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 منذ بداية السبعينات بعمل برامج األردنقامت المؤسسات والجهات الرسمية في 

، وقد آانت من أهم األردنيي المجتمع  فاألساسيةومشاريع ودراسات لتحسين النواحي 
 أن وحيث المجتمع، رآائز أهم حيث بات االقتصاد من االقتصادية،هذه النواحي المجاالت 

 اقتصاديا من خالل دعم األسرالمجتمع يتكون من أسر فقد آان التوجه الصحيح هو دعم 
ق فرص عمل  تدريب وتأهيل وخلأو قرض أو منحه أو نفسه سواء تقديم دعم األسرةرب 

  .المجتمعلتوفير المعيشة الكريمة والمستدامة لكافة أفراد 
   
 توجيه آل أشكال الدعم والتدريب للنساء وتشغيلهن في االولويات من أصبح حديثا 

 أصبحت وقد جاء هذا التوجه من خالل فكرة اقتصاديا،مشاريع مولدة للدخل وذلك لتمكينهن 
 إحداثشكل عام وهي انه من خالل المرأة يمكن  الراسخة في المجتمعات باألفكارمن 

 التزاما في أنها أآثر آما االجتماعي، قدرة والتزاما بالعمل أآثر فهي بالمجتمع،تغيير 
  .أسرتهااستخدام عوائد عملها لصالح 

 
حيث تعتبر المرأة شريكا أساسيا للرجل في األنشطة االقتصادية وما يرتبط بها من مهن، 

رسها النساء لم تعد أعماًال هامشية بل هـي أعمال لهـا أهمية اقتصادية فاألعمال التي تما
 .تساوي في أغلب األحيان ما يقوم به الرجل من أعمال لتوليد الدخل

ومما الشك فيه أن تزايد المشارآـة االقتصادية للمرأة في سوق العمل والتحول 
اآلونة األخيرة آان له األثر  التي تمارسها المرأة وخاّصة في األعمالالجوهري في طبيعة 

االيجابي الكبير على جوانب عديدة آان أهمها تحّسن المستوى المعيشي للمرأة نفسها 
 اجتماعية وشخصية من خالل أخرىآثار ايجابية إلى وألسرتها بشكل عام باإلضافة 

اآتساب المرأة العاملة المزيد من الثقة بالنفس والسعي نحو المساواة مع الرجل في 
  .والواجباتلحقوق ا

 
 التزاما بسداد وتحّمل مسؤلية القرض، أآثر النساء أنومن خالل تجارب المؤسسات ُوجد 

 المشاريع التنموية التي تدعمها بعض إدارة آانت أقدر على األحيانفالمرأة في اغلب 
الجهات الحكومية وغير الحكومية والتي تقدم بعض المساعدات والقروض لتمكين المرأة من 

  .  هذه المشاريعوإدارةتح ف
     

 حيث اآتسبت بشكل فعال  دور المرأة وتمكينها اقتصادياإلبراز هذه المشاريع أدتوقد 
 وبأسرتها قدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بها أآثرمهارات في قطاعات جديدة وجعلتها 

 امثل من خالل والمقصود بالتمكين هو استخدام األموال استخداما. وحفز الريادة بداخلها
عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار هذه األموال واستغالل الفرص المتاحة حتى 
تتمكن من الحصول على أآبر عائد ممكن وهذا سوف ينعكس على زيادة ملحوظة في 

             .                مستوى االعتزاز بالذات والثقة بالنفس لدى النساء اللواتي يحققن نجاحا في أعمالهن
     

إن التمكين ليس عملية مباشرة وتلقائية وإنما عملية ذات جوانب متعددة وهو عملية تغيير 
 ويكتنف قياس التمكين االقتصادي صعوبات ألن هذه العملية ال تقف عند حدود .طويلة

لذا فإن المرأة . لآيفية أو مدى التحكم بهذا الدخإلى الحصول على الدخل بل تتعدى ذلك 
الخدمات التنموية لتعزيز تمكينها في جميع إلى خدمات إدارية ومهنية باإلضافة إلى بحاجة 

جوانب الحياة وذلك بالرغم من الدور االقتصادي الذي تقوم به صاحبات األعمال وبالذات في 
  .الصغيرةمجال المشاريع 
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قدرات المرأة الشريك األساسي في تطوير وبناء إلى  الواقع يفرض علينا السعي قدما أن
 فالسعي لتحقيق معدالت نمو اقتصادي في الدولة يعني االستغالل اقتصادي،أي مجتمع 

