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 شروعات الصغيرةتفعيل مشاركة المرأة في مجال المالتمكين اإلقتصادي وسياسات 

 2012اغسطس 

           مقدمة: 

 

للقضاء والمتوسطة المشروعات الصغيرة أهمية يجمع العديد من المفكرين واألقتصاديين والتنفيذيين علي 

، في عديد من الدول النامية ومنها مصر بين مهارات الخريجين ومتطلبات سوق العمل قائمةالفجوة ال على

سواء خريجات الجامعات أو  والفقيرة ب وللمرأة خاصة المرأة المعيلة للشبا وفى إيجاد فرص عمل

. وتشير اإلحصاءات إلى أن الحاصالت على تعليم متوسط أو حتى غير المتعلمات إذا أحسن تدريبهن

من مجموع المؤسسات العاملة فى معظم دول العالم وأن  %98المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ظهرت أهمية في هذا القطاع. وقد  النساءهناك نسبة كبيرة من 

لذلك تعتمد على مثل تلك المشروعات االقتصاد الموجه ،  نهاية عهدوتفعيل دور منظمة التجارة العالمية 

  .دوالً حققت قدر كبير من النهضة اإلقتصادية كالصين والهند

 ات الدول النامية بشكل عام، بصفتهايقتصادال ولالحلأنسب  منالصغيرة والمتوسطة  تعتبر المشروعات

 الصغيرة المشروعاتالناتج القومي. وتعمل معدالت القيمة المضافة وزيادة أساسي للتوظيف ومصدر 

 الكبرى بسبب المشروعاتوالمتوسطة على تخفيض معدالت البطالة وزيادة فرص العمل أكثر من 

التصنيع باعتبارها القادرة على  تكنولوجيا . وهي نقطة البداية في حركةاعتمادها على العمالة أكثر من ال

الحد من الطلب المتزايد  مناسبة. كما أنها تعمل على تطوير وتحديث عمليات اإلنتاج في وقت أقل وبتكلفة

أيضا لها القدرة على تطوير وتحديث عمليات اإلنتاج بصورة أسرع وبتكلفة  .على الوظائف الحكومية،

تنتج سلع وخدمات ال تستطيع أو كما أنها المشروعات الكبيرة التي تحتاج إلى استثمارات عالية،  عن أقل

على إنتاجها العتبارات اقتصادية. ويمكن في نفس الوقت أن تكون مصدراً  تقبل المشروعات الكبيرة

الكبيرة، الي  المشروعاتواالبتكار وتسهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها االنتقال للعمل في  للتجديد

للمشروعات الكبيرة في بعض  جانب محافظتها على األعمال التراثية )حرفية / يدوية(، بجانب مساعدتها

وتدعم أيضاً الصناعات الكبرى باستهالكها  ،األنشطة التسويقية والتوزيع والصيانة وصناعة قطع الغيار

 وبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمد بعض ،وتحويلها لشكل آخر يحتاجه المواطن لبعض منتجاتها

المتقدمة  الصناعات االستراتيجية والحربية بقطع صغيرة من منتجاتها إلدخالها في بعض منتجاتها

 األمر الذي يمكن المشروعات الكبيرة من التركيز على األنشطة الرئيسية وذلك يؤدي إلى والمعقدة

 .تخفيض تكلفة التسويق

 

اقتصاديات الدول، خاصة النامية والفقيرة، وذلك  مية ومكانة المشروعات الصغيرة فيأه كل ما سبق أكد
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 تطورها،. وتبدو أهمية هذه الصناعات في أنها تغطي مدى بالغ التنوعدرجة بغض النظر عن نوعها و

والسجاد  واالتساع من المجاالت االقتصادية من تصنيع الغذاء واألدوية والغزل والنسيج والمالبس

وحفر اآلبار ووسائل  لحصير والفخار، وكذلك الصناعات التي تتعلق ببناء المساكن وإقامة السدودوا

وحدة عمرانية؛ قرية كانت أو  حتى ألصغر والتنفيذ المواصالت... إلخ. كما أنها واسعة وقابلة لالنتشار

 ً ً  حيا ً  . كما تضم المشروعات الصغيرة للصناعاتحضريا العملية وأتقنت الممارسة اختبر ب  التقليدية تراثا

  .عبر األجيالصناعته 

 دور المجلس القومي للمرأة:

جميع في إطار الدعوة لتمكين المرأة المصرية إلى تحقيق هذا التمكين في  مجلس القومي للمرأةسعى الي

المجال االقتصادي، ويحتل تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المجاالت وبصفة خاصة 

أهمية يعتد بها في تحقيق هذا التمكين وذلك للمجاالت العديدة التي والمتوسطة صغيرة المشروعات ال

يمكن أن تسهم فيها المرأة في هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة 

مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى ومشروعات الحفاظ على التراث 

تكنولوجيا المعلومات ، بما يحقق رفع مساهمتها في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة ، وما يترتب 

