدة ٣١لعدد 

  كل دورة تدريبية

الوحدة توفر 
التمويل والتوعية 

والتثقيف 
وحضانة 

والتدريب على 
المھارات 

اإلنتاجية وعلى 
  الحاسب اآللي
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  المتابعة الميدانية لمشروعات خطة للنھوض بالمرأة المصرية لعامي
  جنوب سيناء لمحافظة  - ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨و  ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧

  
   :جنوب سيناء بمحافظة  ٢٠١٢/  ٢٠٠٧أوالً : وضع المرأة قبل خطة النھوض بالمرأة 

جنوب سيناء؛ أن المرأة بالمحافظة ما زال يقابلھا الكثير من أظھرت دراسة  وضع المرأة فى محافظة 

اسية بفاعلية ، كذلك تواجھھا عقبات اإلجراءات العقبات مثل القبلية التي تحد من وصولھا الى المشاركة السي

الضمانية في البنوك وصناديق التمويل، باإلضافة لعدم وجود معرض دائم بالمدينة لتسويق منتجات المرأة 

من مشغوالت يدوية تراثية تتميز بھا المرأة السيناوية، ونقص فرص العمل عموماً، وإفتقار الفتيات في 

ة عن العمران ذات الطرق الوعرة للخدمات التعليمية، المعاناة من بعض المشكالت التجمعات البدوية البعيد

تلك اإلحتياجات إنعكست الصحية المرتبطة بتلوث البيئة من مصانع الجبس والمنجنيز في أبو زنيمة ؛ وقد 

   :في مقترح الخطة الخمسية للمحافظة؛ وتتمثل في تم تحديدھاعلى البرامج والمشروعات التي 

  حتياجات الفعلية وأولويات العمل للنھوض بالمرأة فى المحافظة : اإل

 إحتياجات في مجال الصحة : -٧

 مركز لتدريب القابالت والتدريب الطبي توفير . 

  ثالث وحدات لخدمات رعاية وتنظيم األسرةتوفير. 

  :  في مجال التعليمإحتياجات  -٤

 المدارس صديقة البيئة والفتاة توفير . 

 : اإلجتماعية للرعايةإحتياجات  -٨

  للتخفيف  دار مالحظة للجانحين و الجانحات ودار دفاع اجتماعى ومكتب مراقبه بطور سيناءإنشاء
 .على أمھاتھم عناء اإلنتقال الى محافظة اإلسماعيلية لزيارتھم

 وحدة إجتماعية ونادي نسائي ومكتبة . إنشاء 

  إنشاء مجمع خدمات للمرأة. 

 :المستوى اإلقتصاديرفع إحتياجات لمكافحة الفقر  و -٩

  ً   .  توفير التدريب على المھارات اإلنتاجية وخلق فرص للعمل لتمكين المرأة إقتصاديا
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  وقد تبلور عن تحديد تلك اإلحتياجات مقترح خطة النھوض بالمرأة التالي : 

  

 ً   :  الميدانية الزيارات:  ثانيا

 ؛المنتدب من المجلس القومي للمرأة والتابع لصندوق األمم المتحدة للسكان  المتابعة الميدانية فريق  توجه

 زيارةو ،  ميدانيةال ةالمتابع لتنفيذ ،  ٢٠٠٩جنوب سيناء يوم األربعاء العاشر من شھر يونيو  محافظة إلى

 -: بالمحافظة وھي بالمرأة النھوض خطة مشروعاتبعض 

  لمحافظة   ٢٠١٢ -  ٢٠٠٧المشروعات المقترحة للخطة الخمسية للنھوض بالمرأة  -)١جدول (
  مطروح

  م

  البرنامج

د 
عد

ت
عا
رو
ش
لم
ا

  

تكلفة 
  البرنامج 
(باأللف 

  جنيه)

  
  بكل برنامج أسماء المشروعات

١ 
 برنامج
  الصحة

٢  
  

٣١٢  
  
٦٧٣  

 إنشاء مركز لتدريب القابالت والتدريب الطبى . -١

  وحدات رعايه وتنظيم اسره  . ٣إنشاء  -٢

برنامج  ٢
  التعليم

  مدارس صديقه للبيئه والمرأة . ٦إنشاء  -١  ٣٠٠٥  ١

برنامج  ٣
مكافحة الفقر 

والتمكين 
  اإلقتصادي

٣  

  

  

٣٤٩٥  

٥٠٠  

٢٥٥  

 مشاغل ومعرض لمنتجات المرأة . ٥اء إنش  - ١

استكمال انشاء مركز تدريب المرأة الريفيه بالجبل االخضر  - ٢

  إنشاء سور حول مجمع خدمات المرأة . - ٣

برنامج  ٤
الرعاية 

  اإلجتماعية

٣٥٢٧  ٣  

  

٢٦١٠  

٣٦٢٥  

إنشاء دار مالحظة للجانحين و الجانحات ودار دفاع  - ١
 ء .اجتماعى ومكتب مراقبه بطور سينا

إنشاء وحدة اجتماعية ونادى نسائى ومكتبه وحديقه بحى  - ٢
 السالم ابورديس .

