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 ظاهرة المرأة المعيلة واآلثار المترتبة عليها
 دراسة ميدانية بمحافظة البحيرة

 شيما أحمد محمد صالح.أ

 مقدمة الدراسة:
تعتبر ظاهرة المرأة المعيلة من الظواهر االجتماعية الهامة التي أخذت في 

إن هذه الظاهرة تعتبر محور اهتمام عديد من االنتشار في الفترة األخيرة، لذا ف
العلوم االجتماعية كاالقتصاد والسياسة وعلم النفس واالجتماع، وظاهرة المرأة 
المعيلة ليست جديدة في المجتمعات اإلنسانية فوجد حاالت كثيرة من بقاء المرأة 

دارتها لعائلتها ولنفسها، فهي تلك المرأة المطلقة أو األرملة أو التي  بمفردها وا 
هجرها زوجها، أو زوجة السجين أو زوجة المريض والفتيات الالتي لم يسبق لهن 
الزواج أيضًا وذلك لعدم وجود العائل األساسي وهو "األب" وقد يرجع السبب إلى 
مرضه أو وفاته أو سجنه أو تقاعده عن العمل أو إعاقته، حيث تمر مصر بكثير 

ة والسياسية مما أدى إلى عدم اهتمام الدولة من التحوالت االجتماعية واالقتصادي
غفالها عن بعض القضايا التي ظهرت في المجتمع  بالقدر الكافي بأمور عيدة وا 
المصري ولكن القضية المطروحة اآلن على الساحة هي قضية المرأة المعيلة وما 
تعانيه من نقص في احتياجاها األساسية، حيث أن اتساع الظاهرة في عصرنا 

جعل المعنيين بشئون المرأة يشيرون إلى أزمة جديدة عاصفة بالمجتمع  الحالي
 البشرى لها آثارها السلبية ليس على صعيد المرأة واألسرة بل المجتمع كله.

ومع تدنى األجور وانتشار البطالة تصاعدت األهمية النسبية لهجرة العمالة مما 
الخارج والتي كان لها آثار أدى إلى إقبال العديد من العمال إلى الهجرة للعمل ب

اجتماعية واقتصادية على المجتمع المصري والتي نجم عنها ما عرف بـ "تأنيث 
 ”Egyptian Family of Women“األسرة المصرية 
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ومع التغيرات العالمية المعاصرة، واتساع دائرة النشاط االقتصادي وتطبيق 
بين الدول وتطبيق  سياسات االقتصاد الحر الذى ال يعرف الحدود والحواجز

سياسات الخصخصة، تطورت برامج التكيف الهيكلي وما صاحب ذلك من 
إضعاف قدرة الحكومات على توفير االحتياجات األساسية للسكان، ولقد ظهرت 
هذه اآلثار السلبية على المرأة بالتحديد لهذا فالنساء المعيالت أصبحت من 

الفقر وأيضًا تعول مما أدى لظهور  القضايا شديدة التعقد، ألن المرأة تعانى من
" والسبب في ذلك ألنها من أكثر Poverty or Womenظاهرة "تأنيث الفقر 

الفئات حرمانًا من التعليم، والرعاية الصحية، ونقص فرصتها في سوق العمل 
ألنها غير متعلمة وليس لديها من التدريب الكافي الذى يؤهلها للحصول على 

 أو عمل بمشروع صغير. وظيفة بدخل شهري ثابت
للمرأة المصرية دور تاريخي متميز، لقد تجلى هذا الدور في مشاركتها بشكل 

، وكانت مشاركتها في األساس من 2011يناير  25فعال في ثورة مصر في 
أجل مصر، ومن أجل الدفاع عن حقوق كل المصرين في الحرية والعدل والكرامة 

لبشرية التي تعتبر من أهم الثروات على وتكمن ثورة مصر الحقيقية في قواها ا
٪ لهذا يحدد المجتمع أدوار 50تمثل المرأة فيها ما يقرب من  اإلطالق والتي

المرأة ومواصفات كل دور طالما تشغل المرأة مركزًا داخل البناء أو النظام 
االجتماعي، ومن ثم تتعدد أدوار المرأة كزوجة وعاملة وأم وغيرها من األدوار 

ليات التي يتوقعها المجتمع، ومن بين هذه األدوار دورها كامرأة معيلة والمسئو 
ومسئولة عن رعاية األسرة واألبناء والقيام بدورين اثنين معًا دور األم ودور األب 
فهي التي تربى وترعى وتنفق على أسرتها بدون مساعدة من أي شخص، ولذلك 

وهذه المسئولية تقع على عاتق  البد من االهتمام بها ورعايتها ورعاية من تعولهم
 الدولة، والدولة تقوم برعايتها من خالل الجمعيات األهلية. 
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 ثانيًا: مشكلة الدراسة: 
حظيت قضايا المرأة فـي اآلونـة األخيـرة باهتمـام علـى المسـتوى القـومي فمـن لقد 

المؤكـد أن حقــوق المــرأة تحتـل موقعــا بــارزا علــى خارطـة الفكــر والثقافــة، وأن هنــاك 
جهدا واهتماما وسعيا سياسيا لتمكين المرأة ليس فقط باعتبارها شريكا مساويا ولكن 
باعتبــار أن العــبء األكبــر مــن التنميــة المجتمعيــة يقــع علــى عاتقهــا، فنجــا  بــرامج 
التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله، 

لدولـــة والمجتمـــع المـــدني فـــي صـــورته العامـــة باإلضـــافة إلـــى أهميـــة الشـــراكة بـــين ا
 )1(لتحقيق التمكين الكامل والشامل للمرأة.

وعلـــى المســـتوى المحلـــى، قامـــت مصـــر بـــدور ريـــادي ملمـــوس، وأظهـــرت نشـــاطًا  
ملحوظًا فيما ُعـرف بعصـر المـؤتمرات، حيـث كـان لتواجـدها دور إيجـابي ال يمكـن 

قـــوق المـــرأة عامـــة والمصـــرية إغفالـــه فـــي عـــدة مـــؤتمرات عالميـــة ومحليـــة تنـــادى بح
ـــالمرأة وقضـــاياها فـــي الوقـــت  ـــك الجهـــود مـــدى االهتمـــام ب خاصـــة، وتعكـــس كـــل تل

 )2(الحالي.
هــذا و يشــمل مفهــوم " المــرأة الُمعيلــة " العديــد مــن النســاء تاألرامــل، المطلقــات، 
الزوجات المهجورات، الزوجة الثانية، زوجة العامـل األرقـى، زوجـة العاطـل، زوجـة 

زوجة المـريض أو العـاجز باإلضـافة إلـى الزوجـة التـي تسـهم بدرجـة أكبـر المدمن، 
غيــر المتزوجــاتي وفــي المجتمــع المصــري تتزايــد أعــداد األســر  -فــي دخــل األســرة

المعيشـية التـي ترأســها النسـاء الُمعـيالت، وتشــكل هـذه الفئـة شــريحة كبيـرة مـن أفقــر 
د األسرة من الصغار والكبـار، الفقراء حيث تقع المسئولية على المرأة في إعالة أفرا

فــي  %22وتشــير البيانــات المتاحــة إلــى أن نســبة النســاء المعــيالت يبلــ  حــوالى ت
 )3(ي.%25الحضر بينما في الريف 

فـإن نسـبة المـرأة الُمعيلــة  2011وحسـب آخـر اإلحصـائيات المتاحـة حتـى عـام  
عيلــة فــي ي، وتعــد أعلــى نســبة للمــرأة المُ %16فــي المجتمــع المصــري تبلــ  حــوالي ت
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ي والدقهليـــة %20.4ي وفـــى األقصـــر بنســـبة ت%23.3محافظـــات: ســـوهاج بنســـبة ت
ي وأقـــــل نســـــبة للمـــــرأة الُمعيلـــــة %19.2ي بينمـــــا القـــــاهرة بنســـــبة ت%19.8بنســـــبة ت

ي وفــى %4.9ي والــوادي الجديــد بنســبة ت%1.7بمحافظــات: جنــوب ســيناء بنســبة ت
 )4(ي.%.37ي وأخيرًا مطرو  بنسبة ت%6.6البحر األحمر بنسبة ت

وتعـــاني المـــرأة الُمعيلـــة مـــن العديـــد مـــن المشـــكالت والصـــعوبات الحياتيـــة ومـــن  
أهمهـــا المشـــكالت االقتصـــادية حيـــث تتركـــز معظـــم النســـاء الُمعـــيالت فـــي الشـــرائح 
الســكانية األكثــر فقــرًا، حيــث ال تــزال مشــاركتهن فــي النشــاط االقتصــادي ضــعيفة، 

ثـــــر مـــــن الرجـــــال بســـــبب الركـــــود كمـــــا أنهـــــن يتعرضـــــن للبطالـــــة كســـــائر النســـــاء أك
االقتصادي وموقف أرباب العمل من عمل المرأة، فضـاًل عـن أن كثيـرات مـنهن ال 
يستطعن الخروج إلى العمل لعدم توفر الخدمات المساعدة وفرص التدريب المهنـي 

 )5(التي تتوافر للرجال والتي يمكن أن تساعدهن في الحصول على عمل مناسب.
 :الثًا: أهمية الدراسةث

 -تتمثل اهمية الدراسة الراهنة في جانبيها النظري والتطبيقي فيما يلي: 
 األهمية النظرية  -أ
تأتى هذه الدراسة كضرورة أقرتها وأكدت على ضرورة إجرائها نتائج العديد من -1

الدراسات والبحوث العلمية التي تناولت مشكالت المرأة المعيلة ألسرة 
ان وما يستتبع ذلك من مشكالت أخرى ومعاناتها الشديدة من الفقر والحرم

 أكثر عمقًا.
يعد انتشار ظاهرة المرأة المعيلة مقياسًا لقياس فقر المجتمعات ويعاني أطفال -2

هذه األسر من الفقر والحرمان، واالسر التي تعولها امرأة ذات مستوى 
 اقتصادي أقل من األسر التي يعولها رجل.

