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 مقال افتتاحي

، 7891أكثر من ثالثون عاما مضت على إنشاء جمعية نهوض وتنمية المرأة ، التي تم انشائها عاام  
للعمل على تمكين المرأة المعيلة وأسرتها من الناحية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والصحية ، ومان 
ذلك التاريخ والجمعية تعمل بشكل دؤوب على تحقيق هذا الهدف في المناطق العشوائية والمهمشاة فاي 

حلوان وعملت سابقًا في كل من: محافظة الارارباياة -الفيوم-القليوبية-عدد من المحافظات وهي: القاهرة
ومحافظة جنوب سيناء ، وذلك من خالل حزمة متكاملة من البرامج التي تاقادماهاا لالاماساتافاياديان، وقاد 

، وهاي  0202، ومع أهداف خطة مصر  0202إتفقت أهداف الجمعية مع األهداف اإلنمائية العالمية 
 كالتالي:_ 
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وفي هذا العدد الجديد من مطبوعة أخبارنا التي 
بين أيديكم اآلن، سوف نتحدث عن أحدث 
اإلنجازات واألنشطة التي تم تنفيذها مؤخًرا من 
خالل برامج الجمعية ومشاريعها، والتي يأتي 
على رأسها إطالق مشروع جديد تنفذه الجمعية 

الذي  بشاير من أجل مستقبل أفضل"بعنوان "
يهدف إلى دعم المرأة وتمكينها إقتصاديًا 
بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة 

وذلك استمرارًا والصغيرة ومتناهية الصغر، 
لمسيرة رحلة جمعية نهوض 
وتنمية المرأة للعمل على 
تحقيق التمكين االقتصادي 
للمرأة التي تعول أسرتها منذ 

 ثالثين عامًا وحتى األن.

إلى جانب التطرق الى 
الحديث عن إنجازات مشروع 
آخر تنفذه الجمعية يحمل 
نفس الهدف وهو مشروع 
تنفذه الجمعية بالتعاون مع 
السفارة اليابانية تحت عنوان 

اإلقراض الجماعي للنساء "
ويأتي هذا  المعيالت"،

المشروع إيماًنا منا بأهمية المشروعات الصغيرة 
ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للسيدات 
المعيالت، وتحويل الطاقات المعطلة القادرة 
على العمل منهن إلى طاقات منتجة لتحسين 

 مستوى معيشتهن.

ولن ننسى الحديث في هذا العدد عن إهتمام 

الجمعية بالمرأة المعيلة في محافظات 
مصر، واستمرار تنفيذ برنامج القروض الصغيرة 

 4411في قرى محافظة الفيوم، وتمكين عدد 
للقضاء على الفقر في إمرأة معيلة اقتصاديًا 

 العشوائيات.
أما عن التمكين االجتماعي فسوف نتحدث عن 
برنامج "أحالم البنات"، واستمرار الجمعية في 
تنفيذه بهدف زيادة ثقة الفتيات بأنفسهن، 
ومساعدتهن في 
الوصول لحياة 
أفضل، حيث تم 

فصل  2فتح عدد 
"أحالم البنات" لعدد 

فتاة متسربة  03
 من التعليم.

ومن عرض 
ألنشطة 

ومشروعات 
الجمعية سننتقل 
بالحديث عن 
اإلصرار والعزيمة 
وتحدى الظروف 
" الصعبة لتكون أيًضا مثااًل يحتذى به في باب 

والذي يحتوي على قصص بعض قصة نجاح" 
من السيدات المعيالت والفتيات الالتي مررن 
بظروف صعبة ومن خالل برامج جمعية نهوض 
وتنمية المجتمع، استطعن أن يغيرن حياتهن 

 لألفضل.

 مقال افتتاحي
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 مشروعات

وقعت كاًل من األستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات 
المتوسطة والصريرة والمتناهية الصرر ود.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية 
نهوض وتنمية المرأة وعضوة مجلس إدارة االتحاد المصري للتمويل متناهي الصرر، 
عقد شراكة مشروع جديد "بشاير من أجل مستقبل أفضل"، بقيمة قرض يقدم من 

 سنوات. 5مليون جنيه على مدار  0الجهاز للجمعية ب
وذلك استمرارًا لمسيرة رحلة جمعية نهوض وتنمية المرأة للعمل على تحقيق التمكين 
االقتصادي للمرأة التي تعول أسرتها منذ ثالثين عامًا وحتى األن، فهي أول جمعية 
قدمت القروض متناهية الصرر بدون ضامن أو ضمان للمرأة المعيلة والتي كانت أول 
جمعية أيضًا في اكتشاف هذه الفئة، وعلى مدار سنوات عملها استطاعت الجمعية  

 ألف أسرة. 522تحسين معيشة 
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تضمنت مشروعات تجارية، 
خدمية، صناعية، زراعية، 

وحيوانية، لتوفير فرص عمل وزيادة الدخل مما 
 يحقق الهدف  العام من المشروع .

 القضاء على الفقر

ويحقق المشروع أحد األهداف الرئيسية لجمعية 
 4491نهوض وتنمية المرأة منذ بداية عملها عام 

وهو تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة، من خالل 
توفير القروض المتناهية الصغر في المناطق 
العشوائية، فهي أول جمعية 
في مصر والوطن العربي 
تقدم القروض متناهية 
الصغر بدون ضامن أو 
ضمان، واستطاعت 
الجمعية أن تحقق هذا 
الهدف في عدة محافظات 
بالقاهرة والفيوم والقليوبية 
 وسابقًا في محافظة الغربية.