 الموارد أهماالمثل للموارد االقتصادية المتاحة في هذه الدولة والعنصر البشري هو من 
رى في العنصر  النساء يشكلن نسبة آبإنترآيبة المجتمعات يجد إلى  االقتصادية، والناظر

البشري وبالتالي فإنهن يشكلن الحصة الكبرى من الموارد االقتصادية الالزمة لتحقيق النمو 
 والتي من أبرزها واإلقليميةاالقتصادي، ومن هنا جاء اهتمام العديد من المنظمات الدولية 

واقع منظمة المرأة العربية بتنمية شؤون المرأة وآانت البداية في محاولة الكشف عن ال
 مسوح إلى إجراءالفعلي الذي تعيشه المرأة في المجتمعات العربية من خالل سعيها 

شاملة للمشروعات والبرامج المنفذة في الدول العربية من اجل النهوض بالمراة في العديد 
  . واالقتصادواإلعالم التعليم والصحة :هـيمن المجاالت والتي حددتها بأربعة مجاالت 

 
رسم إلى جنب مع المؤسسات الوطنية إلى المرأة العربية جنبا وقد سعت منظمة 

رفع آفاءة البرامج والمشاريع المستقبلية والتي ترتقي إلى سياسات شاملة تهدف 
 في المجاالت إلجرائهابالمرأة بدءا من نتائج المسوح الشاملة التي تخّطط المنظمة 

  .بلالمختلفة والتي ُتشكل نقطة البداية واالنطالق للمستق
 
  : وأهميتها الدراسـةأهدف. 2

تهدف هذه الدراسة إلى المساعـدة في تحديد المجاالت التي يمكن أن تتبناها منظمة 
المراة العربية للنهوض بالمراة وتمكينها، وذلك من خالل التعرف على طبيعة المشاريع التي 

اإلضافة إلى تحليل تعنى بالمرأة وآذلك طبيعة الجهات المنفذة والممولة لهذه المشاريع ب
الفئات المستهدفة لهذه المشاريع واألهداف التي تسعى هذه المشاريع إلى تحقيقها 
وصوال إلى نقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها لتتمكن هذه الدراسة في النهاية 
من الوصول إلى نتائج وتوصيات يمكن أن تساهم في رفع سوية المشاريع التي تتعلق 

  .بالمرأة
  

 من خالل المسح الشامل لجميع المشاريع الموّجه لصالح المرأة  أيضا تهدف هذه الدراسة
 وحتى وقتنا الحالي إلى تحديد المؤسسات 1995لتمكينها اقتصاديا والتي بدأت من عام 

والمنظمات والجمعيات الممولة لهذه المشاريع والتي تقوم آذلك بتقديم دراسات 
  .ة للمرأة لزيادة قدرتها الرياديةوتوجيهات إدارية واستشاري

    
 العديد من الدراسات التي إلى إجراءجاءت هذه الدراسـة في وقت تحتاج المجتمعات فيه  

، علقة بجانب المرأة على وجه الخصوص وخاصة الدراسات االقتصادية المتإليهاتفتقر 
اريع اقتصادية مثل هذه الدراسات آونها تختص بدراسة مشإلى فالمكتبة العربية تفتقر 

تستهدف فئة معينة في المجتمع، فأغلب الدراسات تأتي لدراسة المشاريع االقتصادية 
 في منطقة جغرافية معينة ومن هنا جاءت أهمية الدراسـة أوفي قطاع اقتصادي معين 

حيث تحاول تحليل المشاريع االقتصادية للمرأة في مختلف المناطق الجغرافية للمملكة 
  .شمية الهااألردنية

    
الوقوف على جميع المشاريع التي إلى  آونها تهدف أيضاآما وتأتـي أهمية هذه الدراسـة 

إلى  باإلضافةتخص المرأة محاولة تطوير االيجابيات لهذه المشاريع والتخفيف من السلبيات، 
ترآيز االهتمام على المشاريع الصغيرة التي تلقى رواجا بين النساء لترآيز االهتمام 

  .تقبلي على مثل هذه المشاريع والتوسع في برامجهاالمس
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  : الدراسةمنهجية .3