ائية داخل محافظة البحيرة لرصد تطوير نظام المعلومات والبيانات اإلحص-3
 واقع المرأة المعيلة واحتياجاتها.
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يمكن من خالل هذه الدراسة وضع تصور مستقبلي لمواجهة األزمات التي -4
تواجه المرأة المعيلة والعمل على حلها ومواجهة العقبات ووضع حلول 

 إيجابية لها بطريقة علمية.
٪ 33: 22ري حيث تتراو  ما بين زيادة نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المص-5

من إجمالي األسر، مما يتطلب فرص عمل تزيد الدخل االقتصادي حتى 
 تتمكن المرأة المعيلة من إعالة أسرتها.

إن صورة األسر األحادية تالتي يعيلها طرف واحدي ستكون ظاهرة واضحة في -6
ساء، ٪ من األسر األحادية في العالم يديرها ن70المجتمع، إذا علمنا أن 

غير متزوجي سوف ندرك  –مطلق  –٪ فقط يديرها رجال تأرمل 30
 خطورة هذه الظاهرة اآلخذة في االتساع.

 األهمية التطبيقية -ب
تفعيل جميع اآلليات في المجتمع المدني ليقوم بدوره في رفع المعاناة عن -1

 كاهل المرأة المعيلة وتغير النظرة الدونية التي يتعامل بها معها، فما هي إال
 أخت أو ابنة أو زوجة أو أم لكل منا.

في إطار االهتمام العالمي بالفقراء تطفو على السطح قضية النساء المعيالت -2
باعتبارهن أفقر الفقراء في إطار االهتمام العالمي بالمرأة وضرورة استيعابها 

 داخل خطة التنمية اإلدارية.
يات أمام جميع أصبحت ظاهرة النساء المعيالت ظاهرة عالمية تفرض تحد-3

المجتمعات في جميع أنحاء العالم وتواجه العديد من المشكالت شديدة 
الخطورة تهدد كيان األسرة وتهدد بقائها وتنذر بانهيارها ومن ثم فهي تهدد 

 كيان مجتمع بأسره.
المساهمة في حل المشكالت التي تواجه المرأة والتي تحول دون تفعيل -4

ومساندتها في الحصول على حقوقها التي مشاركتها وتقدمها في المجتمع 
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نص عليها الدستور والقوانين المصرية وما التزمت به مصر في االتفاقيات 
 الدولية.

تخفيف ما تعانيه المرأة المعيلة من مشكالت والعمل على تطوير ما يقدم  -5
للمرأة المعيلة من خدمات وذلك لرفع مستواها ومستوى أسرتها مع إبراز 

 الذي تقوم به سواء داخل األسرة أو في المجتمع.أهمية الدور 
تفعيل دور المرأة في التنمية لكونها تمثل ليس فقط نصف المجتمع بل هي -6

القلب النابض لمدرسة القيم واألخالق والتعليم والعلم في حياة األسرة بصفة 
 خاصة والمجتمع بصفة عامة.

 اإلطار المنهجي للبحث
و الخطة العامة التي يرسمها الباحث لكي يتمكن المنهج بمثابة االستراتيجية أ

من حل مشكلة بحثه أو تحقيق هدفه تعتمد على مجموعة من األسس والقواعد 
 والخطوات يستفيد منها في تحقيق أهداف البحث أو العمل العلمي.

يمتاز المنهج بالدقة والموضوعية والحيادية والمالحظة والقياس والتصنيف 
ما أنه يطبع البحث أو العمل العلمي بطابعه ويتلون بلونه والترتيب والتعميم ك

 ويحدد وصفه وصفته على هذا األساس.
فإذا كان البحث يحتاج إلى االستعانة بقواعد الوصف فإنه ليجد بدًا من 
االعتماد على المنهج الوصفي بما يترتب عليه أن يكتسب البحث صفة الوصف 

 )1(ويقال عنه بحث وصفى.
الوصفية بأنها تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة  وتعرف الدراسة

ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموعة من 
األوضاع، وهذا ال يعنى أنها تحصر أهدافها في جمع الحقائق فقط، ذلك ألن 

ب قدرًا كبيرًا من الباحث يتناول البيانات التي جمعها بالتحليل والتفسير، وهذا يتطل
المعلومات والمعطيات والبيانات التي تدور حول المشكلة موضوع البحث، ويحدث 
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هذا من خالل الدراسات االستطالعية أو الكشفية التي تحدد الصورة العامة 
واإلطار العام للمشكلة. كذلك فإن الدراسات الوصفية تحدد ما إذا كانت ظاهرة 

ي تكرارها مرتبطة بعوامل أخرى معينة، وتقوم معينة تتكرر، وما إذا كانت ف
 الدراسات الوصفية على أساس منهجين هامين هما التجريد والتعميم.

وبصفة عامة فإن أهمية الدراسات الوصفية ترجع إلى دقتها في اتساع 
 )2(مضمونها أو نطاقها ومن ثم فإنه يلزم وجود تصميم في هذه الدراسات.

ية تتنوع وتتعدد بين دراسة خصائص السكان في إذن إن أهداف البحوث الوصف
المجتمع أو اإلمكانيات المتاحة، أو المشكالت االجتماعية أو عناصر التنظيم 
االجتماعي أو االتجاهات نحو قضايا وأوضاع هامة داخلية... وتفرض على 
الباحث ضرورة أن يكون قادرًا على تحديد ما يريد وصفه بوضو  وتعين من 

 )3(مجتمع البحث أو عينته. الذين يشملهم
 كما اعتمدت الباحثة على أداة االستبيان والمقابلة الشخصية كأداة للدراسة.

 خامسًا: النظرية الموجهة للبحث
 أثر النظرية في البحث 

 توجيه النظرية للبحث نحو الموضوعات المثمرة.-1
 تضفي النظرية على نتائج البحث داللة ومغزى.-2
 تمد البحث بسياق محدد. "orientations"هات عامة تنطوي النظرية على توجي-3
 توجيه مفاهيم النظرية وتصوراتها في عملية جمع وتحليل معطيات البحث.-4

 أثر البحث في النظرية
 يسهم البحث في تطوير النظرية. -1
 يسهم البحث في إعادة صياغة النظرية. -2
 يسهم البحث في إعادة تحديد محور اهتمام النظرية. -3
 )1(توضيح مفاهيم النظرية. يسهم البحث في -4
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 لقد اعتمدت الباحثة على نظرية الدور كنظرية موجهة للدراسة.
بدأت نظرية الدور تؤثر في الوقت المعاصر حيث أخذ عدد المؤسسات 
االجتماعية التي تستخدم تلك النظرية يتزايد تدريجيًا، ويرجع ذلك إلى ما تتسم به 

كذا مضامينها التطبيقية، وقدرتها على أن من ثراء مفاهيمها ومكوناتها النظرية و 
تقدم لنا أسلوبًا ووسيلة مناسبة لدراسة وتحليل السلوك االجتماعي في صوره 

 .)2(السوية والمشكلة.
 -العناصر األساسية لنظرية الدور هي: -

 : ويمثل وحدة الثقافة.Roleالدور 
 : ويمثل وحدة المجتمع.Positionالوضع 
 ة الشخصية.: ويمثل وحدselfالذات 

إن نظرية الدور نتاج لجهد أشخاص عديدين، ومن الرواد األوائل الذين كان لهم -
الفضل األول: جيمس بالدوين، وستانلي هال، ويليام جيمس، وجون ديوي، 

 وتشارلز هـ. كولي، وجورج هدميد، وذلك في مطلع القرن العشرين.
لجماعة والمرتبطة بوضع وقد يعرف الدور بأنه المطالب المعينة بحكم تركيب ا-

 )3(اجتماعي معين.
 مفاهيم نظرية الدور

 قوة وضو  الدور.-3توقعات الدور.-2متطلبات الدور.-1
 صراع األدوار.-6األدوار الظاهرة واألدوار الضمنية.-5غموض الدور.-4
 استعادة التوازن.-9عدم تكامل األدوار وتعارضها.-8عدم كفاية الدور.-7

 )1(وحدة الدور.- 12التقويم.-11جزاءات.ال-10
عطاؤه  ونظرية الدور تساعد الباحث على فهم المجتمع البشرى فى صورة كلية وا 
إطارًا للبحث فى مناطق معينة ولشرائح اجتماعية محددة تكون ذات الصلة بالكل 
 وتقدم النظرية إجابات لألسئلة التى تواجه الباحث بالنسبة لإلجراءات واألدوات
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المنهجية المالئمة لطبيعة موضوع الدراسة، وتحديد نطاقها وفئاتها، وتحديد 
 )2(األساس العلمي للتحليل والتفسير لنتائج الدراسة التطبيقية فى علم االجتماع.