  إنشاء مجمع خدمات للمرأة . - ٣

    ١٨٠٠٢  ٩٠  اإلجمالي  
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  . الوحدة الصحية بمدينة أبو رديس - ١

 .يات شرم الشيخمشغل فت - ٢

 مبنى خدمات شرم الشيخ. - ٣

 

ً  رتھازيا تتم تيال تالمشروعا يوضح جدول   جنوب سيناء بمحافظة ميدانيا

  جھة التنفيذ  السنة المالية  مكان المشروع  اسم المشروع  اسم البرنامج

الوحدة الصحية بمدينة   صحة ال برنامج
  . أبو رديس

  

/  ٢٠٠٨ رديس أبو مدينة

٢٠٠٩  

  افظةديوان عام المح

برنامج مكافحة 
والتمكين الفقر 

  اإلقتصادي

 شرم فتيات مشغل  -٢
  الشيخ

/  ٢٠٠٧  شرم الشيخ

٢٠٠٨  

 التضامن مديرية

  اإلجتماعي

 الرعاية برنامج
   اإلجتماعية

 شرم خدمات مبنى  -٣
  الشيخ

 ٢٠٠٨  شرم الشيخ

/٢٠٠٩  

 التضامن مديرية

  اإلجتماعي

  

  وقد تبين من المتابعة الميدانية ما يلي :

  رديس  أبو بمدينة الصحية الوحدةإنشاء  مشروع  - ا

  أھداف المشروع :

 طب وحدات تفعيل و للمرأة الصحية الرعاية .١
 . االسرة

 الحمل خالل فترةو الحمل قبل السيدات رعاية .٢
 . الوالدةأثناء و
 . الوالده بعد والطفل  ماأل متابعة .٣
 . الزواج قبل وفحوص ختباراتتوفير خدمة إ .٤
 . ائىالغذو الصحي  قيفتثالتوعية وال .٥

  وقد إتضح من الزيارة الميدانية لموقع المشروع ما يلي :

 . لم يستكمل اإلنشاء بعد 
 . جاري إستكمال أعمال الكھرباء والمحارة والنجارة بالوحدة 
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 ٢٠٠٩ يونيو شھر نھاية قبل الوحدة تسليم سيتم . 
 جبالال داخل بالفعل معدومة المناطق بدوية تجمعات ٥ تخدم لوحدةا. 
 الواحدة لألسرة أفراد ست بمتوسط أسرة ٤٥ األسر عدد إجمالي  
 ديوان عام المحافظة ھو من يمول المشروع وليست وزارة الصحة. 

  مشروع إنشاء مشغل للفتيات بشرم الشيخ : -٢

  أھداف المشروع :

 ز .والتطري الخياطة اشغال الفتيات تعليم .١
 اإلحتكاك باألسواق وثقل خبراتھم الحياتية .  .٢

  

     
  وقد أوضحت الزيارة الميدانية لموقع المشروع ما يلي :

 ال ، حيث بالمشغل العمل يتم لم الحين ذلك من ولكن ٢٠٠٨/ ٢٠٠٧ في والمنشآت المباني تسليم تم 
 ). ومياه كھرباء( به مرافقال تتوفر

 مستوى اعلى على المكان تشطيب تم  . 
 باألجھزة المكان تجھيز تم . 
 مياه وصالت وجدت ال . 
 كھرباء وصالت توجد ال . 
 ھاحلب الوعد وتم المشكلة ھذه لحلاإلدارة  مجلس رئيس مقابلةقام فريق المتابعة الميدانية ب . 
 قامت  التضامن ةمديري بأن  فأفادت بالموقف الفعلي، اإلفادة االجتماعي التضامن مديرية من طلب

 ھيئة من األثاث تجھيزات انتظار في و ، ٢٠٠٩ يونيو أول في ھاوتوريد للمشغل المعدات بشراء
 .اآلن حتى تصل لم التعليمية األبنية

 مشروع إنشاء مجمع خدمات المرأة بشرم الشيخ : -٣

  أھداف المشروع :

 .توفير خدمات متنوعة للمرأة في مختلف المجاالت  .١
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  وقد أوضحت الزيارة الميدانية لموقع المشروع أن ؛ 
  ي ومعرض أسر منتجة ومكتبة نادي نسائعلى مل تيشمجمع الخدمات. 

