
  دور الجمعيات االهلية فى مساعدة المرأة المعيلة   
ان المجتمع المصرى يعانى من العديد من المشكالت والقضايا ولكن القضية المطروحة االن على الساحة هى 

وذلك الن الفقر يعتبر من احد , لهذا فالنساء المعيالت أصبحت من القضايا شديدة التعقيد , قضية المرأة المعيلة 
ت الخطيرة التى تهدد فئات المجتمع المصرى والسبب فى ذلك الن المرأة من أآثر الفئات فى المجتمع المشكال

ونقص فرصتها فى سوق العمل النها غير متعلمة وليس لديها من , والرعاية الصحية , حرمانا من التعليم 
مما ادى لظهور . صغير  التدريب الكافى الذى يؤهلها للحصول على وظيفة بدخل شهرى ثابت أو عمل مشروع

  " تأنيث الفقر" ظاهرة 
ومصر ال تزال من المجتمعات النامية التى تشكو , فالمراة المصرية تواجه العديد من األوضاع المجتمعية السيئة 

والتى تعانى منها المرأة بوجه عام , من الكثير من المعوقات والصعوبات االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
األرملة ـ المطلقة ـ زوجة المريض بمرض مستعصى ـ زوجة العاجز عجز : لمعيلة بوجه خاص وهى والمرأة ا

لهذا فالمرأة أصبحت مسئولة .. ومن فى حكم ذلك ...... آلى أو جزئى ـ زوجة السجين ـ زوجة مهجورة العائل 
وجها أعمال موسمية أو أن أو الذى يعمل ز, عن أسرة بأآملها أيا آان عدد أفراد هذه االسرة وليس ذلك فقط 

ولكن على الفتيات الالتى لم , ولكن هذه المسئولية لن تقع على عائق الزوجة فقط " عاطل "يكون بدون عمل 
يتزوجن ولكنهن مسئوالت عن اعالة أسرهن وهذا يرجع بسبب غياب العائل االساسى عنها وهو االب سواء آان 

  الخ ومن هنا تتولى مسئولية اعالة اسرتها .... ........بسبب الوفاة أو المرض أو االعاقة 
لذلك يعد دور النشاط االهلى فى مجال الرعاية االجتماعية تعبيرا ايجابيا واضحا عن انسانية المواطن وتصويرا 

حقيقا للتضامن والتكافل االجتماعى وتحقيقا للفضائل االنسانية ولذلك فلقد وجد النشاط االهلى مع االنسان منذ 
والتصدى , وتطور حياته وآان دائما يسبق جهود الدولة فى تقديم الخدمات وتحسين ظروف الحياة وجوده 

  لمواجهة المشكالت التى تواجههم عن طريق الجهود الذاتية 
  دور الجمعيات االهلية للنهوض بالمرأة المعيلة 

" مهمشة ومنها المرأة المعيلة ياتى هنا دور الجمعيات االهلية النها هى همزة الوصل بين الفئات الفقيرة ال
  فالجمعيات االهلية هنا بمثابة القناة الشرعية التى من الممكن ان تلجأ اليها المرأة بطلب المساعدة " الحكومة 

  ويمثل هذا الدور فى االتى 
  دور الجمعيات االهلية فى تحسين المستوى االقتصادى للمرأة المعيلة 

, فهى االقل حظا فى فرص العمل والحصول على اجر , رة الفقر هى المرأة ان أآثر الفئات التى تعانى من ظاه
اذا يترآز معظمهن فى الشرائح , وتزداد المشكلة سوءا بالنسبة للنساء المعيالت المسئوالت عن اعالة أسرهن 

 ويرجع هذا بسبب الرآود, حيث ال تزال مشارآتهن بالنشاط االقتصادى ضعيفة , السكانية االآثر فقرا 
آما ال تتوافر لهن فرص التدريب المهنى التى تؤهلهم , االقتصادى ومواقف أصحاب العمل من عمل المرأة 

  لذلك يأتى هنا دور الجمعيات األهلية لمساعدة النساء المعيالت ويتمثل هذا الدور فى االتى , للعمل بكفاءة 
  زيادة فرص تدريب المرأة 

الخاص ورجال األعمال لالشتراك فى العضوية والمساهمة بالتمويل  أن تحرص الجمعيات األهلية لجذب القطاع
  وبذلك تضمن الجمعيات االهلية زيادة تمويلها 

على الجمعيات االهلية أن تسعى لتوفير فرص عمل مناسبة للمرأة المعيلة ولمن تعولهم من الذآور واألناث اذا 
  آانوا فى سن يسمح لهم بالعمل 

الى زيادة أعدادها داخل المحافظة الواحدة حتى يتم بالفعل مساعدة آل امراه تعول  أن تسعى الجمعيات االهلية
  وذلك من خالل حصولها على دخل شهرى ثابت يضمن لها والسرتها االستقرار 

  مناشدة الجهات المعنية بقضايا المرأة بتوفير عمل للمرأة وتدعيمها فى النشاط االقتصادى 
  امية المرأة المعيلة دور الجمعيات األهلية فى محو 