 سادسًا: اإلطار النظري للدراسة:
 أواًل: التطور التاريخي لظاهرة المرأة المعيلة.

 القديم مكانة المرأة فى المجتمع المصرى-
ــة منــذ الفراعنــة ولقــد وجــدت علــى ســجالت المعابــد اهتمــام  كــان االهتمــام بــالمرأة المعيل

ففــي عصــر األســرتين ، الفرعــون بهــا حيــث كــان يقــول أن أب لكــل يتــيم وزوج لكــل أرملــة
الثالثــة والرابعــة كــان الزوجــان الرجــل والمــرأة يظهــران فــى التماثيــل فــى حجــم واحــد واقفــين 

 يشير إلى أن القانون كان يسوى بينهما. جنبًا إلى جنب مما
 مكانة المرأة المصرية فى ظل اإلسالم-

نظـــــم التشـــــريع اإلســـــالمي حيـــــاة المـــــرأة، ومنحهـــــا حقوقـــــًا إنســـــانية ومدنيـــــة واقتصـــــادية 
واجتماعية متعددة، فجعلها مسـئولة عـن نفسـها وأسـرتها، وعـن المجتمـع الـذي تعـي  فيـه، 

 )3(الرجــل والمــرأة فكــل منهمــا ينــال مــا يســتحق مــن جــزاءوشــرع اإلســالم مبــدأ المســاواة بــين 
"فاســـتجاب لهـــم ربهـــم أنـــى ال أضـــيع عمـــل عامـــل مـــنكم مـــن ذكـــر أو أنثـــى بعضـــكم مـــن 

 بعض" ويحمل كل منهما مسئوليته عامة "كل امرئ بما كسب رهين".
ويوصـــى اإلســـالم اإلنســـان برعايـــة والديـــه ويخـــص األم بـــذكر مـــا أتـــت مـــن آالم فيقـــول 

 الى "ووصينا اإلنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرهًا" صدق اهلل العظيمتبارك وتع
 المرأة فى المجتمع المصرى الحديث-

إن المـــرأة المصـــرية تواجـــه الكثيـــر مـــن المعوقـــات االقتصـــادية، والسياســـية واالجتماعيـــة 
نتيجــــة لتطبيــــق بــــرامج اإلصــــال  االقتصــــادى والتكيــــف الهيكلــــى وأهمهــــا البطالــــة وزيــــادة 

ئولياتها المنزلية نتيجة لسفر الزوج للخارج ولعمله في أكثر من عمـل، هـذا فضـاًل عـن مس
تركز دورها فقط فى التنشئة االجتماعية لألبناء والقيام بالمهام األسرية دون تفعيـل لـدورها 
فــى المجتمــع لــذا البــد مــن القضــاء علــى هــذه المعوقــات، وتشــجيع المــرأة علــى المشــاركة 

 )4(تمع.اإليجابية فى المج
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الـذي يعـد بحـق حجـر األسـاس فـي  "Poverty"وهناك العوامل االقتصـادية وأهمهـا الفقـر 
بيئــة تهمــي  النســاء، ذلــك االرتبــاط الوثيــق باألميــة وضــعف المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار، 
وأيضـــــًا عالقتـــــه المباشـــــرة بغيـــــاب فـــــرص المـــــرأة ومصـــــادرها االقتصـــــادية واالجتماعيـــــة 

 )5(والسياسية.
 ألسباب الرئيسية النتشار ظاهرة المرأة المعيلةثانيًا: ا

ألرامـــل الســـيدات هـــن مـــن فقـــدن الـــزوج بســـبب المـــوت ولـــم : اترمـــل الزوجـــة-1
يتــزوجن بعــده ومســئوالت وحــدهن عــن معيشــتهن ومعيشــة أســرهن ويــؤدى ذلــك إلــى 

 )1(تغيير فى الدور االجتماعى للمرأة مقارنة بدور الرجل.
نحـــراف األبنـــاء  الطـــالق ســـبب رئيســـى: الطـــال -2 وأساســـى فـــى التفكـــك األســـرى وا 

وذلك ألن هناك افتقاد الرعاية الوالدية وبالتالى فإن الطالق يسـبب العديـد مـن المشـكالت 
التــى تواجــه المــرأة المطلقــة التــي تعــول وهــي المشــكالت االقتصــادية التــي يترتــب عليهــا 

 )2(لمرأة مسئولية األسرة.المشكالت االجتماعية ثم المشكالت الصحية والنفسية وتتولى ا
األمر الذي بدوره ال يمكن لألسرة بكل أعضائها القيام بأدوارهم ووظائف تجـاه بعضـهم 

 )3(البعض أو تجاه المجتمع ككل.
ُيعــرف التقاعــد بصــفة عامــة علــى أنــه "انســحاب أو انفصــال مــن العمــل : التقاعــد-3

التقاعــد نقــص فــى الــدخل النشــيط المــأجور الــذي يســتغرق فتــرة عمــل كافيــة وقــد يصــاحب 
ذا أراد العمـل بعـد تقاعـده  وشعور المتقاعد بعدم قيمته وأنـه أصـبح مسـتهلكًا غيـر منـتج، وا 
فإنه يواجه بعض المشكالت حيـث فـرص العمـل المناسـبة أقـل وتضـطر المـرأة إلـى إعالـة 

 )4(أسرتها.
إلـــى أن التقاعـــد قـــد يكـــون مقبـــواًل إذا تمتـــع الـــزوج  Atcbely (1970)يشـــير 

حة جيدة وبوضع اجتماعى واقتصادى متوسط أو عالى وقد يكون غير مقبـول بص
 )5(وله أثاره السلبية إذا كان الزوج ينتمي إلى الطبقات الدنيا.

إن اآلثــار االجتماعيــة للهجــرة والتــي نجــم عنهــا مــا : الزوجــات المهجــورات-4
عـــرف فـــي مصـــر تبتأنيـــث األســـرة المصـــريةي حيـــث يتـــرك رب األســـرة زوجتـــه فـــي 
الـــوطن األم ممـــا يترتـــب عليـــه فـــي أغلـــب األحـــوال أن تتـــولى الزوجـــة إدارة األســـرة 
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بصورة كاملة بما في ذلك األطفال الذين ينشئون في ظـل عـائالت وحيـدة الوالـد أو 
بمعنــى آخـــر يصــبح تأســـرة تعولهـــا امــرأةي، حيـــث إن انخفـــاض فــرص العمـــل يـــدفع 

عبـاء الماليـة ودون التكفـل بهـم الفقراء من الرجال إلى هجر زوجاتهم هروبـًا مـن األ
  )6(ماديًا.
هن زوجات رجال في المعـا  أو رجـال : زوجات رجال عاطلون عن العمل-5

مرضى عجائز أو رجـال لـم يعـودوا قـادرين علـى العمـل بسـبب المـرض أو إصـابته 
وبالتالي أصبحت المرأة هي المسئولة عن اإلنفاق على أسـرتها وتحمـل مسـئولياتها 

رات التــي حــدثت والتــي مــن خــالل هــذه المتغيــرات يجــب عليهــا أن فــي ظــل المتغيــ
 )1(.تتواءم معها لسد احتياجاتها واحتياجات أسرتها

هي التي تكون مسـئولة عـن األسـرة مسـئولية كاملـة، نجـد أنهـا : زوجة السجين-6
تفقــد اإلحســاس بــالتوافق، فقــد لــوحظ عليهــا صــورة الــذات ســيئة ومطحونــة وضــعيفة 

 )2(.جتماعي الخارجي باإلضافة إلى الضغوط االقتصاديةنتيجة القهر اال
األرزقى هو مصطلح دارج يرمز إلى أي شـخص ال : زوجات الرجال األرزقية-7

يعمل عماًل منتظمـًا وبالتـالي لـيس لـه دخـل ثابـت أو منـتظم والرجـال األرزقيـين هـم 
فـــي العـــادة عمـــال يـــدويون مـــاهرون أو غيـــر مـــاهرون يعملـــون حيـــث تتـــوفر فـــرص 

 )3(عمل محددة ولكنهم ال يحصلون أبدًا على عقد عمل أو مهام ثابتة.
تعتبر زوجات مدمني المخدرات من أكثر : زوجات مدمني المخدرات والكحول-8

النســاء المعــيالت تعرضــًا للضــغوط النفســية واالجتماعيــة، ممــا قــد يقــع عليهــا عبــ  
المعيلــة ممــا يجعلهــا  كبيــر فــي محــاوالت الــزوج أخــذ المــال التــي تتعــرض لهــا المــرأة

 )4(غير متوافقة بشكل سوى مع تلك الظروف المحيطة.
النسـاء الالتـي لـم يتـزوجن أبـدًا ويمـثلن : النساء الالتـي لـم يسـب  لهـن الـزوا -9

أقل نسبة من النساء الالتي يعولن أسرهن فهن نساء لم يسبق لهـن الـزواج ويعـولن 
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ة التــي تعــي  فيهــا لســد احتياجاتهــا أســرهن وتقــوم فيــه المــرأة بتحمــل مســئولية األســر 
 )5(واحتياجات أسرتها.

، وهــذه النوعيــة مــن النســاء تمثــل أكثــر أنــواع النســاء انتشــارًا : الزوجــة الثانيــة-10
وذلــك ألن المـــرأة المعيلـــة فـــي هـــذه الظـــروف قـــد ال تعـــرف مكـــان الـــزوج أو يـــرفض 

ظــروف اإلنفــاق الــزوج اإلنفــاق علــى أســرته األولــى وتتحمــل المــرأة فــي مثــل هــذه ال
 )6( على أسرتها.