 األحيان المقابالت الشخصية في أغلب أسلوباعتمدت هذه الدراسة المسحية على 
وآذلك من خالل االتصال الهاتفي في حال ُبعد الجهة المستهدفة عن المناطق الرئيسية 

 في الغالب هـي الجهة المستهدفةانت الجهة ، وقد آإليه صعوبة الوصول أوفي المملكة 
  .المنفذة للمشروع

     
 وقد تم من خالل هذه المقابالت تعبئة استمارات شاملة لمعلومات تفصيلية حول 

 باإلضافة، واإلنجازات والفئات المستهدفة أهدافهاالمشاريع التي تعنى بالمرأة من حيث 
 ومن خالل استخدام البرمجيات المناسبة الصعوبات والتحديات التي واجهت المنفذين،إلى 

تم استخراج النتائج باالعتماد على التحليل النوعي والوصفي للمشاريع المدروسة من 
 من المشاريع األآبر غّطت الجزء استبانه) 265(خالل االستبانات والتي بلغ عددها حوالـي 

 استبعادها، وقد تم في آافة محافظات المملكة والتي تحتاجها هذه الدراسـة في تحليل
 وإدخالها تعد تكرارا لبعض المعلومات والبيانات حول المشروع ألنها واحدة وذلك استبانه

ومن الجدير بالذآر أن المعلومات في إحدى . البياناتإدخاليعطي نوعا من االزدواجية في 
ندوق ص(االستبانات المتعلقة بمشروع تخفيف عمالة األطفال من خالل تشغيل المرأة األم

غير مكتملة بسبب عدم البدء بتنفيذ المشروع حتى اآلن نظرًا لشح ) التنمية والتشغيل
  . ايضًا  هذه االستبانهوقد تم استبعاد، الموارد المالية

  
وآان من ابرز الجهات التي آانت مصدرا للبيانات والمعلومات حول المشاريع التي ترتبط 

وزارة التنمية   الزراعـة،العمل، وزارة وزارة دولي،ال وزارة التخطيط والتعاون :هـيبالمرأة 
 األردني صندوق التنمية والتشغيل، مؤسسة التدريب المهني، الصندوق ،االجتماعية
 في إرادة، االتحاد العام للجمعيات الخيرية، مراآز )مرآز تنمية المشاريع الصغيرة( الهاشمي

ملتقى سيدات ،  األسر التنمويةجمعية،  المرأةإقراضصندوق  آافـّة مناطق المملكة،
جمعية سيدات ، مؤسسة نور الحسين، مؤسسة نهر األردن، أالتحاد النسائي، األعمال

 األمممؤسسات دولية آصندوق إلى  باإلضافة ،اإلسالمية اإلغاثةوآالة ، وادي األردن
 , وتشغيل الالجئينإلغاثةوآالة األمم المتحدة  ،)UNIFM( للمرأة اإلنمائيالمتحدة 

الصندوق الكندي ،  للتعاون الفنياأللمانيةالوآالة ,لإلنماءبرنامج األمم المتحدة ، يسيفاليون
  .و مؤسسة آويست سكوب) واعدات(برنامج أمير، للتنمية

 
  :صعوبات الدراسـة.4

 هذه إنجاز أمام تحديا واجهت هذه الدراسـة العديد من الصعوبات والمعّوقات التي شّكلت 
استهالك المزيد من الوقت إلخراج الدراسة، إلى  أدى الذي األمرحدد الدراسة في وقت م

  :وقد آانت من ابرز هذه الصعوبات
  

الصعوبة في جمع المعلومات الكاملة حول المشاريع المعنية من قبل الجهات  •
  .والمؤسسات المنفذة لعدم توفر هذه المعلومات بشكل منظم في بعض الحاالت

والمعوقات التي واجهتها بعض ) السلبيات ( ي صعوبة الوصول للواقع السلب •
 .المشاريع المنفذة

 التنسيق لمقابلة المستفيدين أوالصعوبة في التنسيق مع المؤسسات نفسها  •
  .مباشرة

 في ساهمت آفريق بحث نشكر جميع الجهات والمؤسسات المتعاونة التي إننا إال
  .للتعاونتسهيل مهمتنا وآانت مثاال 
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  :ئجالتحليل والنتا.5
 األردنية مشروع اقتصادي عنيت بالمرأة 265اظهر المسح الشامل الذي اجري على حوالي