ويتالقي هدف الجمعية في تحقيق التمكين 
االقتصادي مع الهدف األول والثامن من األهداف 

وهو القضاء على الفقر بجميع  2303اإلنمائية 
أشكاله وتعزيز النمو االقتصادي المطرد وتوفير 
العمل الالئق للجميع، وأيضًا يتفق مع خطة مصر 

فيما يتعلق بالبعد االقتصادي، الذي يهدف  2303
إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة 
مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق التمكين 

 االقتصادي.

 يستهدف السيدات والفتيات في المناطق المهمشة

مستفيدة على مدار  933يستهدف مشروع الشراكة 
إبريل  03الخمسة سنوات، وقد تم توقيع العقد في 

، وبدأ 2320إبريل  03ويستمر حتى  2349
، حيث 2349التنفيذ الفعلي للمشروع في سبتمبر 

يستهدف المشروع خاللها السيدات والفتيات في 
مناطق مصر القديمة ودار السالم ومنشية ناصر 
والمناطق التي حولها، والتي تصل إلى أكثر من 

 منطقة مهمشة. 41

معايير الفئة 
المستهدفة من 

 السيدات

والفئة التي يتوجه لها 
المشروع هي السيدات 
الالتي ال يعملن ويرغبن 
في إقامة مشروعات 
متناهية الصغر بشرط 

أن تكون المستفيدة معيلة ألسرة أو تشارك في 
اإلعالة، أو أسرتها محدودة الدخل أو لديها مشروع 
وترغب في التوسع فيه وذلك بهدف تحسين 
مستواهن االقتصادي وتوفير دخل مناسب، عن 
طريق منحهن قروض متناهية الصغر، وتبدأ 

 43.333جنيه وحتى  2133شرائح القرض من 
 جنيه.

 مشروعات متنوعة

ولتحقيق الهدف العام من المشروع، فقد تنوعت 
المشروعات التي سيعمل عليها المشروع حيث 

 مشروعات
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 مشروعات

المرأة المعيلة في المناطق العشوائية تعتبر من أكثر الفئات تهميشًا في المجتمع، وخاصة 
في المناطق العشوائية التي تفتقر بها المرأة المهارات التي تؤهلها لسوق العمل، ومن هنا 
جاء إهتمام جمعية نهوض وتنمية المرأة بهذه الفئة من خالل تنفيذ "برنامج القروض 

،  7891الصريرة" الذي يعتبر من أقدم البرامج التي تنفذها الجمعية منذ بدايتها عام 
 لتمكين هؤالء السيدات إقتصاديًا من خالل تأسيس مشروع خاص بهن. 
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بالوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
المستفيدات من السيدات المعيالت 

في قرى محافظة الفيوم، قررت الجمعية التوسع 
في تنفيذ البرنامج في عدد أكبر من القرى 

قرى، وهي قرى  43األكثر إحتياجًا يصل إلى 
 -منشية عبدهللا -الكعابي القديمة  -)جرفس

 -بني صالح -عزبة صفر -منشية عطيفي
التوفيقيه( حيث من  -ترسا -سنهور -الزملوطي

المخطط العمل بهذه القرى قبل نهاية العام 
 الجاري.

ولضمان نجاح البرنامج، تم إختيار المستفيدات 
بناءًا على مجموعة من المعايير، يأتي في 
مقدمتها أن تحمل المستفيدة بطاقة رقم قومي 

عام وال يزيد  24سارية، وأن ال يقل عمرها عن 
عام، مع التأكد على أن يكون إقامة  22عن 

المستفيدة ومشروعها في منطقة تنفيذ البرنامج، 
مع إشتراط أن يكون المشروع قائم بالفعل، 
والتأكيد على أن تكون المستفيدة معيلة ألسرتها 

 أو تشارك في اإلعالة.

 أداة للتمكين االقتصادي

 

والجدير بالذكر أن جمعية نهوض وتنمية المرأة، 
أول جمعية في مصر والوطن العربي تطبق 
نظام القروض متناهية الصغر بدون ضامن أو 
 ضمان، وذلك بإتباع أسلوب الضمان الجماعي)

سيدات تضمن بعضهن البعض في السداد(   5
ويعد هذا البرنامج أداة قوية للتمكين االقتصادي 

 وللتخفيف من حدة الفقر.

للقضاء على الفقر في العشوائيات في قرى  مشروعات
محافظات مصر، حرصت الجمعية على تنفيذ 

حيث وجدت أن البرنامج في قرى محافظة الفيوم، 
% ، 12نسبه المرأة المعيلة في محافظة الفيوم تبلغ 

حيث تعتبر أكثر شرائح المجتمع إحتياجًا ألوجه 
الرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها تجاه 

 أسرتها ومجتمعها.