هن النساء المتزوجين من : الزوجات الالتي يساهمن بدخل أكبر في األسرة-11
أزواج لهــم دخــول منتظمــة ووظــائف ثابتــة لكــن أجــورهم منخفضــة بالدرجــة التــي ال 
تسمح لهم بتغطية احتياجات المنزل، فتقـوم المـرأة باإلنفـاق علـى األسـرة حيـث أنهـا 

 )1(أعلى من دخل الزوج وتصرفه في احتياجات المنزل.تحصل على دخل 
هـن نسـاء زوجـات : النساء المتزوجات من رجـال مرىـى ومصـابين بـالعجز-12

لرجـــال عـــاطلين بســـبب إصـــابتهم بـــالمرض أو بـــالعجز نظـــرًا لكـــون الـــزوج مصـــابًا 
بمــرض خطيــر فالنســـاء المتزوجــات مــن رجـــال فــي مثــل هـــذه الظــروف هــن نســـاء 

 )2(وف أن يكونوا نساء مسئوالت عن أسر.فرضت عليهن الظر 
هى المرأة التـي تعـي  بمفردهـا ولـيس : المرأة الوحيدة )التي تعيش بمفردها(-13

لديها أقارب وهذه الفئة من النساء تكون مسئولة عن نفسها فقط وهـي مـن األنمـاط 
األكثر شيوعًا في المجتمعات الحضرية عن المناطق الريفية وتكون هـذه الفئـة مـن 

 )3(النساء ليس لهن مصدر دخل تواجه به صعوبات ومتطلبات الحياة.
لقــد اتبعـت مصــر شــان عــدد كبيـر مــن الــدول الناميــة : اإلصــالا االقتصــادي -14

برنامجًا للتـدريب والتكيـف الهيكلـي لبرنـامج اإلصـال  االقتصـادي باالتفـاق مـع كـل 
انعكـــس فـــي  والـــذي 1991مـــن البنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد الـــدولي فـــي مـــارس 

معــــدالت التضــــخم وزيــــادة الــــدين الخــــارجي ولهــــذا شــــهدت أعــــداد النســــاء الفقيــــرات 
والمعـــيالت ألســـر فـــي المجتمـــع المصـــري تزايـــد بســـبب نقـــص بـــرامج المســـاعدات 

 )4(االجتماعية.
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رصـــد علمـــاء االجتمـــاع فـــي مصـــر اآلثـــار االجتماعيـــة : الهجـــرة الخارجيـــة -15
نيث األسرة المصرية مما يترتب علـى ذلـك أن للهجرة والتي نجم عنها ما يعرف بتأ

تتــولى الزوجــة إدارة األســرة، وحيــث تعتبــر أســرة المــرأة المعيلــة أفقــر الفقــراء وأكثــر 
حساســية وأكثــر عرضــة لنقــل العــزل للجيــل التــالي وكــذلك تعتبــر المــرأة التــي تــرأس 

 )5(األسرة وصمة عار.
: داث التقـدم فـي المجتمـعتنفيذ خطط للتنمية االقتصـادية واالجتماعيـة إلحـ-16
ظرًا لقيام هذه المجتمعـات بإنشـاء المصـانع والمشـروعات التنمويـة األخـرى والتـي ن

عملــت علــى زيــادة وتيــرة التحضــر فــي هــذه المجتمعــات، أيضــا  حــدثت تغيــرات فــي 
بنية األسرة بانتشار نموذج األسرة النووية، وانحسار نمط األسرة الممتدة بمـا يقدمـه 

 )6(رادها ومن هذه التغيرات أيضا ظهور النساء الالتي يعلن أسرًا.من دعم لكل اف
العولمة لها جوانبها اإليجابية في فـتح الحـدود :  Globalization العولمة-17

وتقريب المسافات وجعل العـالم قريـة كونيـة واحـدة وأيضـًا لهـا جوانـب سـلبية، حيـث 
نصيب الفرد من العـالج  ترتفع نفقات وتنخفض األجور، ومن ثم يقل اإلنفاق على

والصحة والتعليم وينخفض معدل اإلنجاب، ومع ضـغط العولمـة يبـدأ العـد التنـازلي 
 )1(للتخلص من القيم واألخالق ويقع الفرد والدولة في فخ العولمة.

أن ارتفـاع نســبة المـرأة المعيلـة فـي كـل مــن  2000أوضـحت دراسـة األمـم المتحـدة 
سرة في الحروب أو مرضه أو هجرته ويـؤثر ذلـك لبنان وفلسطين نظرًا لفقد رب اال

ـــة  ـــة، وســـوء األحـــوال المعيشـــية، وقل فـــي وجـــود العديـــد مـــن المشـــكالت مثـــل البطال
  )2(الدخل، وصعوبة توفير الرعاية المطلوبة ألسرهن.

 ثالثًا: سمات وخصائص النساء المرأة المعيلة:
لمــرأة تتميــز هــذه الفئــة مــن النســاء بكبــر الســن حيــث أن متوســط عمــر ا-1

 )3(سنة. 55المعيلة حوالي 
 )4(سنة. 50سنة إلى أقل من  35تتركز في الفئتين العمريتين من -2
 )5(تتميز هذه الفئة بانخفاض مستوى التعليم وتفشى األمية.-3
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ــــــدخل -4 ــــــرة ذات ال ــــــي األســــــر الفقي ــــــاع معــــــدل انحــــــراف األحــــــداث ف ارتف
 )6(المنخفض، وخاصة تلك األسر التي تعولها إمرأة.

ى المهارى للنساء المعيالت، وصـعوبة تلقيـنهن تـدريبات ضعف المستو -5
 )7(لتنمية المهارات وبالتالي فإن أغلبهن فقيرات.

إن هـــــــذه األســــــــر لهـــــــا منزلــــــــة منخفضــــــــة مـــــــن الناحيــــــــة االجتماعيــــــــة -6
 )8(واالقتصادية، عندما قورنت بنسبة األسر التي تعولها الرجال.

بارتفـــاع معـــدل  تـــرتبط معـــدالت اإلعالـــة المرتفعـــة بـــالفقر، كمـــا تـــرتبط-7
 استهالك الدخل ووجود عدد أكبر من األطفال.

ــيم عائــل األســرة بطريقــة شــديدة الســلبية مــع مســتوى -8 يــرتبط مســتوى تعل
٪ي فــي 85الــدخل، حيــث تقــل نســبة األميــة بــين النســاء المعــيالت ألســرة ت

 )9(٪ي في الحضر في المجتمع المصري.57الريف وت
ذاته أي أن يصبح غريبًا عنها  االغتراب وببساطة هو أن يفقد اإلنسان-9

ــًا شــديدًا، فهــي تنتقــل  والمــرأة فــي المجتمــع المصــري الحــديث تعــاني اغتراب
اليـــوم مــــن عهـــد التبعيــــة الضـــعيفة المســــحوقة المقهـــورة إلــــى عهـــد التبعيــــة 
 المبدعة القوية، وهي في حيرة وأزمة إزاء خلط األدوار الذي وضعت فيه.

ليعنــي تلــك الصــراعات التــي صــراع األدوار ويطلــق هــذا االصــطال  -10
يدركها األفراد المتعرضـون لهـا، ويـرى "سـييجل" أن هـذا االصـطال  يشـير 
إلـى ذلـك الموقـف الـذي تقـع فيـه األنـا فـي اختيـار صـعب أو مسـتحيل بــين 

 )1(دورين مختلفين.
إن األم الوحيــــدة قــــد تشــــعر بالوحــــدة أو بأنهــــا حبيســــة أو حزينــــة فــــي -11

شاعرها على الطفل، واألمر الهام هـو بعض األوقات، كما قد تنفث عن م
بــــداعاتها  أن تســــتمر فــــي حياتهــــا كإنســــانة طبيعيــــة وتحــــتفظ بصــــداقاتها وا 
ومستقبلها المهني وأنشطتها الخارجية على قدر اإلمكان وال تسمح لحياتها 
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أن تتمحور حول طفلها فحسب، خاصـة لـو أن لـديها طفـاًل صـغيرًا يحتـاج 
 )2(.إلى الرعاية وليس حولها من معين

إن واقع العمالة النسائية يكشـ  عـن جوانـب هامـة لىـعفهن فـي سـو  - 12
 -: العمل بسبب الحقائ  التالية

إن نسبة هامة من عمل المرأة ال يدفع عنها أجـر نقـدي ومـن ثـم تسـقط فـي -1
 االعتبار في حسابات الدخل القومي.

ه مجـرد إن عمل المرأة، خاصة الفقيرات منهن، غالبًا ما ينظر إليـه علـى أنـ-2
مصدر للدخل العـائلي ولـيس دعامـة لتمكـين المـرأة مـن احـتالل المكانـة الالئقـة 

 بدورها في المجتمع.
إن تعـارض األدوار بحكـم أن المجتمــع مـا زال ينتظـر مــن المـرأة أن تــنهض -3

 )3(بالمسئوليات الكاملة لرعاية األسرة داخل المنزل. 
ن مثيالتهــا مــن األســر انخفــاض المســتوى االقتصــادي للمــرأة المعيلــة عــ-13

التــي يعولهــا رجــل خاصــة بعــد أن زادت عليهــا األعبــاء وانتقالهــا مــن الرفاهيــة 
 )4(إلى سوق العمل.