  ، حيث كان يوجد به مشكالت كثيرة في الطرح لم يكن المشروع قد نفذ حتى تاريخ الزيارة الميدانية

 .والترسية ولكن تمت الترسية فعالً والتعاقد مع المقاول 

  يتمالوضع لتسليم األرض للحكومة  يرفض بدو المنطقة ه س ة وعد أن ا، ولكن مجلس المدين د عليھ  ي

 بالقوة ألن ذلك حق للدولة.سوف ينفذ األرض المالي القادم عمل اإلنشاءات وأن تسليم خالل العام 

  ٢٠١٠/ ٢٠٠٩عن العام المالي جنوب سيناء مصفوفة المتابعة الميدانية لمحافظة 

اسم م
  شروعمال

مؤشرات 
  المدخالت

  المالحظات  مؤشرات العوائد مؤشرات المخرجات  مؤشرات األنشطة 

١

لو
ا

دة
ح

 
ية
صح

ال
 

نة
دي
بم

 
بو
أ

 
س
دي
ر

  

ألف جنيه  ٤٠٨
ألف  ٣٥٠منھا

  تمويل حكومي
المحافظة من 

ألف  ٥٨ونحو 
تمويل ذاتي 

 ٪١٠٠بنسبة 
  من المستھدف

  ولم  بناء التم
تستكمل أعمال  

الكھرباء والمحارة 
ة والنجارة بالوحد

من ٪ ٦٠بنسبة بعد 

  المستھدف 

 -------------------  ------------------   

٢

م 
شر
ت ب

تيا
للف

ل 
شغ
 م
اء
ش
إن

خ
شي
ال

 
  

ألف جنيه  ١٩٠
تمويل من 

 مديرية التضامن
 ٪ ١٠٠بنسبة 

  من المطلوب

ن  اء م م اإلنتھ ت
اء  ات البن عملي

طيب و نوالتش  ال لك
دت الت وج  وص

اه د ال، و مي  توج
 ٠ كھرباء وصالت

لم يتم تأثيث  و

من  ٪ ٤٠المشغل 

  المستھدف

 ------------------- ----------------- -   

٣

ة 
رأ
لم
ت ا
ما
خد

ع 
جم
م

خ
شي
 ال
رم
ش
ب

  

    تم توفير   
  جنيه ألف٢٧٣

 إستثمار حكومي
من التضامن 
  اإلجتماعي

  ١٠٠بنسبة٪
  من المطلوب

  

لم يبدأ العمل في أي 
  أنشطة 

  ٪صفر 

   

وجد مشاكل ت ------------------   ----------------
على قطعة 
االرض مع 
البدو وسيتم 

تسليمھا قريبا 
  نونبقوة القا
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  )١ملحق (

  

إستمارة الزيارة الميدانية
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  استمارة زيارة ميدانية

  ....................................................................................... . اسم المحافظة:
  -الزيارة الميدانية :تنفيذ   مسئولي اءاسم
١ - ................................................................................... 
٢ - ................................................................................... 
٣ - ................................................................................. 
٤ - .................................................................................. 
٥ - ..................................................................................... 

 
  .........................................................................................-اسم المشروع:

......................................................................................................   
  ......................................................................................- موقع المشروع :

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

  .....................................................................- الھدف الذي يقوم به المشروع :
......................................................................................................  

  
  ..................................................................................- نشاط المشروع :

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

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

....................................................................................................  
  ......................................................-المعدل الزمني لتنفيذ انشطة المشروع :

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

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

  أسئلة عامة على المشروعات

 ؟ وما ھي األنشطة المتعلقة بھذه الخدمات؟المشروعمھا ما ھي الخدمات التي يقد .١
..................................................................................................  
..................................................................................................  
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..................................................................................................  
  

 ما ھو مدى التطور والنمو في تقديم ھذه الخدمة؟ .٢
.....................................................................................................  

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

....................................................................................................  
  
 التي يتبعھا العميل للحصول على الخدمة؟ ھي اإلجراءاتما  .٣

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

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

.................................................................................................  
 تي تقدم؟ھل يتم عمل استبيان عن الخدمة ال .٤

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

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

 ما الصعوبات التي تواجھھا الخدمة؟ .٥
..............................................................................................  

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

..............................................................................................  
 ما ھي الصعوبات اليومية التي تواجه الخدمة؟ .٦

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

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

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

 

 نشاء ھذه الخدمة والقائمين عليھا ؟بإما االشخاص المعنين  .٧
............................................................................................  

............................................................................................  
............................................................................................  
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...........................................................................................  
 ما ھو عدد المستفيدات من خدمات المشروع ؟ .٨

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

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

  -اسئلة خاصة بمشروعات الصحة :

 لماذا تم إنشاء المشروع فى ھذه المنطقة ؟ - ١
.................................................................................................  