 قرية  70مستفيدة  في  7811

وفي هذا اإلطار بدأت الجمعية بتنفيذ البرنامج في 
قرية من قرى محافظة الفيوم األكثر إحتياجًا  42

 -أبو السعود -العامرية -وهي قرى) العدوه
 -األعالم -الكعابي -سيال -سرسنا -مطرطارس

حيث السيليين(،  -زاوية الكرادسة -فيدمين -بيهمو
وحتى   0275استهدف البرنامج منذ بدايته عام

مستفيدة،  4411، عدد 0279شهر يوليو 
مليون وتسمعائة  0جنيه)   0477733بإجمالي 

وسبعة وسبعون ألف وخمسائة جنيه( حيث يتراوح 
إلى  0522قيمة القرض للمستفيدة ما بين 

 جنيه . 72222

وقد تنوعت المشروعات التي قامت المستفيدات 
 -صناعية -بتنفيذها ما بين مشاريع ) تجارية

غذائية( مثل مشروعات ) تربية  -يدوية -حرفية
منتجات ألبان ) زبدة /  -تربية أغنام -طيور
 -خضار -تجارة فاكهة -ليف  -خوص -جبنة (
 -كوافير-مالبس ومفروشات -فول وطعمية -بقالة

 بيع خبز ودقيق(.-خياطة -مستحضرات تجميل
 

ولتحقيق اإلستفادة المثلى من برنامج القروض، 
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 مشروعات

نظًرا الهتمام جمعية نهوض وتنمية المرأة، بتمكين المرأة للاناهاوض باهاا 
على كافة المساتاوياات، وخااصاة الاتاماكايان االجاتامااعاي لاهاا والهاتاماام 
الجمعية بالحد من ظاهرة تسارب الافاتاياات مان الاتاعالايام، والاتاي بازياادة 
نسبتها تازياد ماعادالت األماياة والاباطاالاة وتضاعاف الاباناياة االقاتاصاادياة 

 واإلنتاجية للمجتمع والفرد.
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مناهضة التحرش ، والطرق التي 
يمكن من خاللها التصدي لهذه 

الظاهرة من قبل الفتيات أنفسهن، ومشاركه المرأة 
في الحياه العامه والسياسيه، كما يتم تدريس 
منهج صحي للفتيات )تغيير العادات الخاطئة 

الزواج المبكر( -الالتى نشأن عليها مثل الختان
، ويضم المنهج أيضًا  أهمية ممارسة الرياضة، 
وأثرها على جسم الفتاة، باإلضافة إلى المنهج 
القانوني والذي يتم من خالله تعريفهن بحقوقهن 
القانونية، وأهمية األوراق الرسمية، وخطورة 

 التوقيع على أي أوراق دون قراءتها بدقة.
 

لهذا تستمر الجمعية في تنفيذ برنامج "أحالم  مشروعات
البنات"، الذي يهدف إلى زيادة ثقة الفتيات 
بأنفسهن، ومساعدتهن في الوصول لحياة أفضل، 

 03فصل "أحالم البنات" لعدد  2حيث تم فتح 
فتاة متسربة من التعليم، بدًءا من شهر مايو وحتى 

 شهر أغسطس الماضي بمنطقة عزبة خيرهللا.
 زيادة الثقه بالنفس

تنفذه الجمعية منذ عام “   أحالم البنات”وبرنامج 
، ويستهدف البرنامج الفتيات المتسربات من 4444

عامًا(،  23  -44التعليم في المرحلة العمرية )
والالتي ليس لديهن فرصة في العودة مرة أخرى 
إلى مراحل التعليم، ويقوم البرنامج بالربط بين 

األنشطة التي تمارسها الفتيات 
ودروسهن، حيث يقمن بأداء 
مسرحيات يعرضن فيها أراءهن 
وأفكارهن وشعورهن تجاه القضايا 
المختلفة، كما يكسبهن مهارات 
تساعدهن على زيادة الثقة بأنفسهن 
والتعبير عن مشاكلهن كالعزف، 

 والغناء، والرسم.
 منهج متخصص

وتم وضع منهج متخصص للبرنامج 
يتم تدريسه للفتيات ليواكب 
التطورات التي تحدث في المجتمع، 
ويتضمن المنهج المهارات الحياتية 
والعالقات الشخصية مثل كيفية 
اتخاذ القرار والمشاركة والثقة 
بالنفس واإلتصال والتواصل، وكيفية 
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 مشروعات

إيماًنا منا بأهمية المشروعات الصريرة ومتناهية الصارار لاتاوفايار فارص عامال لالاسايادات 
المعيالت، وتحويل الطاقات المعطلة القادرة على العمل منهن إلى طاقات منتجة لاتاحاسايان 
مستوى معيشتهن، تستمر "جمعية نهوض وتنمية المرأة" بالتعاون مع "السفارة اليابااناياة"، 

 0272في تنفيذ مشروع "اإلقراض الجماعي للنساء المعيالت"، الاذي بادأ فاي أسساطاس 
با منطقة الجيارة، باهادف تاحاقاياق الاتاماكايان االقاتاصاادي  0279ويستمر حتى أسسطس 

للسيدات المعيالت من خالل تقديم قروًضا جماعية لهّن؛ بما يعمل على تحاسايان مساتاوى 
 معيشتهّن ومعيشة أسرهّن.
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عرض المشروعات لجذب 
الزبائن، إلى جانب كيفية 

المحافظة على المنتج، وطرق حساب األرباح 
والتكاليف، وتقديم طرق للمستفيدات لتصنيع 
المنتجات األسهل واألسرع واألكثر جودة ، 
إلى جانب تقديم الدعم الفني للعميالت 
وا عطائهن المعلومات الالزمة إلدارة 
مشروعاتهن بنجاح ومتابعة موقف ارتفاع 
األسعار والقيمة الشرائية للجنيه، وتأثير ذلك 

 على رأس مال المشروعات واألرباح.
 نقل الخبرات لضمان االستمرارية

والهتمامنا بإستمرارية هذه المشروعات 
لالستفادة القصوى من القروض الصغيرة، تم 
عمل لقاءات للمستفيدات الجدد مع 
المستفيدات القدامى بهدف نقل خبراتهن في 
المشروعات المماثلة، مثل تعريف بعضهَن 
لتجار الجملة األقل سعر واألكثر جودة، وقد 
تنوعت المشروعات التي قامت المستفيدات 