وذلك في برنامج التمكين اإلقتصادي الذي كان    .على ذلك من زيادة الطاقات اإلنتاجية في المجتمع

لمدخل األساسي تركيز المجلس عليه بهدف التقليل من الفقر ومواجهة مشكلة البطالة بإعتبارهما ا

 .لكافة أوجه التنمية 

تفعيل مشاركة المرأة في مجال للتمكين اإلقتصادي ومنهج وسياسات المجلس القومي للمرأة 

 :المشروعات الصغيرة

وهو يعمل  في جميع المجاالتحدد المجلس منهج النوع اإلجتماعي والتنمية ، لتنمية وتمكين المرأة

 من خالل السياسات التالية:إقتصادياً  على تنميتها وتمكيتها 

  األفراد بأنفسهمللنوع االجتماعى ، والتى يحددها اإلقتصادية االحتياجات العملية  تحديد 

 .لتحسين أوضاعهم

  للنوع االجتماعىاإلقتصادية االهتمامات اإلستراتيجية تحديد. 

  اإلقتصادية.االهتمامات اإلستراتيجية تلبية 

 كين المرأة تلبية إحتياجات النساء من المشروعات بإعتبار المجلس مجلس لتنمية وتم  (

 .اإلحتياجات العملية اإلقتصادية(

 .ربط التمكين اإلقتصادي بمحو األمية والتعلم والتدريب 
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 .رفع قدرات النساء على إنشاء وإدارة المشروعات اإلقتصادية 

 .التدريب على زيادة اإلنتاجية ورفع درجة جودة المنتجات 

 التسويقية لصاحبات المشروعات تسهيل العمليات 

تفعيل مشاركة المرأة في مجال سياسات المجلس القومي للمرأة للتمكين اإلقتصادي وآليات تنفيذ 

 المشروعات الصغيرة

I. نفذ المجلس األنشطة التالية: للعمل على تحويل السياسات السابقة الى برامج ومشروعات 

بما يضمن   2007/2012،  2002/2007 تينالخمسي تينإدماج النوع االجتماعي في الخط .1

وضع مكون للمرأة في الخطط الخمسية ويتيح مواجهة الفجوات النوعية ويسهم في تمكين 

 .في جميع المجاالت  .المرأة

دراسة للوضع الراهن للمرأة قبل تنفيذ تم إفراد جزء خاص بالمحور اإلقتصادي للمرأة تضمن  .2

باالستناد على مفهوم التخطيط ، ثم تحديد اإلحتياجات، وترتيب األولويات 2007/2012خطة 

ومن ثم تحديد ؛  بالمشاركة بدأ من مستوى القرية الى المركز والحى الى المدينة والمحافظة

لخطة برامج تدريبية عن المشروعات التي سيتم تضمينها بالخطة القومية، كما تضمنت ا

حددت التي مشروعات الفي مختلف المحافظات على إنشاء  تدريب عدد من النساء طريقها تم 

بواسطتهن، كما تم توفير التمويل المطلوب إلنشاء تلك المشروعات وتوفير المعدات واآلالت ، 

) صندوق والخدمات التسويقية عن طريق وزارتي التضامن اإلجتماعي والتنمية المحلية 

 .التنمية المحلية(

مشروع المرأة المعيلة لألسرة : تأتى المرأة المعيلة في بؤرة اهتمام المجلس منذ بداية إنشائه   .3

جمعية تنمية  74محافظة ، يقوم عليها  21قرية في  73وحتى اآلن وقد نفذ هذا المشروع في 

مشروع للنساء 8243يذ حوالي المجتمع التي يقيم أعضاؤها في القرية نفسها وحتى اآلن تم تنف

 المعيالت في هذه القرى .

مشروع المنيا متعدد األهداف :يعد كمشروع تنموي متكامل يحمل عنوان " ، تبنى المجلس من  .4

خالل هذا المشروع منظومة متكاملة من أنشطة التمكين االقتصادي واالجتماعي والسياسي 

ي تنمية أسرتها ومجتمعها إضافةً إلى تنفيذ تدعم كل منهما األخرى تعزيزاً لمشاركة المرأة ف

 برنامج متكامل من التوعية بالحقوق اإلنسانية واالجتماعية والسياسية .