 العائالت لعائل واحد
ـــــة ألن  ـــــة يمكـــــن أن تكـــــون هائل ـــــى عـــــاتق المـــــرأة المعيل ـــــاة عل ـــــات الملق إن المتطلب

أة كونهــا المسـئولية ســوف تكــون علــى أكتافهــا هــي فحســب، والمــرأة التــي تواجــه وطــ
العائل الوحيد إما نتيجـة للطـالق أو االنفصـال أو المـوت أو الهجـر، تتحمـل أعبـاء 

 )5(.الحزن والفقدان والفقر إلى جانب األعباء األخرى

 رابعًا: المشكالت واآلثار المترتبة على ظاهرة المرأة المعيلة وكيفية مواجهتها 
ـــل نمـــاذج أخـــرى لألســـر ال تـــي يغيـــب عنهـــا أحـــد لقـــد تجاهـــل المجتمـــع لوقـــت طوي

الوالدين وبالذات الرجل غيابـًا دائمـًا أو مؤقتـًا ويختلـف داخلهـا األدوار والمسـئوليات 
عن المألوف واعتبرت هـذه النمـاذج انحرافـًا عـن الوضـع المثـالي المعـروف ويعتبـر 
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هذا انتهاكًا لحقوق األطفال بها، وبشكل عـام يـنخفض مسـتوى المعيشـة فـي األسـر 
 )6(ء عن المستوى العام لألسرة.التي ترأسها نسا

 العن  ىد المرأة-1
هنــاك أشــكااًل متعــددة للعنــف االجتمــاعي النــاتج عــن أعــراف وتقاليــد تســاعد علــى 
اســـتخدامه ضـــد المـــرأة كـــأداة لتهـــذيب ســـلوكها، وهـــذا القبـــول االجتمـــاعي لممارســـة 
العنف ضد المرأة تكمن جذوره في بعض أسـاليب التنشـئة االجتماعيـة وهـذا العنـف 

ه النســاء فــي صــورة جســدية أو الــذي قــد يقــره المجتمــع ويقــوم بــه بعــض األفــراد تجــا
اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، إنما يمثل ذلك تحديًا من جانـب المجتمـع تجـاه 

 )1(محاوالت النهوض بالمرأة وتمكينها.
 -ويمكن تمكين المرأة اجتماعيًا ونفسيًا وقانونيًا من خالل ما يلي: 

 توعية المرأة بحقوقها وبسبل الحصول عليها.-أ
 التقاضي حال الوصول لهذه المرحلة.تيسير إجراءات -ب

 المشكالت االقتصادية -2
ألول  (Feminization Poverty)منـذ أن ظهــر مصــطلح تأنيــث الفقــر 

ي ويقصــد بــه تركــز الفقــر بــين األســر التــى تعولهــا إنــاث 1978مــرة عــام ت
أصبحت العالقة بين البناء األسرى وانتشـار الفقـر علـى اهتمـام متزايـد فـي 

 )2(ة.العلوم االجتماعي
 المشكالت الثقافية -3

نمــا ظـاهرة اجتماعيــة تخــص  األميـة لــم تعـد مشــكلة فرديـة تخــص المــواطن األمـي وا 
ـــــًا يقـــــف أمـــــام تطورهـــــا السياســـــي  ـــــى حـــــد ســـــواء بكونهـــــا عائق الفـــــرد والمجتمـــــع عل

 )3(واالجتماعي واالقتصادي ويحول دون مواكبته لحضارة العصر الذي نعي  فيه.

ـــة تعـــاني مـــن Staten 1990لقـــد أوضـــحت دراســـة تســـتيتن  ي أن المـــرأة المعيل
المســـتوى االقتصـــادي الصـــحي المتـــدني، وكـــذلك مســـتوى التغذيـــة والـــدخل، بعكـــس 

 الوضع بالنسبة للرجل المعيل لألسرة. 
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 المشكالت االجتماعية -4
إن النساء المعيالت ألسر يعـانين مـن الشـعور بالعزلـة  (Perez , 2000)ويشير 

الـــنفس وعـــدم تـــوفر فـــرص العمـــل التـــي تتناســـب مـــع وقلـــة الحيلـــة وعـــدم الثقـــة فـــي 
أدوارهن الجديـدة كمعـيالت ألسـرهن ويـؤثر ذلـك بشـكل ملحـوظ علـى أدائهـم لـدورهم 

 )4(داخل المجتمع.
وتجد النساء المعيالت أنفسهن موصومات اجتماعيًا لكونهم وحيدات، كمـا تسـتبعد النسـاء 

مســـاندة االجتماعيـــة والخـــدمات مـــن شـــبكات المعلومـــات االجتماعيـــة وبـــرامج المســـاعدة وال
 الحكومية إذا لم يوجد رجل معهن.

 المشكالت النفسية  -5
تعــاني المــرأة المعيلــة مــن نظــرات اإلشــفاق مــن قبــل اآلخــرين، ممــا يشــعرها بالــذل 
والنقص والتعرض لالضطرابات النفسية بسـبب األوضـاع االجتماعيـة واالقتصـادية 

لــى مواجهــة األحــداث والرغبــة فــي العزلــة الشــديدة وهــدم األرضــية النفســية القــادرة ع
 )1(عن المجتمع ولجوء بعضهن لإلدمان.

 المشكالت الصحية -6
تفتقــر مســاكن النســاء والعــائالت ألســرهن إلــى خــدمات البنيــة األساســية مــن صــرف 
صحي وميـاه نقيـة وكهربـاء، ونظـرًا لعـدم كفايـة الـدخل فـي الوفـاء بمتطلبـات الحيـاة 

ر لالسـتعانة باألقـارب أو الجيـران أو االكتفـاء بتنـاول وجبـة اليومية فتلجأ هـذه األسـ
واحــدة أو وجبتــين، ممــا يترتــب علــى ذلــك بانتشــار العديــد مــن األمــراض المرتبطــة 

 )2(بسوء التغذية وضعف المناعة.
 مشكلة الىمان االجتماعي:-7

على الرغم مـن وجـود سياسـة اجتماعيـة لرعايـة الفقـراء بشـكل عـام وينـدرج فـي هـذه 
فئة االجتماعية الفقيرة النساء المعيالت بشكل عام أيضًا إال أن ما يقـدم لهـن مـن ال

معونات ومساعدات مثل معا  الضمان االجتماعي ومعا  السادات قاصر على 
الوفـــاء باحتياجــــات األســــرة، ولــــذلك تعتمــــد األعـــداد الكبيــــرة مــــن هــــذه األســــر علــــى 
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ــــــر وال ــــــدمها أهــــــل الخي ــــــي يق ــــــات والمســــــاعدات الت ــــــر اإلعان ــــــة غي ــــــات األهلي جمعي
 )3(الحكومية.

 مشكالت صراع األدوار-8
هنــاك تنــوع فــي أدوار المــرأة التــي تعــول أســرة وهــذا التنــوع لــيس داخــل األســرة بــل 
يواجهــا أيضــًا فــي خــارج األســرة، عنــدما تعمــل وهــي تحتــاج إلــى درجــة عاليــة مــن 

دما تعمـل الصحة النفسية حتى تستطيع أن توائم مع هذه األدوار مجتمعة وهي عنـ
 )4(ترضى بالوظائف ذات الدخل المنخفض.

 مشكالت قانونية -9
إن المرأة تواجه كثير من المعاناة في الحصول على ما كفلـه لهـا القـانون مـن نفقـة 
لنفســــها أو ألطفالهــــا وخاصــــة فــــي الحــــاالت التــــي ينطبــــق عليهــــا قــــانون األحــــوال 

ات النســاء والمعــيالت الشخصــية، كمــا أن القــوانين والتــي تشــمل برامجهــا بعــض فئــ
ألسر كاألرامل والمطلقات وغيـر المتزوجـات بهـا قصـور شـديد مـن حيـث نصـوص 

 )5(القانون نفسه أو تطبيقاته.
 مشكالت العمل -10

يرى البعض أن خروج المرأة للعمل انتقاصًا مـن حقـوق الطفـل الطبيعيـة فـي عنايـة 
بعــد الــوالدة حتــى بعــد األم بــه ورعايتهــا لــه خاصــة فــي المراحــل األولــى مــن العمــر 

 )1(التحاق الطفل بالمرحلة االبتدائية.
لقد أوضحت إقبـال األميـر أن أهـم المشـكالت التـي تعـاني منهـا النسـاء العـائالت -

 -لألسر هي: 
االفتقــار إلــى أجــور ثابتــة يمكــن أن تفــي باحتياجــات األســرة، وحتــى المعاشــات -1

ــــى المكاتــــب الخاصــــة  ــــى االنتقــــال إل ــــاج إل ــــوزارة التضــــامن البســــيطة تحت ب
االجتماعي مما يشكل صعوبة لهن من حيث التكلفـة الماليـة والجهـد الـذي 

 ال تستطيع كبيرات السن أن تقمن به.
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حرمان األبناء فيهـا مـن التعلـيم خاصـة الفتيـات ودفعهـن للعمـل للحصـول علـى -2
 دخل إضافي يمكن أن يساعد في مواجهة نفقات المعيشة.