 -صناعية -بتنفيذها ما بين مشاريع ) تجارية
غذائية( مثل مشروعات  -يدوية -حرفية
جبنة وزبدة -أدوات تجميل ومكياج -) داللة

خضار وفاكهه  -مخبوزات -بقاله -خياطة -
 -تطريز -مأكوالت -منظفات -قهوة بلدي  –

تصنيع أدوات  -كوافير -أدوات كهربائية
 بيع طيور وأسماك(. -منزلية

ويستمر مشروع "اإلقراض الجماعي للنساء  مشروعات
المعيالت"، في تحقيق أهدافه المرجوة، حيث 
وصل المشروع منذ بداية هذا العام وحتى شهر 

 441مستفيدة، بإجمالي  19، عدد 2349مارس
ألف جنيه ) مائة وخمسة وتسعون ألف جنيه 
فقط ال غير(، من خالل تقديم قروض جماعية 
لهن، وذلك بعد زيادة قيمة القرض الجماعي 

جنيه  2133جنيه إلى  2333للمستفيدة من 
مؤخًرا، بناءًا على طلب السيدات برفع قيمة 
القرض مع ارتفاع ظروف المعيشة، وبهذا يصل 
عدد المستفيدات منذ بداية المشروع في أغسطس 

 مستفيدة . 931وحتى اآلن إلى  2342
 معايير اختيار المستفيدات

وتماشًيا مع أهداف المشروع، تم إختيار 
المستفيدات بناءا على مجموعة من المعايير، 
يأتي في مقدمتها أن تحمل المستفيدة بطاقة رقم 

عام  24قومي سارية، وأن ال يقل عمرها عن 
عام، مع التأكد على أن يكون  22وال يزيد عن 

إقامة المستفيدة ومشروعها في منطقة تنفيذ عمل 
المشروع "الجيارة"، مع إشتراط أن يكون المشروع 
قائم بالفعل ، والتأكيد على أن تكون المستفيدة 

 معيلة ألسرتها أو تشارك في اإلعالة.
 تدريبات لنجاح المشروع ولتفادي خسارته 

ولضمان نجاح المشروع وتفادي أي خسارة قد 
تحدث له خالل فترة تنفيذه، تم عقد تدريبات 
متنوعة للمستفيدات في بداية إلتحاقهن 
بالمشروع، تم خاللها تدريبهن على طريقة 
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 بيانات صحفية

 

تستنكر جمعية نهوض وتنمية المرأة إستمرار حدوث 
التي تتكرر يوًميا  وقائع التحرش في األماكن العامة

لتنتهك من حريه فتياتنا ونسائنا؛ على الرسم من وجود 
قانون للتصدى لظاهرة التحرش إال أنه ال يتم تفعيله، 
ومازالنا نعيش في مجتمٍع يشوه صورة المرأة، ويسير 

 نحو مزيد من العنف واإلباحية.

 -ومن هنا أدانت الدكتورة / إيمان بيبرس
واقعتي رئيسة مجلس إدارة الجمعية بشدة 

التحرش التي تعرضت لها الفتاة "منة جبران" 
المعروفة إعالمًيا بواقعة "متحرش التجمع" 

والتي حدثت أثناء خروجها من عملها بقيام   
أحد الشباب بدعوتها للركوب معه واألخر 

 بإحتساء فنجان قهوة في أحد المقاهي.

وترى د. إيمان بيبرس، أن ما قامت به هذه الفتاة من 
تصوير هذا الشاب المتحرش ونشر الفيديو على مواقع 
التواصل الشخصي، يعد تصرف قوى يرد على انتهاك 
حرية الفتيات في األماكن العامة، حيث شجعت هذه 
الفتاة باقي الفتيات األخريات من خالل الفيديو أن 
يتصدين على كل من تخول له نفسه للتحرش بهن، 
وليس كما يرى البعض بأنه ما فعلته إدانة وتشهير وسب 
لهاذين الشابين ومن هنا البد من الوقوف بجوار هذه 
الفتاة ومساندتها ضد ما قام به محامي أحد هؤالء 
الشباب من رفع دعوى قضائية ضدها بتهمة السب 

 وَشغل الرأي العام. 

كأحد أهم المنظمات  وتؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة
النسوية التي لها دور قوي في محاربة ظاهرة التحرش 
الجنسي من خالل العديد من الدراسات والفعاليات التي 

فهي كانت من قامت بها الجمعية للتصدي لهذه الظاهرة، 
تدين مواد قانون العقوبات الخاصة 
بظاهرة التحرش الجنسي المعمل 
به قديًما وطالبت أكثر من مرة 
بإجراء تعديالت على هذا القانون 
لما كان ينص على أحكام خفيفة 
ال تتناسب مع محاكمة من يقوموا 
بتشويه أطفالنا وفتياتنا وسيداتنا 
نفسًيا وجسدًيا، حتى صدر قانون تغليظ عقوبة التحرش 

آالف جنيه في بداية عام المرأة 1بالحبس سنة وغرامة 
، وذلك إليقاف تلك الجريمة في حق إناث مصر 2341

 وحمايتهن من أي أضرار نفسية تؤثر على حياتهن.
وفي النهاية تؤكد جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن قانون 
التصدي للتحرش وحده سير كافي للتصدي لتلك الظاهرة 
البشعة ولكن نطالب وبشدة تفعيل هذا القانون وتشجيع 
مثل هؤالء الفتيات الالتي استطعن التصدى لهذه الظاهرة 
من خالل نشر ما يرتكبوه هؤالء الشباب المتحرش في 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي حتى يكون 