مشروع دعم دور النساء كحافظات للتراث الذي تم فيه دمج مفهوم المرأة كحافظة للتراث  .5

وثيق وتنمية فن وكمشتغالت بالمهن اليدوية التقليدية في مصر مع تمكينها اقتصادياً ، مع ت
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فتاة بمحافظات أسيوط وسوهاج وشمال سيناء وسيوة بمطروح على  800التللي وتم تدريب 

وقام المجلس بإنشاء موقع إليكتروني  ،هذه الفنون التراثية كمصدر أساسي للتنمية االقتصادية 

ً لتسو أصبحن بات الكثيرات من المتدروقد أظهرت المتابعة أن  .يق هذه المنتجات محلياً وعالميا

 .صاحبات ورش متخصصة في مجاالت هذه الفنون المصرية األصيلة اآلن 

مشروع  30البدء في إنشاء جمعية تعاونية لمجموعة من النساء لإلنتاج الحيواني وتنفيذ  .6

 مع تحديد نظام المتابعة والتقييم للمشروع.بمحافظة قنا، لإلنتاج الحيواني بقرية حجر الداهسة 

متكامل للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والسياسية في احدى قرى محافظة اإلعداد لمشروع  .7

الفيوم يمنح النساء التمويل الالزم للبدء في مشروع إقتصادي وفقاً لما حددنه بمنحة من بنك 

التنمية اإلفريقي؛ بشرط حضور فصول محو األمية وبرامج للتوعية بالحقوق القانونية 

 لمتابعة والتقييم للمشروعوالسياسية، مع تحديد نظام ا

II.  مركزاً لتنمية مهارات المرأة، يعتمد في إدارته على أسلوب إدارة القومي للمرأة المجلس أنشأ

المنظمات غير الهادفة للربح، ويقوم بتقديم سلسلة من الخدمات التدريبية بمختلف المجاالت 

ل وتمكينها من اقامة تعمل على تطوير مهارات المرأة ورقع قدراتها لدمجها في سوق العم

مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تمكنها من النهوض باوضاعها االقتصادية وتعظيم 

 لي:بما يالمركز  قام مشاركتها في تنمية المجتمع .. ومن هذا المنطلق 

 والمتوسطة برنامج التدريبي في مجال المشروعات الصغيرة

صغيرة متوسطة وى كيفية اقامة مشروعات هدف تمكين المرأة اقتصاديا من خالل التدريب علب

ومتناهية الصغر .. ويتضمن البرنامج عقد العديد من ورش العمل الفنية بمختلف المجاالت والتي يمكن 

ان تنفذ في المنزل باستخدام خامات بيئية بسيطه )مثال ذلك اشغال فنية بعجينة السيراميك، تطريز على 

، انتاج شنط من الجلد، صناعة حلي ، كروت معايده ...  القماش، انتاج عطور ومستحضرات تجميل

( امرأة من خريجات المدارس 92ورشة عمل استفادت منها عدد ) 17وغيرها( ... وقد تم تنفيذ 

 والجامعات والراغبات في اقامة مشروعات صغيرة .

 : برنامج الدعم الفني والتسويقي للمشروعات الصغيرة وتكنولوجيا المعلومات

 ركز بتصنيع جهاز لتجفيف الخضروات والفاكهة بالطاقة الشمسية باستخدام الخامات قام الم

 . وتدريب عدد من السيدات على تصنيعه البيئية وتم اعدا دراسة جدوى للمشروع

 ( دراسات جدوى سابقة، و إعداد كتيب يضم عدد 32تحديث عدد )من دراسات الجدوى  24

 –الجلدية  –لفترة السابقة فى مجال الصناعات الغذائية المبسطة والتى سبق تطبيقها بالمركز با

 الصناعات القائمة على تدوير المخلفات. –االشغال اليدوية  –الخشبية والزجاجية  –الكيماوية 
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  نشر وتحميل الموقع االليكترونيwww.wbdc-eg.com  

 تضم المشتركين والمشتركات من أصحاب وصاحبات المشروعات الصغيرة  إنشاء قاعدة بيانات

 والمتوسطة بموقع كليوستور تضم مشروعاتهم وانشطتهم المختلفة.

  استشارة فنية في مجال دراسات الجدوي . 15إصدار عدد 

  تطوير المواقع االليكترونية وتصحيح االخطاء الفنية وما يستلزم من تنسيق وتعديل وترتيب

 كمال ادخال بيانات االنشطة المختلفة للمركز.واست

 .عمل قاعدة بيانات تضم بيانات كاملة عن المدربين والمتدربين والجهات والمؤسسات المختلفة 

 المولدة للدخل" بالتنسيق مع هيئة  المشروعاتعقد ندوة بأسيوط حول "المرأة الريفية و

 (.5/2/2012تيرتيزم السويسرية)

  حول "نشر فكر العمل الحر" بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية عقد ندوة بكفر الشيخ

 (.10/3/2012والوحدة المحلية )

  ًعقد فرع المجلس بدمياط بالتعاون مع الرائدات الريفيات ندوات حول "توعية المرأة اقتصاديا

 (.2012وأهمية المشروعات الصغيرة" )مارس 

 يقي السابع لرائدات األعمال بعنوان "التنمية االشتراك في معرض على هامش المؤتمر اإلفر

االقتصادية في أفريقيا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تحقيق األهداف 

اإلنمائية لأللفية"، حيث قامت خمس سيدات أعمال من المشاركات في مشروع "كليوستور" 

 (.27/4/2012-25بعرض وبيع منتجاتهن المختلفة )

 29/9/2012-27مال الفنية واليدوية خالل الفترة اقامة معرض لألع  . 
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