آانت  فيما األخرى، هذه المشاريع آانت في مجال الخدمات والمجاالت حوالي ثلثي أن
المشاريع الصناعية إلى معبرة عن قلة توّجـه المرأة % 12 المشاريع الصناعية حوالي حصة
من هذه المشاريع متكررا % 46 فيما آان حوالي المرأة،طبيعة إلى زى  الذي ُيعاألمروهو 

( ين والشكلموسمية،مشاريع دورية % 9منها هي مشاريع لمرة واحدة و% 45وحوالي 
  : على القطاعات المختلفة وطبيعتها توزيع هذه المشاريعان يظهرينالتالي) 5.2 ,5.1

   مجاالت المشروع):5.1(شكل 
  

  
  

   وصف طبيعة المشروع:)5.2(شكل 
  

  

31%

32%

12% 

24%

أخرى

خدمي
صناعي

زراعي

45%

46% 

9%

دوري

متكرر

مرة واحدة
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 هي ذات تنفيذ %77حوالي  فيما يخص طبيعة الجهة المنفذة لهذه المشاريع فقد آان أما
تنفيذ دولـي خارجي، وال شيء من هذه % 7منها حكومي وحوالـي % 16أهلي و 

دليل واضح على نقص المشروعات  وهذا اإلقليميالمشروعات هي على المستوى 
  .اإلقليميالمنفذة على المستوى 

   طبيعة الجهة المنفذة للمشروع):5.3(شكل 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
من هذه المشاريع % 27 فيما يتعّلق بأنشطة المشاريع التي تم دراستها فقد آانت ماأ

 االجتماعية، فيما والفنية والخدمات  غير التدريب والمساعدات الماليةأخرىتقّدم خدمات 
من هذه % 20 و األردنيمن هذه المشاريع خدمات اجتماعية للمجتمع % 21قّدمت 

المشاريع آانت تقدم الدورات التدريبية، بينما عجزت هذه المشاريع عن تقديم المساعدات 
المالية آخدمات تقدمها للمجتمع حيث آانت نسبة المشاريع المقدمة للدعم المالي ال 

  : التي آانت تقدمها هذه المشاريعاألنشطة والرسم التالي يظهر ،%4تتجاوز 
  طبيعة أنشطة المشاريع: )5.4(شكل 
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 الفعلية لهذه المشاريع آانت حوالي اإلنجازات إن النتائج الفعلية للدراسة أظهرتبينما 
  .التدريب والتأهيل أنشطتهامن % 29 بينما لم تتجاوز أخرى خدمات منها هي% 71
  

  طبيعة االنجاز: )5.5(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 حوالـي إن النتائج أظهرتأما فيما يتعلق بتصنيف الفئة المستهدفة لهذه المشاريع فقد 
 لم تتجاوز الحضر بينمامن هذه المشاريع آانت موّجه للنساء اللواتي يعشن في % 38

 والشكل التالي يلخص تصنيف الفئة ،%12المشاريع الموجه للنساء في البادية ال 
  :يـلـي المستهدفة آما

  لفئة المستهدفة جغرافياا :)5.6(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أّن حوالي نصف هذه المشاريع تبينتصنيف الفئة المستهدفة تعليميا فقد إلى وبالنظر 
 أقل، وان أو آانت الفئة المستهدفة لها هـي النساء اللواتي من المستوى التعليم الثانوي

من النساء % 27 وآذلك الجامعية، يحملن الشهادة يمنهن من النساء اللوات%27حوالـي 
  :األميات

29%

71% 

 تدريب
 خدمات

ا

35%

38%

12% 
15% 

 ريف
 حضر
 بادية
 منطقة
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  تصنيف الفئة المستهدفة تعليميا :  )5.7(شكل 

  
  

 :التالي الحالة الوظيفية للفئة المستهدفة آانت على النحو أن تبين نتائج الدراسةآما 
من هؤالء % 33 والخاص، المشاريع يعملن لحسابهن من النساء المستهدفات بهذه% 49

النساء ال تعمل أصال أي أنهن عاطالت عن العمل وجاءت هذه المشاريع لتخفف من نسبة 
  : والرسم التالي يلخص هذه النسب آما يليالفئة،البطالة بين هذه 