ية وتفتقر إلـى أبسـط القواعـد الصـحية وتكـاد تعاني هذه األسر من ظروف سكن-3
 تخلو منازلهم من األثاث واألغطية أو المفروشات أو األدوات.

ال تتمتــــع النســــاء الالتــــي تعــــولن أســــر بــــالمميزات التــــي تمكــــنهم مــــن االلتحــــاق -4
بالوظــائف ذات المــردود الجيــد أو التــي تــؤهلن لتأســيس مشــروعات صــغيرة 

هــارة وقلــة التعلــيم والتــدريب والظــروف خاصــة بهــا وذلــك لــنقص الخبــرة والم
االقتصـــادية الصـــعبة ومشـــكالت التوفيـــق بـــين مهـــام األســـرة والســـعي وراء 

 )2(الرزق.
صــــعوبة حصــــول المــــرأة التــــي تعــــول علــــى حقهــــا وحــــق أوالدهــــا الــــذي يكفلــــه  -5

القــانون، وصــعوبة اللجــوء إلــى المحــاكم للمطالبــة بــه وتعجــز الكثيــر مــنهن 
عد علــى ذلــك، كمــا تعجــز عــن تــدبير التكــاليف مــن االســتعانة بمحــاكم تســا

 المالية الالزمة لرفع قضايا النفقة والطالق.
خــــروج المــــرأة للعمــــل ال يخفــــف مــــن الضــــغوط عليهــــا، بــــل يزيــــدها ضــــغوطًا، -6

باإلضـافة إلـى أنهـا تقـوم باألعمــال المنزليـة بكافـة أنواعهـا ورعايـة أوالدهــا، 
طبيعيـة ويولـد فراغـًا لـدى كما أن عمـل المـرأة يـؤثر علـى حقـوق األطفـال ال

 األبناء.
تواجـــــه النســـــاء الالتـــــي تعـــــولن أســــــر عقبـــــات مؤسســـــية ضـــــخمة وهـــــي عــــــدم -7

اســـتطاعتهن االســـتفادة مـــن بـــرامج الدولـــة نظـــرًا لعـــدم امـــتالكهن لبطاقـــات 
     )3(شخصية.
 مشكالت األمية

إن أمية المرأة المعيلة يؤثر في المستوى التعليمي ألبنائها، حيث أشادت دراسات 
"Weng Winifred Fin Egan "1998  أن األبناء في األسر التي تعولها نساء

 )4(.اقل في المستوى التعليمي مقارنة باألسر التي يعولها رجل
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 :(1)كيفية مواجهة مشكالت المرأة المعيلة
 لتوسيع إمكانيات استفادة المرأة بشبكة األمان االجتماعي ومواجهة مشكالتها:

جماعية يتم تنظيمها تحت إشراف  العمل في شكل مشروعات-1
 الجمعيات األهلية.

 تبسيط إجراءات طلب الحصول على االئتمان. -2
 تيسير شروط اإلقراض قصير األجل.-3
االهتمام بالبرامج التدريبية التي ترفع من قدرات النساء في الحصول على -4

 عمل منتج.
وتزويدهن  بذل جهد لتشجيع مزاولة النساء لألعمال التجارية الخاصة،-5

داراتها.  بالمهارات الالزمة لبدء مشاريعهن الخاصة وا 
 توسيع تجربة جميعه رجال األعمال باإلسكندرية والبنك الوطني للتنمية.-6
وجود أنظمة أخرى نظير ما تم تجربته بنجا  في دول أخرى، مثل "بتك -7

 جراميين" في بنجالد  وغيرها.
اع غير المنظم، والتي ترتبط بالتسويق معالجة مشكالت عمل المرأة في القط – 8

 والتمويل والتدريب.
عادة النظر في المادة رقم ت ي من 11وربما يستدعي مناقشة هذه القضية التأمل وا 

الدستور المصري والتي تنص على أن "الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة 
 نحو األسرة والمجتمع".

طة التي أثبتت جدواها في الوصول الى تعد الصناديق االجتماعية من األنش-9
 شرائح يمكن الوصول إليها من خالل خلق فرص عمل وتوليد.

تحت إشراف وزارة التضامن  1964مشروع األسر المنتجة، الذي بدأ عام  – 10
 االجتماعي.

 مشروع األندية النسائية والتي تعتبر مراكز للتدريب على المهن المختلفة.-11
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كمؤسسة تمويل ال تستهدف  1971اعي الذي أنش  عام بنك ناصر االجتم-12
 الربح.
ليعطي غير المستفيدين من  1980نظام معا  السادات الذي أنش  عام -13

 أي نظام معاشات.
الضمان االجتماعي الذي يعطي األرامل، واليتامى وعائالت المسجونين -14

 والعاجزين عجزًا كليًا، وغيرها.

 والمرأة المعيلة:خامسًا: العالقة بين الفقر 
يمثل الفقر التحدي األول الذي يواجه العالم اليوم، ويوصف بأنه انتهاك لحقوق 

من فقراء العالم، والمرأة من أكثر الفئات التي  %70اإلنسان، ويشكل النساء نسبة 
تعاني من الفقر، حيث أنها األقل حظًا من التعليم، واألقل حظًا من التدريب 

وبالتالي من فرص العمل واألجور، وحيث توجد فرص العمل واإلعداد والتأهيل، 
فإن المرأة كثيرًا ما توضع في أدني فئات األجور، وفي ظل ظروف عمل ال تهي  

 .ي1تلها اإلحساس باألمان، أو الحماية القانونية، أو الدعم النقابي
الذي  Feminization of Povertyومن هنا جاء مصطلح تأنيث الفقر 

" في إشارة على أن األسرة Diana Pierceديانا بيرث " –ول مرة استخدمته أل
مكن  %50التي تراسها امرأة أكثر عرضة للفقرة، حيث وجدت بعض دراساتها أن 

األسر الفقيرة ترأسها امرأة، كما وصلت دراسات أخرى إلى النتيجة نفسها باستخدام 
 .ي2تمؤشرات عديدة للرفاهية

لى مساعدة الفقراء من الذكور واإلناث، فتشمل وتتعدد األنشطة التي تتوجه إ
الصناديق االجتماعية، وبرامج التنمية، البيئة المحلية، وجمعيات رجال األعمال، 
ومشروعات األسر المنتجة واألندية النسائية، ومعا  السادات، والضمان 
االجتماعي، ووحدات النهوض بالمرأة في الوزارات المختلفة ومشكلة هذه الخدمة 

ي محدودية الوعي بها، وقدر الفئات المستهدفة ال سيما المرأة المعيلة الفقيرة ه
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على االستفادة منها، وأهمية تبنى اليات تساعد على توسيع قاعدة المستهدفين من 
 .ي3تشبكة األمان االجتماعي

يتجسد مفهوم العنف االقتصادي في إطار المعاناة من الفقر، والحرمان من فرص 
ال يظل خطأ فاصاًل ومحددًا رئيسيًا لالستهداف  Gender أن النوع متساوية وا 

للفقر، ومعيارًا لما هو متحقق من إنجازات في مجال حقوق اإلنسان، تحسين 
 مستوي العدالة االجتماعية.

 يشتمل تقرير التنمية البشرية على مفهوم للفقر يتناوله من ناحيتين:
سان إلى الحد الذي يمنعه من المشاركة فقرة القدرة: أي تدني مستويات قدرات اإلن

 في عملية التنمية وجني ثمارها.
 فقر الدخل: أي عدم كفاية الموارد لتأمين حد أدني يوفر مستوي الئقًا إنسانيًا.

الفقر ينطوي على مضمون اقتصادية، اجتماعي سياسي شامل الكل مما يعني 
 .)4(اواة الحقيقيةالحاجة والعوز وغياب بالمشاركة وانعدام الكرامة المس

وقد أثبتت تجارب العديد من الدول أن مكافحة فقر المرأة تؤدي إلى رفاهية 
المجتمع ككل ليس فقط ألن المرأة تشكل نصف المجتمع، وألنه قد ثبت أن الزيادة 
في دخل المرأة تؤدي على زيادة إنفاق ألسر على التعليم والصحة والتغذية أكثر 

ي دخل الرجل وبالتالي زيادة رأس المال البشري للمجتمع مما تؤدي إليه الزيادة ف
 .ي2تكله، ناهيك عن مردود التعليم على معدل الخصوبة وتغذية وصحة األطفال
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 نتائج الدراسة:
تتمتع محافظة البحيرة بالعديد من المزايا التي تمثل في توافر الموارد الطبيعية -1

 .والخبرات البشرية المدربة في مجاالت مختلفة
إمكانية تقديم قروض لتنفيذ مشروعات اقتصادية من خالل برامج الصندوق -2

 االجتماعي واألسر المنتجة وغيرها من الجهات الممولة.
توفر إمكانية لدى فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة لتنظيم الدورات التدريبية -3

تهم بالمعارض إلعداد وتأهيل المستثمر الصغير من توفير منافذ التسويق منتجا
 سواء بالمجان مقابل رسوم بسيطة.