................................................................................................  
 مدى استفادة الناس من المشروع فى ھذه المنطقة ؟ - ٢

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

 ما ھي األجھزة الطبية المستخدمة في العالج ؟ - ٣
..............................................................................................  
..............................................................................................  

 إناث وذكور ؟كيفية معاملة المرضى  - ٤
..............................................................................................  
.............................................................................................  

............................................................................................. 
طبيب بالحضور عدم التزام البھل يتم تأجيل حاالت لليوم التالي ؟ (ھناك ضغط عمل أو بيان  - ٥

 )المنتظم
.................................................................................................  

................................................................................................  
 ما ھي مواعيد العمل لك داخل الوحدة الصحية  ؟ - ٦

................................................................................................. 
 ھل يأتي الطبيب في مواعيده ؟ - ٧

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

ام  اعة و غيرھشألا توفير فحوصات مثللمناسبة ؟ ( بمعنى ھل يتم ھل يتم تقديم الخدمات بالطرق ا - ٨
 الكشف فقط) عن طريق يتم العالج 

...............................................................................................  
..............................................................................................  
............................................................................................. 
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 زم ؟ھل يتم توفير العالج الال - ٩
............................................................................................  
............................................................................................  

 )ھل يصرف العالج في نفس اليوم ؟ ( لبيان إذا كان ھناك متابعة للعالج -١٠
.......................................................................................... 

 ھل سعر تذكرة الكشف مناسب للخدمة المقدمة ؟ -١١
........................................................................................  

.........................................................................................  
 ما ھو عدد األطباء الموجودون ؟ -١٢

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

 ھل ھناك تخصصات تحتاجھا الوحدة وليست موجودة ؟ -١٣
.....................................................................................  

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

 ھل تتوافر خدمات الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة ؟ -١٤
......................................................................................  

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

  الفصل الواحد اسئلة خاصة بمشروعات

 فصل في المدرسة ؟ ما ھو عدد الفتيات داخل كل .١
...................................................................................................  
................................................................................................... 

 يتم اعطاء شھادة  باجتياز لكل فصل ؟ما المدة الزمنية للفصل الدراسي ؟ وھل   .٢
....................................................................................................  
....................................................................................................  

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

 
 د؟ما ھي المواد التي تدرس في المدرسة ؟ وھل يوجد مدرسة لكل مادة من ھذه الموا .٣

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

بأعباء أخرى كالزراعة  منما ھي عدد ساعات الدراسة في الفصل؟ وھل ھي مناسبة للفتيات حيث يق .٤
 وشئون البيت؟

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

 مشروعات اجتماعية) -خياطة -شترك بھا الفتيات ؟( تفصيلتما ھى االنشطة التى  .٥
................................................................................................  

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

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

................................................................................................. 
 يات؟ھل يوجد انتاج لھذه االنشطة التي تقوم بھا الفت .٦

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

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

 ھل ھناك عملية تسويق لھذه المنتجات داخل المدرسة؟ .٧
...............................................................................................  

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

..............................................................................................  
 ا ھي؟ھل ھناك خدمات صحية تقدم للفتيات بالمدرسة ؟ م .٨

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

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

 ما نسبة غياب الفتيات اليومية ؟ .٩
.............................................................................................  

..............................................................................................  
 ما الذي يحدث عند تسرب الفتيات من مدرسة الفصل الواحد؟ .١٠

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

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

 عوامل الجذب التي توجد في المدرسة؟ھي ما  .١١
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................................................................................................  

................................................................................................  
................................................................................................ 
 الفتيات ؟ أماكن سكن ھل المدرسة بعيدة عن .١٢

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

 ............................................................................................... 
 ھل يمكن أن تأھل الفتاة لأللتحاق بمراحل متقدمة بعد حصولھا على الشھادة من ھذه الفصول؟ .١٣

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

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

ما ھى الخدمات االجتماعية التى تقدم للفتيات بالمدرسة ؟( ھل ھناك تقارير عن الحالة االجتماعية  .١٤
 للفتيات واحتياجاتھم)

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

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

...................................................................................................  
 ھل يوجد صيانة للمبنى أو للفصل ؟ ومن المسئول عنھا؟ .١٥

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

  نادي ثقافي واجتماعي اسئلة خاصة بمشروعات

 ما ھي المعدات االزمة لتجھيز النادي النسائي ؟ - ١
.........................................................................................  

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

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

 ھل النادي النسائي ملحق بمركز شباب أو أي مبنى آخر؟ - ٢
.........................................................................................  

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

 م مھني في النادي النسائي؟ھل يوجد تعلي - ٣
.........................................................................................  

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

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

 ما ھي اقسام النادي النسائي؟ - ٤
.........................................................................................  

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

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

 ھل ھناك جھات مانحة ( معونات ) لعمل انشطة داخل النادي النسائي؟ - ٥
........................................................................................  

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

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

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