  تصنيف الفئة المستهدفة وظيفيا : )5.8(شكل 
  

 حوالـي إن النتائج أظهرت المشاريع فقد المستهدفة بهذهة  أمـّا الحالـة االجتماعية للفئ
 الذي األمر هن النساء المتزوجات وهو األآبرمن هذه المشاريع آان المستفيد % 39

 بينما آانت حوالي أسرهم، ألفرادتوفير الدخل إلى يعكس سعي نسبة آبيرة من النساء 
وزيع المشروعات حسب الحالة  والرسم التوضيحي التالي يظهر تالمطلقات، للنساء% 15

  :االجتماعية للمرأة وآما يلي
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33%
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49% ال تعمل 
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   الفئة المستهدفة اجتماعيا:)5.9(شكل 

  
 األساسي طبيعة الجهات الممولة للمشاريع فقد آانت الجهات المحلية هي الممول أما
من هذه % 3و% 19فيما آانت الجهات الدولية بنسبة % 78 المشاريع بنسبة هلهذ

  : وآما يظهر من الرسم التاليإقليميتمويل المشاريع هي ذات 
  

  طبيعة الجهة الممولة :)5.10(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من تمويل المشاريع بشكل قد جاء من مصادر محلية % 55أن ) 5.10.1(ويبين الجدول رقم
أما بخصوص األهمية  .آان من مصادر ذاتية% 29من مصادر إقليمية و دولية و% 16و

من % 53أن إلى  (5.10.2)ويل المحلية فتشير البيانات في جدول النسبية لمصادر التم
يلها وآان تم% 16بينما % 50 من أآثرآان تمويلها % 32المشروعات آان تمويلها آامًال و 

 نسبة أنإلى  (5.10.3)وتشير نتائج الدراسة في جدول. %50أقل من محليًا بنسبة 
 آبير من المشروعات لعدد% 50 تز والدولية تجاواإلقليمية مصادر التمويل مساهمة
آما تشير نتائج  . ودوليةإقليميةمن المشروعات التي مولت من مصادر % 80يشكل
% 50 نسبة مساهمة مصادر التمويل الذاتية تجاوزت أنإلى  (5.10.4) في جدولالدراسة

  . من المشروعات التي مولت من مصادر ذاتية% 48لعدد من المشروعات يشكل 
  

26%

20%
15%

39% غير متزوجة
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مطلقة
متزوجة

78%

3%

19%
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لمسح الذي اجري على المشاريع المعنية بهذه الدراسة أن حجم االستثمار آما وأظهر ا
 بالمرأة، المشاريع الخاصة موزعة على أردني دينار 50672031الكلي لهذه المشاريع بلغ 

 نصيب أن أي، امرأة 301730 عدد المستفيدين من هذه المشاريع بلغ إجماليوآذلك فان 
ومن الجدير بالذآر  . دينار في المتوسط168 حوالي المرأة الواحدة من هذه المشاريع هو

 إال أن بعض المؤسسات آانت حديثة 2004-1995أنه بالرغم من أن فترة الدراسة هي من 
النشأة وبعضها لم يستجيب لتعليمات فريق البحث فاقتصرت المقابلة على الحديث عن 

 ،ى تلك المشروعاتالمشروعات التي أنشئت حديثا بسبب ضيق الوقت لدى القائمين عل
يمكن استخالص األهمية ، وبالرغم من التباين في فترات إنشاء المشاريع وتمويلها

 من الشكل رقم يتبين. النسبية لكل من مصادر التمويل ومواقع فرص العمل للمستفيدين
 أن صندوق التنمية والتشغيل احتل المرتبة األولى في حجم التمويل الذي )5.10.6(

مؤسسة نور ، مؤسسة نهر األردن، ه آل من مؤسسة التدريب المهني يلي،ساهم فيه
 وزارة التخطيط، الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية، صندوق إقراض المرأة، الحسين

  . ومشروع إرادةوالتعاون الدولي
  

  حجم التمويل من آل مؤسسة :  )5.11(شكل 

حجم التمويل من آل مؤسسة
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القتصادية حيث احتلت وآالة عدد المستفيدين من المشروعات ا) 5.12(ويبين الشكل رقم
األمم المتحدة لإلغاثة الدولية وتشغيل الالجئين المرتبة األولى في توفير فرص العمل يليها 
صندوق إقراض المرأة، الصندوق الكندي، مؤسسة نور الحسين، مؤسسة نهر األردن، 