 تنوع المصادر الطبيعية واإلمكانيات الجغرافية السياحية بالمحافظة.-4
 توافر المواد الخام المنتجة محليًا والالزمة للصناعات الغذائية والمنزلية.-5
 توافر مراكز التسويق والبيع.-6
مثل الزراعة والصيد والسياحة بمختلف تعدد مجاالت االستثمار المتنوع بالمحافظة -7

 مراكز المحافظة.
وضع خطة لمشروعات التصنيع الزراعي والغذائي وفقًا للمزايا النسبية والخبرات -8

 البشرية لكل مركز من مراكز المحافظة:
التعاون بين المحافظة والصندوق االجتماعي للتنمية مع فرع المجلس القومي للمرأة 

 بالبحيرة.
 رات للتدريب العملي لراغبي تنفيذ مشروعات التصنيع من خالل كلية الزراعة.إقامة دو 

إقامة صناعات وسيطة على مستوى أكبر على أن تكون الصناعات الصغيرة بتلك 
المركز مغذية لصناعات أخرى وسيطة مثل ثعلب السمك وذلك بالتنسيق مع 

 جمعية رجال األعمال.
 ات الزراعية لالستفادة بها كأعالف.إقامة مشروع معالجة وتصنيع المخلف-9

إعطاء اهتمام خاص للصناعات الحرفية التي يمكن تسويق منتجاتها للزائرين -10
 والسائحين بمركز رشيد ووأدي النطرون.

تنفيذ مشروع منح المرأة الريفية عدد مناسب من األغنام وذلك إلنتاج اللحم  – 11
مجال غزل الصوف وتصنيع  والصوف على أن تقام عليها صناعات مكملة في
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البطاطين، ويمكن تنفيذ ذلك من خالل تعاون كلية الزراعة ومديرية الزراعة 
ومشروع التنمية الريفية والصندوق االجتماعي على أن يتمك المنح للمستفيدين 

 في صورة عينية وتحت إشراف مشروع التنمية الريفية.
 كتساب المهارات العلمية للمرأة.زيادة أعداد مراكز اإلعداد المهني كوسيلة ال-12
وضع خطة سنوية موحدة من خالل مختلف الجهات التي تقوم بتمويل وتقديم -13

خدمات للمشروعات الصغيرة الخاصة بالمراءة مع تقديم الخدمات التدريبية 
 والتسويقية التي تساعد على تمكين المرأة من تنفيذ المشروعات.

الصغيرة كثيفة العمالة مما يتيح المزيد من  إنشاء مناطق صناعية للمشروعات-14
العمالة للمرأة على ان تكون مشروعات متكاملة ومغذية لمشروعات أخرى 

 متوسطة.
التأكيد على التكامل بين المشروعات اإلنتاجية والمشروعات التسويقية على ان -15

 ينفذ ذلك من خالل الجمعيات األهلية. 
ن خالل وضع خطة من خالل مديرية التضامن تفعيل دور الجمعيات األهلية م-16

االجتماعية لتقييم أنشطتها وتخصيص نسبة من اإلعانات التي تقدمها ألنشطة 
تلك الجمعيات الي تنفيذ برامج عملية للتمكين االقتصادي للمرأة من خالل 

 األندية النسائية.
ريبية للمرأة تفعيل دور مراكز الشباب بوضع خطة زمنية إلتاحة اإلمكانيات التد-17

 على تنفيذ المشروعات الصغيرة بجانب نشاط تلك المراكز.
وضع خطة غير تقليدية لمحو األمية بالمحافظة كأحد العناصر األساسية في -18

 تنمية قدرات المرأة وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة.
ات التصنيع االستفادة من إمكانيات المدارس الصناعية والزراعية في عملي-19

 والتدريب مثل صناعة األثاث والصناعات الغذائية وفتح منافذ لها.
العودة بالمشروعات اإلنتاجية بالوحدات المحلية القروية مثل المناحل وتربية -20

 الدواجن والنجارة والكليم وغيرها من المشروعات المختلفة.
الخاصة  استخراج الرقم القومي لتسهيل عملية الحصول على القروض-21

 بالمشروعات الصغيرة.



  22001155  لسنةلسنة  --((11الجزء )الجزء )  --((44العدد)العدد)  --السابعالسابع  المجلدالمجلد      ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  ربيةربيةالتالت  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

                                                     411 

 ىـــــــــــــــالحواش
                                                

التمكين االقتصادي للمرآة المعيلة من خالل المشروعات الصغيرة  :عبد الوهاب العتيبيمحمد الفاتح  )1( 

 .ورقة مؤتمر تمنتدى المرآة العاملةي ،والمتوسطة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=218347 

أحمد زايد وآخرون: المرأة وقضايا المجتمع، مطبوعات مركز البحوث والدراسات  )2( 
 .357، ص: 2002جتماعية، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، الطبعة األولى، اال
المجلس القومي للمرأة: المرأة في مصر، التقرير الثالث، القاهرة، مكتبة المجلس القومي  )3( 

 338، ص: 2003للمرأة، 
 .2011الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: التقرير السنوي، القاهرة،  )4( 
ادية حليم، آخرون: المرأة المصرية والعدالة االجتماعية واالقتصادية، القاهرة، دار الثقافة، ن )5( 

 11، ص: 1994
على عبد الرازق جلبي، محمد احمد بيومي، نادية عمر: مناهج البحث االجتماعي، دار  )1( 

 .9، ص 1992المعرفة الجامعية، االسكندرية، 
، 1997جتماعي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، غريب سيد احمد: مناهج البحث اال)2( 

 .47، 46ص 
على عبد الرازق جلبي: تصميم البحث االجتماعي األسس واالستراتيجيات، دار المعرفة  )3( 

 .143، ص 1986الجامعية، اإلسكندرية، 
، 0022على عبدا لرازق جلبي: نظرية علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  )1( 

 .44ص 
عبد المنعم يوسف السنهورى: نظريات واتجاهات معاصرة، خدمة الفرد اإلكلينيكية، المكتب  )2( 

 .59، ص2009الجامعي الحديث، 
ابراهيم عبد الهادي المليجي: تنظيم المجتمع مداخل نظرية ورؤية واقعية، دار المعرفة  )3( 

 .126، ص 2004الجامعية، اإلسكندرية، 
مان الصديقي، جالل الدين عبد الخالق: نظريات علمية واتجاهات معاصرة في سلوى عث )1( 

 .160، ص 2004طريقة العمل مع الحاالت الفردية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
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، ص 1993السيد على شتا: نظرية علم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  )2( 
139. 

: ص 1، ص 2007وزيع، المرأة العربية، مكتبة األهرام للبحث العلمي، وكالة األهرام للت )3( 
4. 
شهيدة الباز وآخرون: المرأة في المنظمات األهلية في مصر، ورقة عمل مقدمه للجنة  )4( 

 .14، ص 1995المنظمات األهلية لإلعداد لمؤتمر المرأة العالمي ببكين، 
النسائية وتنمية المجتمع، المكتب الجامعي  محمد عبد الفتا  محمد، الجمعيات األهلية )5( 

 .9، ص2006الحديث، 
السيد رمضان: مدخل في رعاية األسرة والطفولة تالنظرية والتطبيقي، اإلسكندرية، المكتب  )1( 

 .124، ص 1994الجامعي الحديث، 
(2)  Swisher Harim: I.edsing le parents families at issue , green hahven 
press some gig at VSA. California , 1997, P80. 

، ص 1990سناء الخولى: الزواج والعالقات األسرية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  )3( 
259. 

هدى محمد قناوي: "سيكولوجية المسنين" مركز التنمية البشرية والمعلومات الطبعة األولى،  )4( 
 .34، ص 1987الجيزة، ج. م. ع 

(5)  Atchely G.R: the sociology to Preferment John Wiley and sons Inc. 
New York, 1970, P59. 

نجوى أحمد حسين دره: المتطلبات التربوية لمواجهة األم لبعض المشكالت الناتجة عن  )6( 
 .145، 1991هجر اآلباء، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنصورة، 

: تفعيل دور المنظمات غير الحكومية لتمكين المرأة المعيلة، رسالة هبه أحمد عبد اللطيف )1( 
 .68، ص 2003دكتوراه منشورة، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 

محمد محمود مصطفى: "الخدمة االجتماعية وأزمة اإلفراج عن السجين"، مجلة القاهرة  )2( 
 .556، ص 1994للخدمة االجتماعية، الجزء الثاني، العدد الخامس، يناير، 

إيمان ضياء بيبرس: المرأة والسياسات االجتماعية والدولة في مصر، بطالت وضحايا  )3( 
 .73ص  2002تالقاهرة، المجلس األعلى للثقافةي 
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نتاجية النساء في بعض محافظات الجمهورية  )4(   –سهير فؤاد أنور: محددات فعالية وكفاءة وا 
 .55، ص 1995لمعرفة الجامعية، جمعية اإلسكندرية، اقتصاد منزلي، دار ا

شبكة المعلومات السكانية: النساء المعيالت، المجلس القومي للسكان، نشرة نصف سنوية  )5( 
 .19، ص 2001ديسمبر  –العدد الرابع يونيو 

نادية حليم ووفاء فهيم: النساء المسئوالت عن أسر في العشوائيات، المؤتمر السنوي الثاني  )6( 
، 2002ديسمبري، المركز الديموجرافى بالقاهرة، 20 – 17يا السكان والتنمية توالثالثون لقضا

 .9ص 
ميشيل صبحي: مشروع الدعم الفني والمؤسسي للمنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين  )1( 

 .20، ص 2004لدليل الخدمات للمرأة المعيلة لألسرة، 
ة في العشوائيات ومؤتمر االستراتيجية وصفى نور الدين: ورقة عمل حول المرأة واألمي )2( 