 رادع لكل متحرش قبل قيامه بمثل هذه الجريمة البشعة.
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 مشاريع الجمعية 
 

 بيانات صحفية

تمكين المرأة سياسيًا وتقلدها المناصب القيادية 
وتفعيل قدراتها بشكل إيجابي هو ضرورة وأمر متفق 
عليه لدى األسلبية، وهذا ما تنبهت اليه القيادات 
العليا في الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس/ السيد 

رئيس الجمهورية، وخطة بدأتها -عبدالفتاح السيسي
الحكومة في تمكين المرأة على جميع المستويات منذ 

وحتى يومنا هذا، وهو ما نراه في تقلد  0271عام 
المرأة أسلب المناصب القيادية، والتي بدأت بزيادة 
نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، وتوليها عدد ال بأس 
به من الحقائب الوزارية، إلى جانب توليها ألول مرة 

وأخيرًا ترقية المستشارة/ أمل عمار لمنصب محافظ، 
لتصبح رئيسة استئناف وهي أعلى درجة في السلم 
القضائي، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها فى 

 تاريخ مصر.

ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة باعتبارنا 
جمعية أهلية نسوية نشيد بهذه الخطوة الجيدة لما 
تحدثه من تطور في مجال تمكين المرأة المصرية، 
كما أنها تثبت سعي القيادة السياسية الدؤوب إلعالء 
شأن المرأة وجعلها تتقلد مناصب قيادية تستحقها 

تمثل وتناسب مؤهالتها، ونشير إلى أن هذه القرارات 
نحو االهتمام بأحقية المرأة المصرية  «خطوات إيجابية»

فى تقلد المناصب القيادية بالدولة، بما يؤكد أن مصر 

تسير على 
طريق 

 الديمقراطية.

ذ يتقدم  وا 
مجلس إدارة 

جمعية 
نهوض 

وتنمية المرأة ويمثله د. إيمان بيبرس رئيسة مجلس 
اإلدارة، بأسمى التهاني القلبية للمستشارة/ أمل عمار 
بمناسبة ترقيتها لمنصب رئيسة استئناف وهي أعلى 
درجة في السلم القضائي، وتؤكد الجمعية على ثقتها 
الكبيرة في نجاحها في مهتمها الجديدة، إذ تمتلك تاريخ 
مليء بالخبرة واإلنجازات جعلها جديرة بهذا المنصب، 
حيث تقلدت عدة مناصب في السلك القضائي إلى أن 

 وصلت لهذا المنصب الحساس.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس 
السيسي على ما يبذله من مجهودات حثيثة في مجال 
تمكين المرأة وتقديره الكبير لدورها كنصف المجتمع 
مكانيات المرأة المصرية، والتي  يمانه الكبير بطاقات وا  وا 
أثبتت ومازالت تثبت أنها نصف المجتمع بحق وتناضل 

 باستمرار في بناء وطنها وتنميته.
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 مشاريع الجمعية 
 

 بيانات صحفية

إستمراًرا للثقة التي يوليها فخامة الرئيس/ عبدالفتاح 
يمانه -السيسي رئيس الجمهورية، للمرأة المصرية، وا 

الحقيقي بأن المرأة هي أساس التنمية الشاملة، وبقدراتها 
في مواجهة التحديات لتحقيق المزيد من اإلنجازات التي 
تصب في مصلحة المواطن المصري، حرص سيادته 
على تعيين المزيد من السيدات في منصب المحافظ، 
حيث جاء طرح اسم الدكتورة /منال عوض ميخائيل، 
بحركة المحافظين األخيرة، وتوليها منصب محافظ 
دمياط، ليفتح لها أبواب التاريخ، كأول سيدة مسيحية 
تشغل هذا المنصب، وثاني سيدة تتولى منصب 
المحافظة بعد المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة 

 السابق .

ونحن في جمعية نهوض وتنمية المرأة باعتبارنا 
جمعية أهلية نسوية نشيد بهذه الخطوة الجيدة لما 
تحدثه من تطور في مجال تمكين المرأة المصرية 
على جميع المستويات، كما أنها تثبت سعي القيادة 
السياسية الدؤوب إلعالء شأن المرأة على مختلف 
أديانها، وجعلها تتقلد مناصب قيادية تستحقها 

 وتناسب مؤهالتها .

ذ يتقدم مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة  وا 
ويمثله د. إيمان بيبرس رئيسة مجلس اإلدارة، 
بأسمى التهاني القلبية للدكتورة/ منال عوض 
ميخائيل، كأول سيدة مسيحية تتولى منصب محافظ 
دمياط، وتؤكد الجمعية على ثقتها الكبيرة في 
سيادتها وفي نجاحها في مهتمها الجليلة الجديدة، 
وقدرتها على قيادة األمور بحكمة عالية، إذ تمتلك 
تاريخ مليء بالخبرة واإلنجازات جعلها جديرة بهذا 
المنصب، حيث تقلدت عدة مناصب منها، منصب 
نائب محافظ الجيزة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية 

، كما تولت ملف تطوير 0275البيئة، في عام 
 المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.

كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس 
السيسي على ما يبذله من مجهودات حثيثة في 
مجال تمكين المرأة وتقديره الكبير لدورها كنصف 
مكانيات المرأة  يمانه الكبير بطاقات وا  المجتمع وا 
المصرية، والتي أثبتت ومازالت تثبت أنها نصف 
المجتمع بحق وتناضل باستمرار في بناء وطنها 

 وتنميته.
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 قصص نجاح

ني أفكر بعقلي مش  اتعلمت إني أختار صح، وا 
بالعاطفة بس، وده طبقته في حياتي، لما اتقدملي واحد 
من فترة عاوز يخطبني وأنا رفضته إلني كنت باختار 
على أساس المظهر والشكل، لكن لما أخدت فصل 
أحالم البنات، واتعلمت إزاى أختار شريك حياتي، لما 
إتقدملي تاني، فكرت بعقلي، 
ولقيت أنه شخص فيه مميزات 
نه  كتير مكنتش شايفاها، وا 

 مناسب ليا وفعاًل اتخطبت.

كمان خدت درس عن إدارة 
الغضب، وده فادني جًدا في 
حياتي الشخصية وفي تعامالتي 
مع أهلي وصحابي، بقيت بحب 
الناس والمجتمع، وكمان اتعلمت 
ني ازاى اختار لبسي  االتيكيت وا 
وانسق االلوان مع بعضها ، 
زاى أتعامل  كمان أخدت درس عن التحرش وأنواعه وا 

 مع المتحرش، ومخافش.

في البيت الحظوا التغيير اللي حصل في شخصيتي، 
وبقوا هما اللي بينصحوني أكمل في الفصل، لغاية لما 
خلصته، وبقيت باقدر أسيطر على عصبيتي، وعندي 
حلم إني أما أتجوز ويكون عندي أسرة وبيت وأوالد 

 يكملوا تعليمهم ويكونوا أحسن مني.

سنه، من منطقة عزبة  79ك( عندي -اسمي )ن
ابتدائي، الني  2خيرهللا، خرجت من المدرسة من 

مكنتش حابه التعليم، وال المدرسة، ومكانش في 
اهتمام في المدرسة بالطلبة وال بالدراسة، ده سير 
إنهم كانوا بيعاملونا وحش، فعرضت على أهلي إني 

أسيب المدرسة، لكنهم كانوا رافضين 
في األول، ولما لقوني مصممة، وافقوا 

 وقعدت في البيت.

وعدت السنين، ولما وصلت لسن 
المراهقة حسيت بالندم الكبير إني سبت 
نه كان قرار ضد مصلحتي،  المدرسة، وا 
وكنت بشوف البنات في سني بيتقدموا 
في دراستهم وأنا قاعده مكاني 
مباتغيرش، لغاية ما عرفت أن فرع 
جمعية نهوض وتنمية المرأة اللي في 

منطقتنا عامل فصل "أحالم البنات"، وعرفت من 
مسئولة البرنامج أن الفصل ده للبنات اللي زيي 
نه بيوجههم وبيعلمهم حاجات  متسربات من التعليم، وا 
تفيدهم، وقتها قررت إني الزم أحضر الفصل، وفعاًل، 
بدأت أحضر الفصل بإنتظام، ولقيت بنات زيي كتير 
بيحضروا معايا، ويوم بعد يوم بدأت استفيد حاجات 
جديدة عليا، وأول درس استفدت منه كان "الحلم"، 
حسيت إني كنت عايشة حياة بال معنى أو هدف، 

 لكن دلوقتي أصبح عندي حلم وهدف.
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 قصص نجاح

تساعدهم في دراستهم، وقتها فكرت إني الزم أساعد 
زوجي وأعلم أوالدي، فملقتش غير الصنعة اللي بفهم 
فيها وهي الكوافير، وبالفعل سئلت عن مكان بيقدم 
قرض يساعدني في فتح مشروعي الخاص، وصحبتي 
قالتلي عن جمعية نهوض وتنمية المرأة وعن القروض 
اللي بتقدمها وبالفعل ذهبت ليهم على الفور وعرفت 

ستات مع بعضننا عشان  1الشروط المطلوبة وجمعت 
نكون ضامن لبعض، وعلينا االلتزام بسداد قيمة القسط 
كل أسبوعين، وهنا مقدرش أوصف فرحتي لما استلمت 

جنيه، فساعدني القرض  2333أول قرض ليا بقيمة 
في تأجير المحل وشراء األدوات والمستلزمات المطلوبة 
من المكياج ، ولما فتحت المحل عرفتني الزبائن في 
المنطقة، "ولما حسيت بفرق بسيط في حياتي لألفضل، 

 2133اتشجعت وقدمت على القرض الثاني بقيمة 
جنية عشان أشتري بعض األجهزة في المحل اللي 
ساعدتني في شغلي وقدرت أحقق دخل كبير ساعدني 
في تجديد البيت واشتريت أجهزة منزلية مثل البوتجاز، 
واألهم إني قدرت أعلم أوالدي فأنا عايزاهم يكونوا أحسن 

 مني ويحققوا طموحاتي 
جنية  0333وحالًيا قدمت على القرض الثالث بقيمة 

عشان أجدد في المحل وأشتري معدات أفضل، وده 
يساعدني أن أوفر ربح كبير أقدر منه أجدد في بيتي 
وأصرف على تعليم أوالدى، وكمان نفسي في المستقبل 

 أكبر مشروعي وأفتح بيوتي سنتر.