  .   مؤسسة التدريب المهني والصندوق الهاشمي للتنمية البشرية
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  عدد المستفيدين من آل مؤسسة : )5.12(شكل 

عدد المستفيدين في آل مؤسسة
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  :الخالصة.6
  

خلق فرص إلى  اغلب المشاريع الموجهة للمرأة هدفت بشكل رئيسي إنالحظ ي •
 آكل وذلك للمساعدة في التخفيف من األسرةعمل مستدامة ومدرة للدخل ألفراد 

لية للمرأة  والمااإلداريةمحاولة بناء القدرات إلى  باإلضافةظاهرة الفقر والبطالة، 
  .المجتمعلتعزيز دورها في 

  
وعلى الرغم من التغيرات التي شهدتها المساهمة االقتصادية للمرأة وخاصة في  •

 المطلوب حيث هذه المساهمة ال تزال دون المستوى أن إال والمهن األعمالطبيعة 
ومن بين هذه  المراءة من المساهمة االقتصادية  التي تعيقاألسبابتتعدد 
 :األسباب

  
 أنفسهن النساء بشكل مقارنة بأجور الرجال حيث غالبا ما تجد النساء أجورتدني  •

 .في وظائف متدنية الرتبة تتصف بمحدودية المزايا
قيامها باألعمال المنزلية اليومية والعناية آ للمرأةالواجبات البيتية التقليدية  •

 .باألطفال
 األآبرعليم والتدريب التحدي ذلك تشكل العادات والتقاليد ونقص التإلى  باإلضافة •

 المرأة والذي يلعب دورا بارزا في تدني المساهمة االقتصادية للمرأة في أمام
  .المجتمع
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محدودية البنية التحتية الداعمة للمراءة في سوق العمل في مستوى تقديم  •
 المتوفرة للعامالت) غير الراتب (اإلضافية االمتيازات أو العامالت لألمهاتالخدمات 

 . بشكل فعالتعمل على عدم تشجيع النساء من الدخول في سوق العمل
  

 من األآبر العدد أنمن خالل المسح الشامل الذي تضمنته هذه الدراسة تبّين  •
المشاريع الموجه لصالح المرأة آانت بالرغم من صغر حجمها تتجه نحو قطاع 

 اليدوية والحرفية لاألعماإلى  باإلضافة الحيواني اإلنتاجالزراعة وبالتحديد في 
   ).الفردية( سيطة الب

المهارات اإلدارية للدخول وبشكل تنافسي في األسواق واستغالل إلى االفتقار  •
  .الفرص

شح الموارد المالية وبخاصة في بداية إنشاء المشروع بالرغم من تزايد البرامج  •
ريع حيث أن  فشل المشاأو دورًا هامًا في نجاح الماليةوتلعب الموارد  .االقراضية

لم ) مشروع التخفيف من عمالة األطفال( أحد مشاريع صندوق التنمية والتشغيل
 .ينفذ بسبب عدم توفر الموارد المالية
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  :التوصيات.7
  

  :المستوى الوطني7.1
 تنموية جديدة وأعمال مشاريع إيتوجيه قدر اآبر من الموارد والجهود نحو دعم  •

 بالرعاية فيما األولىسؤالها حول المشروعات  االستبانات وفي أظهرت فقد ورائدة،
 الرائدة في اإلنتاجية هناك العديد من المشاريع أن إضافية مصادر تمويلية توفرتلو 

 اإلنتاجي آمشروع المطبخ األسواق العديد من إليهاالسوق المحلية والتي تفتقر 
لى زيادة ومشروع ازدهار، باإلضافة إلى مشاريع التدريب والتأهيل التي تعمل ع

إنتاجية المراءة من خالل رفع آفاءتها اإلنتاجية وبخاصة في مجال إدارة المشاريع 
  .الصغيرة المنتجة

  
 صناديق لضمان القروض إلنشاءالعمل على رسم استراتيجيات ميسرة وسلسلة  •

 من ابرز أن االستبانات أظهرتة على القروض، فقد أوذلك لتسهيل حصول المر
 الروتينية في الحصول اإلجراءات هي المشاريع الموجه للمرأة التحديات التي تواجه