 .166، ص 199المستقبلية للمرأة في العشوائيات، يونيو 
بدرية شوقي عبد الوهاب: اتجاهات المرأة العاملة نحو عملها، كلية اآلداب، جامعة  )3( 

 .79، ص 1999أسيوط، سوهاج، العدد العاشر، 
قتصادية لألسر التي ترأسها نساء في القرية سيد جاب اهلل السيد: األوضاع االجتماعية واال )4( 

المصرية تأعمال الندوة السنوية التاسعة لقسم االجتماعي، جامعة القاهرة، مطبوعات مركز 
 .33، ص 2003البحوث والدراسات االجتماعية، 

نبيل خورى: تتحرير ومراجعةي الهجرة وحركة القوى العاملة والهجرة العائدة، القاهرة،  )5( 
 .59ي ص 2003المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ومنظمة العمل الدولية، الجهاز 

أحمد مجدي حجازي، خليل عبد المقصود: النساء المعيالت في محافظة الفيوم، الطبعة  )6( 
 .91ي، ص 2005األولى، دراسة اجتماعية ميدانية تالجيزة، مطبعة العمرانية، 

جتماعية في جمهورية مصر العربية، االنعكاسات فريد النجار: العولمة والرعاية اال  )1( 
االقتصادية واالجتماعية، ورقة عمل، المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الخدمة االجتماعية 

 .55، ص 2000مايو،  4، 3بالفيوم، 
(2) United Nation: female headed house holds in selected conflict 
stricken ESCW A Areas, economic and social commission for western 
ASIA 2000. 
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هدى بدران: نساء مسئوالت عن أسر تالقاهرة، المجلس الدولي للسكان، المجلس الدولي  )3( 
 16ي ص 1994لألمومة والطفولة، 

رسالة اليونسكو: النساء نصف العالم، المؤتمر الرابع للمرأة ببكين تالقاهرة، مركز  )4( 
 .19ي ص 2005، مطبوعات اليونسكو

إقبال األمير السمالوطى وآخرون: النساء المعيالت ألسر تالقاهرة، مجلة العالى للخدمة  )5( 
 .29ي ص2003االجتماعية 

عبد الخالق محمد عفيفى، نعيم عبدالوهاب شلبى: مشكالت المرأة المعيلة فى المجتمع  )6( 
 .15، ص 2003البورسعيدى، القاهرة، المجلس القومى للمرأة، 

سهير فؤاد أنور: محددات فاعلية وكفاءة إنتاجية النساء المعيالت فى بعض محافظات  )7( 
 .55، ص 1999الجمهورية، اإلسكندرية، 

(8) A statistical portrait: women and men in Egypt , economic social 
commission for western Asia , 2003, P.19. 

 -المجلس القومى للمرأة، البنك الدولى، مصر والنوع االجتماعى، جمهورية مصر العربية،  )9( 
 .71 – 69، ص ص 2003رؤية استشراقية، يونيو 

سامية حسن الساعاتى، علم اجتماع المرأة، رؤية معاصرة ألهم قضاياها، الطبعة األولى،  )1( 
 .61، 60. ص ص 1999دار الفكر العربى، 

(2)  Van Neman Reeve: the cauces of pouretgin , in female headed 
holds: the case greu, University of movghand – college – park, 1998 , 
p.90. 

شريف حتاته: المرأة وتقسيم العمل الدولى "حول فكر سمير أمين" فى عبدالباسط  )3( 
مكتبة مدبولى، عبدالمعطى تتحريري العولمة والتحوالت المجتمعية فى الوطن العربى، القاهرة، 

 .242، ص 1999
هدى بدران: نساء مسؤالت عن أسر، القاهرة، المجلس القومى لألمومة والطفولة، المجلس  )4( 

 .64، ص 1994العالمى للسكان، 
بنجامين سبوك، دليل الوالدين لتنشئة األطفال من الميالد حتى المراهقة، إضافة ومراجعة  )5( 

 .487، 486ة والنشر والتوزيع، ص ص روبرت نيدلمان، نهضة مصر للطباع



  22001155  لسنةلسنة  --((11الجزء )الجزء )  --((44العدد)العدد)  --السابعالسابع  المجلدالمجلد      ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  ربيةربيةالتالت  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة
 

                                                     415 

                                                                                                                 

البسيونى عبد اهلل جاد: علم االجتماع القانونى ودراسة حقوق اإلنسان، الطبعة األولى،  )6( 
 .271، ص 2005القاهرة، 

مديحة الصفطى، القانون والواقع: العقبات االجتماعية والثقافية أمام مساهمة المرأة "تبحث  )1( 
ة والتنمية فى مصر، اآلفاق والتحديات، مركز دراسات وبحوث منشور فى كتابي ندوة المرأ

 .84، ص 1996الدول النامية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، ديسمبر، 
مصطفى خلف عبد الجواد: دور الجمعيات األهلية فى الحد من الفقر ومواجهة البطالة  )2( 

 .60ي ص 2002لخاصة، تالقاهرة، االتحاد العام للجمعيات والمؤسسات ا
سامية محمد فهمى: المرأة فى التنمية، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، الطبعة األولى،  )3( 

 .95، ص 2000
(4) perez sania M.U.Saitino children: asatus reports and shing, national 
councilof crao , 2000 , P.10. 

سن عبدالوهاب محمد: بحث شبكة مساندة المرأة المعيلة عادل ذكى عبد السيد، أبو الح )1( 
 .5ي، ص 2005تمركز خدمات المنظمات غير الحكومية، اإلسكندرية، 

المجلس القومي للمرأة: تقرير عن األوضاع اإلحصائية للمرأة المصرية، المؤشرات  )2( 
د المرأة تالقاهرة، الديموجرافية، المشاركة االقتصادية، المشاركة في اتخاذ القرار والعنف ض

 .55ي، ص 2004المجلس القومي للمرأة، 
نادية حليم سليمان: الفقر والنساء المعيالت ألسر، األبعاد وسبل المواجهة تتقرير مقدم من  )3( 

الجمعيات األهلية المصرية للمنتدى العالمي للمرأة ببكين، لجنة الدراسات والتقارير، القاهرة، 
 .150، ص 1995

(4) Geraldine Downey & phylis Moen: "personal Efficacy, income , and 
family Transitions: A longitudinal study of women heading househdds) , 
Journal of Health and Behavior , University social of Mechigan , vol 
l.28, 1987) P.(330). 

العقبات االجتماعية والثقافية أمام مساهمة المرأة، بحث مديحة الصفطى: القانون والواقع:  )5( 
منشور في كتاب ندوة المرأة والتنمية في مصر، اآلفاق والتحديات، مركز دراسات وبحوث 

 .84، ص 2006الدول النامية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة، 



 ظاهرة المرأة المعيلة واآلثار المترتبة عليها "دراسة ميدانية" بمحافظة البحيرة     أ. شيماء أحمد صالح
                                        

416                                                           Doi: 10.12816/0041728  

                                                                                                                 

وع النشاط االقتصادي المصري، حمدي عبد العظيم، أثر قيمة التعليم وعمل المرأة على ن )1( 
 .118، ص 1998العدد الثالث،  16الكويت، مجلة العلوم االجتماعية، مج 

إقبال األمير السمالوطى وآخرون: النساء المعيالت ألسر المشكالت والحلول تالقاهرة،  )2( 
 .31، 30ي ص 2004مجلة المعهد العالي للخدمة االجتماعية، 

رس: المرأة والسياسات االجتماعية والدولة في مصر، بطالت إيمان ضياء الدين بيب )3( 
 .99ي ص 2002وضحايا تالقاهرة، المجلس األعلى للثقافة، 

(4) Weng Winifred Fin Egan: s study of return migrant well being the 
difference between male and female headed Mexican house holds, 
PHD, university of Illinois of Urban a champignon , 1998, P.117. 

نجوى الفوال، المرأة المصرية والتحديات المجتمعة، المركز القومي للبحوث االجتماعية  ي1ت
 .36، ص2002والجنائية، الجنائية، القاهرة، مارس 

ول المجلس القومي للمرأة، تقرير عن الدورة الخاصة للجمعية العامة لألمم المتحدة ح ي1ت
 .11، ص2000تبكيني، إحدى وثائق االجتماع الرابع للمجلس القومي للمرأة، أكتوبر 

 Zinab Khadr& Imnan Farid, Who is the head? A paper presented in ت2ي 
seminar on – social categories in population studies, Cairo Egypt, 
September 15/18, 1999, sponsored by Iussp cmitte an anthropological 
demography and the new Arab demography project of the social 
search center at the AUG, 1999. 
ت3ي نجوى الفوال، المرأة المصرية والتحديات المجتمعة، المركز القومي للبحوث االجتماعية 
UNFPAوالجنائية، صندوق األمم المتحدة للسكان  مم المتحدة للتربية والعلوم ، منظمة األ

.13، ص2002والثقافة، مكتب اليونسكو بالقاهرة، القاهرة،   
احمد السيد النجار، الفقر في الوطن العربي، مركز الدراسات والسياسات االستراتيجية،  )4(

 .273، ص 2005القاهرة،
ع للمجلس القومي للمرأة، هبة الليثي: المرأة المصرية واألهداف اإلغاثية ألفية، المؤتمر الراب ي2ت

 .153، ص2004، الطبعة األولي 2004مارس  16 – 15مكتبة اإلسكندرية 