انه مازالت النسبة الغالبة من االناث المشتغالت فى سوق العمل المصرى تنتمى الى الفئات االمية أو منخفضة 
المستوى التعليمى وهو ما يشير الى تدنى المستويات المهاريه للمراة العاملة وبالتالى صعوبة التحاقها باالنشطة 

  ذات االنتاجية المرتفعة 
اع هذه النسب البد ان تتجه الجمعيات االهلية التى تعمل فى مجال المرأة بتكثيف جهودها لمحو امية المرأة والرتف

  المعيلة وذلك من خالل االتى 
  ان تكون فصول محو االمية تقع فى نفس المنطقة التى تسكن فيها المرأة او يكون قريب منها 

  االمية للمراة  ان تقوم الجمعيات االهلية باالعالن عن فصول محو
  تشجيع وتحفيز السيدات المتميزات فى فصول محو االمية وذلك من خالل حصولها على مشروع انتاجى صغير 

  ان توفر الجمعية االدوات والكتب الدراسة مجانا للمرأة 
  ان تكون فصول محو االمية فى اوقات مختلفة حتى تتناسب مع ظروف المرأة العاملة 

  ة عمل االبحاث العلمية للبحث عن استراتيجيات جديدة لمحو امية المرأة على الجمعيات االهلي
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انه ايضا من ضمن المشكالت التى تواجهها المرأة المعيلة هى آيفية توفير الرعاية الصحية لها ولمن تعولهم من 
لذلك يتطلب من الجمعيات االهلية بتوفير الرعاية الطبية المناسبة , كشف والعالج افراد اسرتها وتوفير تكاليف ال

  للمرأة المعيلة ويكون من خالل االتى 
  على الجمعيات االهلية توفير الموارد المالية الالزمة لتقديم الخدمات الصحية داخل الجمعية باستمرار 

  ان للمرأة المعيلة واسرتهاان توفر الجمعيات االهلية فرصة الكشف الدورى بالمج
  ان تسعى الجمعية بتوفير االطباء فى آافة التخصصات داخلها 
  تخفيض سعر الكشف وتكاليف العالج للمرأة المعيلة واسرتها 

  البد ان تسعى الجمعيات االهلية بتوفير القوافل العالجية 
  معيلة دور الجمعيات االهلية فى رفع المستوى االجتماعى والثقافى للمرأة ال

ان نتيجة غياب الزوج عن االسرة الى سبب من االسباب السابق ذآرها قد تتعرض االسرة الزمات أسرية منها 
لهذا تتزايد المشكالت االجتماعية للمرأة ,قد يدفع الزوجة للخروج الى العمل وبذلك تضعف من عنايتها بأبنائها 

الجتماعية أو المجتمع وتضعف هذه المشكالت من قدرة المعيلة وهى التى ترتبط باضطراب المواقف والعالقات ا
وتواجه المرأة المعيلة , المرأة المعيلة على أداء أدوارها االجتماعية سواء داخل االسرة أو فى المجتمع بشكل عام 

  مشكلة متابعة االبناء واالشراف عليهم مما يؤثر سلبا على البناء االجتماعى لالسرة 
عيات االهلية للتصدى للمشكالت االجتماعية التى تتعرض لها المرأة المعيلة وذلك من لذلك ياتى هنا دور الجم

  خالل االتى 
ان تحرص الجمعيات االهلية التى تعمل فى مجال رعاية المرأة أن تشارآها فى حل مشكالتها االجتماعية وان 

  تكون من ضمن أهداف الجمعية 
  ت التى يمر بها االبناء فى مرحلة المراهقة وآيفية تناولها معهم البد أن تعمل الجمعية ندوات عن نوعية المشكال

  أن تأخذ الجمعية رأى المرأة المعيلة فى نوعية الندوات التى تحتاج اليها حتى تشجعها على الحضور 
وان تكون فى مواعيد مناسبة حتى يتم حضور جميع السيدات ولهذا , ان يتم تنظيم هذه الندوات بصفة مستمرة 

  ب من الجمعيات االهلية ان تضع البرامج الثقافية من ضمن اهدافها التى تسعى الى تحقيقها بعناية يتطل
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وهذا , أنها قادرة على حل المشكالت لذلك فالمرأة المعيلة تحتاج الى تدعيم الثقة فى نفسها وتعزيز الشعور لديها ب
فمن الضرورى منحها , لن يتم اال من خالل جهود الجمعيات االهلية وما تقدمه من خدمات وبرامج تؤهلها لذلك 

آما أنه يجب أن يكون هناك سعى من قبل , التقدير واالعتزاز مع صمودها وثباتها فى مواجهة أزمات الحياة 
وآذلك منح القروض وايجاد التسهيالت لحصولها , لة المهارات االقتصادية الالئقة للعمل الدولة لتعليم المرأة المعي

 على العمل الالئق اآلمن والحياة الكريمة