"ولسه بجري 
وبعافر وأشترل 
عشان أكبر 
مشروعي وأحقق 
دخل وفير 
يساعدني في تعليم 
أوالدي" ... هكذا 
بدأت تحكي لنا 

،  ه(السيدة )
رحلتها مع 
مشروعها الخاص، قائلة:" استطاعت بفضل قرض 
مشروع اإلقراض الجماعي للنساء المعيالت اللي 
بتقدمه جمعية نهوض وتنمية المرأة أفتح مشروعي 
وهو "محل كوافير" ساعدني أوفر دخل أصرف بيه 
على بيتي وأوالدي وأقدر أكملهم تعليمهم كمان، وفي 
السطور التالية سنتعرف بشكل أعمق عن قصة 

 نجاحها ....
عمري في البداية تعرفنا عن نفسها وحياتها قائلة:"

سنة، حاصلة على معهد حاسب آلي، وتزوجت  02
سنة، وزوجي يعمل موظف بسيط في  41من حوالي 

 أوالد في مراحل التعليم المختلفة  0األوقاف، ولدينا 
مع دخول االوالد المدارس بدأت ظروف المعيشة 
الصعبة مع قلة دخل زوجي تنغص علينا والمشاكل 
والخناقات تزيد بيني وبين زوجي والعيال تعبانين وسط 
مشاكلنا وكمان مبقدرش أدخل أوالدي دورس تقوية 



17 

 الصحافة تقول

بحضور، كل من األستاذة/ نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغرر برار رام ةرنرمرير  
والمتوسط ، والدكتور/ مكرم حاةم  مدير ج ام ةنمي  المشروعات فرع جنوب القاهرة  المشروعات الصغيرة

رئيس  مالس إدارة جمعي  ن وض وةنمي  المرأة في يوم المرأة الرائدة ،  -، ةم ةكريم  الدكتورة/ إيمان ببيرس
اال الترنرمروي الرتري  ها  في الم ا ود م ةنمي  المشروعات الصغيرة والمتوسط  سنويًا، وذلك ل الذي ينظمه ج ا

 عاًما . 31ةزيد عن 

“يوم المرأة الرائدة”في “ جمعية نهوض وتنمية المرأة”تكريم   
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 حملة قوانين األحوال الشخصية 
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 الصحافة تقول

  

 حملة قوانين األحوال الشخصية 
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 مقال ختامي

هذا،  ترددت كثيًرا قبل بداية كتابة مقالي 
ولكن "طفح بي الكيل" مثلما يقولون، حيث 
تنتابني مظاهر الدهشة والتعجب في ردود 
أفعال بعض المواطنين المصريين السلبية 
ال أظلم أحد، عن ما  ولن أقول أغلبهم حتى
يحدث من إنجازات نتلمسها يوًما بعد يوم 
على أرض الواقع في جميع القطاعات سواء 
بترول أو صحة أو تعليم، وحلول لمشاكل 
وقضايا عشناها سنوات عديدة ولم نكن 

نتوقع يوًما حلها أو الخروج من عنق الزجاجة، وأتسائل ماذا يريد 
ؤالء منبالدنا؟ ولماذا كل هذا التجاهل لما يحدث من إنجازات؟!! 
األعذار؟،  هؤالء مرضى نفسيين، وبالتالي يمكن أن نلتمس لهم هل

 م هم مواطنون ال يحبونلخير والسالم لبالدنا؟!!

 رئيسة مجلس  إدارة 

 جمعية نهوض وتنمية المرأة

 د/ إيمان بيبرس
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عزيزى القارئ من المؤكد أنك مثلي طالعت 
الصحف والمواقع االخبارية مؤخًرا التي نشرت 
عن اعالن مصر لوصولها إلى االكتفاء الذاتي 
من الغاز الطبيعي، وقررت وقف اإلستيراد بعد 
آخر شحنة تلقتها البالد مؤخًرا، أليس هذا إنجاز 
يشهد له التاريخ ويتهافت عليه دول كبرى في 
مقدمتها اليابان ومعظم دول العالم؟، أال تعلمون 
أن هذا اإلنجاز على المستوى العالمي سوف 
يضعنا من ضمن الدول المصدره للغاز؟ وعلى 
المستوى المحلي سيقابله خالل شهور قليله فتح 

مصانع أغلقت لسنوات، 
وعودة أيدي عامله 
باآلالف، وتقليل 
من نسبة بطالة ال 
بأس بها في هذا 
القطاع العريض، 
أال هذا ما يتمناه 
كل مواطن يحب 

 بلده. 

ناهيك عن التعليم 
والمشاكل والتحديات التي واجهناها لعقود طويله، 
والتي جفت لها األقالم في الصحف والمجالت، 
وقتلت بحًثا على شاشات الفضائيات، مؤكدين أن 
هناك إنهيار تام في هذا القطاع سواء من جانب 
المدرسين والمناهج والمدارس، متهمين الحكومات 
على مر عشرات السنوات الماضية بتجاهل هذه 
المشكلة وعدم القدرة على حلها، وعندما يأتي 
اليوم المنتظر، ويكون هناك إستجابه من الحكومة 

وزير التربية -ووزيرها الدكتور/ طارق شوقي

والتعليم الفني، بوضع خطة مدروسة 
للنهوض بالعملية التعليمية، تسعى إلى بناء 

األجيال الحالية منذ النشأة والطفولة، واالرتقاء بهم 
لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على التعلم المستمر، 
مؤكًدا أن هذه الخطة راعت تطوير نظام التعليم 
الحالي لحين تطبيق النظام الجديد، من خالل 
وضع نظام عادل للتقييم يقيس الفهم والقدرة على 
حل المشكالت، بداًل من قياس مهارات الحفظ 

 واسترجاع المعلومات. 

ولكن ما كان بهؤالء إال الهجوم الغير مبرر لخطة 
التطوير هذه، وتصيد 

األخطاء 
لشخصه، 

متناسين أن 
مشكلة 
التعليم 
مشكلة 

كبرى لن 
يتم حلها 
بين ليلة 
وضحاها، وأنه كان هناك أمل مفقود لمجرد التفكير 
في تطوير هذه المنظومة، وأن من قام بهذه التجربة 
ليس شخص عادي، بل شخص متخصص قام 
بوضع برامج تطوير للتدريس واالتصال على 
مستوى عالمي، كما أنه حاصل على جوائز محلية 
وعالمية في هذا المجال، فضاًل عن أنه مسئول 

 عن تجربة العالم أشاد بها اسمها بنك المعرفة.

وال ننسى إنجازات قطاع الصحة، والتي من بينها 
الحملة التي قامت بها الوزارة في القضاء على 

 مقال ختامي

 إنتهاء عصر االستيراد.. مصر تنطلق نحو تصدير الغاز الطبيعي
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،األكثر انتشاًرا في مصر  Cفيروس الكبد الوبائي
مليون مواطن، على  443من خالل الكشف على 

مستوى محافظات مصر، بجانب باقي أمراض 
العصر التي يعاني منها المصريون مثل السمنة 

 والسكر والضغط.

نقطاعها لفترات  ولن نستهين بمشكلة الكهرباء وا 
طويلة والذي تعايشناه لسنوات، والتي تم القضاء 
عليها نهائًيا بشكل واضح، هذا إلى جانب 
إنجازات أخرى تلمسناها مؤخًرا ال يستطيع أحد 

 إنكارها.

وسؤالي هنا عزيزي القارئ، لماذا مع كل إنجاز 
نتلمسه، يقابله تشويش من البعض "المأجورين 
الغامضين" إللهائنا في طريق آخر مظلم ملئ 
بالخوف والضجر؟، ولماذا هناك تجاهل للصور 
المبهجة التي توضح أن هناك أمل، والتركيز على 

الصور السلبية التي تسئ لبالدنا وتنشر الذعر من 
 المستقبل؟!!.

بالطبع لن ننكر أن بالدنا تعرضت للعديد من 
الصعوبات على جميع المستويات، شعب واجه 
إنهيار وأزمة إقتصادية ال تستطيع شعوب أخرى 
مواجهتها، إننا واجهنا وما زلنا نواجه العديد من 
التحديات، وأن أمامنا طريق طويل للوصول إلى 
المستوى المطلوب الذي نأمله، ولكن كل هذا ال 
يعني تجاهل ما يحدث من إنجازات حدثت في 

سنوات األخيرة في عصر رئيسنا الواعي  9الـ
 "عبدالفتاح السيسي".

ملفات عديدة تم التنبه إليها في محاولة لحلها 
والقضاء عليها، ولكن هناك ملفات أخرى أعتقد أنه 
حان الوقت لإللتفات إليها، وأتمنى من رئيسنا أن 
يضعها على أجندة أعماله، على سبيل المثال 

مقال ختامي 



23 

ضطهادهم والتجاوزات التي تحدث  ملف األقباط وا 
لهم في الداخل خاصة في صعيد مصر من ِقبل 
المتشددين، والتي ُتحِدث فجوة كبيرة بين أفراد 
المجتمع الواحد، ومع ذلك ال نرى حل رادع لهذا 
الملف، وملف " التغلغل اإلستعماري إلى األزهر " 
الذي نراه مؤخًرا، إلى جانب ملف آخر هام وهو 
ملف "الجمعيات األهلية التنموية "ومدى أهميتها 
والدور الكبير الذي تقوم به في مساندة الدولة 
وتكمله دورها فى النهوض بالمجتمع. مصر مليئة 
بالجمعيات األهلية التي تقوم على هذا الدور، 
فعلى الدولة التعاون مع هذه الجمعيات لبناء 
مجتمع قوي ، مع ضرورة التفرقة بينها الجمعيات 
األهلية التي تعمل على بناء الفرد وتنميته ، وبين 
الجمعيات الخيرية التي يتركز دورها فقط على 

 تقديم الرعاية والمساعدات المادية.

ويأتي على رأس هذه الملفات ملف "اإلعالم"، 
والممارسات الفاسدة وغير المهنية التي تحدث 

خالله، والتي تضر بدولتنا والمجتمع الذي 
نعيش فيه، حيث إننا نجد في الكثير من 

األحيان أنه يقوم بالتضليل وتزييف الحقائق، فيجب 
على الدوله العمل على هذا الملف ألن االعالم 

 القوي من أهم عناصر نجاح الدول.

وفي النهاية علينا جميعًا أن نتكاتف ونصمد، 
وننظر دوَما إلى الجانب الممتلئ من الكأس، ففيه 
مفاتيح القوة والنجاح، يجب علينا كشعب أن ُنظهر 
درجة عالية من تحمل المسؤولية، وأن نثبت أننا 
أكثر وعًيا من الشعوب األخرى، وأن ندرك أننا في 
حالة حرب البد أن نكسبها، والطريق لذلك البد أن 
يمر بعدة تحديات وقرارات صعبة يجب أن نتقبلها 
ونشارك في نجاحها، لنصل إلى بر األمان وجني 
الثمار.. وعلينا العمل ثم العمل للنهوض بوطننا 

 مصر الحبيبه.

 

 مقال ختامي
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