  .على القرض
  

 واسعة للترويج إعالميةتنظيم حمالت توعية وتثقيف وترويج عاّمـة وتوفير قاعدة  •
لنشاطات العديد من المشاريع التي تديرها المرأة ليستفيد اآبر عدد من النساء 

  .المشاريع هذه من هذه المشاريع وليتم تسهيل تسويق منتجات
  

 بيئة مناسبة للمرأة حتى تقوم بدورهـا وهـي بالتأآيد أوضرورة توفير مناخ مناسب  •
 ما توفر لها هذا المناخ في إذا أيضاقادرة على القيام بالدور االقتصادي والسياسي 

  .المرأةظل نشر الوعي حول قضايا وحقوق 
  

 تطوير بهدف تمويل و للتمويل  بنك وطنيإنشاء من خالل توفير الدعم المالي الالزم •
 المرأة في مختلف المناطق إشراك ومشاريع تنموية على مستوى واسع جغرافيا 

 .وعدم الترآيز الجغرافي للمشاريع في مناطق محددة
  

المتابعة والمراقبة المستمرة لكافة مراحل التنفيذ والوقوف على هذه المراحل  •
  .لذلكوضرورة وضع اآلليات الالزمة ، خطوة بخطوة

  
االستفادة أآثر من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها بعض المؤسسات الوطنية  •

ضرورة زيادة المشاريع التدريبية للمرأة إلى  المهني، باإلضافةآمؤسسة التدريب 
 األحيان مهنة جديدة في بعض وإلآسابها المشاريع إدارةوذلك لزيادة قدرتها على 

ادي المناسب حيث تبّين من خالل هذه الدراسة تؤهلها للعمل في القطاع االقتص
 البرامج على عدد اآبر من النساء وزيادة أو وتأثير مثل هذه المشاريع أهميةمدى 

 . الذي ينعكس ايجابا على أدائها في العملاألمرثقتها بنفسها 
  

العمل بشكل فعال لتطوير العالقة مع القطاع الخاص وتطوير المزيد من المشاريع  •
  .القطاعمع هذا 

  
 ليس فقط االقتصادي،ضرورة وجود توّجـه عـام بأهميـة مشارآـة المراة في المجال  •

 مشارآتها في آل المجاالت االقتصادية إلثبات وجودها وإنمافي حاالت الحاجة 
  . مشروعها الخاصوإدارةوقدرتها على قيادة 
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لحكومية هناك حاجة ملحة لقيام مؤسسات التمويل الميكروي والمنظمات غير ا •

والجهات المانحة بتنفيذ برامج وسياسات جديدة أو تطوير السياسات الحالية لتلبية 
أو الكفالء،  احتياجات صاحبات األعمال وبالذات فيما يتعلق بتقديم الضمانات

وتشجيعهن على البدء بمشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية وتسهيل عملية 
صناديق االئتمان أو ضمان القروض أو المصادر المالية مثل إنشاء إلى وصولهن 

 .القروض الجماعية من خالل الجمعيات التعاونية وتقديم الخدمات االستشارية لهن
  

إنشاء شبكات لالتصال وبناء قاعدة معلوماتية متطورة إلتاحة الفرصة للنساء لمعرفة  •
آذلك المزيد عن آل من الفرص االستثمارية المتاحة والموارد المالية المتوفرة، و

لتسهيل عملية االتصال مع القائمات على المشاريع ولتبادل المعلومات بينهن وبث 
 .روح التعاون وزيادة المقدرة التنافسية لهن

 
  :المستوى اإلقليمي.7.2

االهتمام وتشجيع إنشاء المشروعات الناجحة سواء على مستوى األردن أو على  •
شاريع ناجحة ويمكن تعميم المستوى اإلقليمي، فعلى سبيل المثال،  هناك م

 ، ومشاريعتجربتها على المستوى اإلقليمي مثل مشاريع مؤسسة نهر األردن
ازدهار، المطبخ اإلنتاجي، مكافحة الفقر من خالل تنمية المجتمعات المحلية، 
الخزف، صندوق إقراض المرأة و مشروع الشبكة الفنية للمشاريع الصغيرة للمرأة 

 .ن، سوريا، األردنالعربية في لبنان، فلسطي
 والمؤسسات الحكومية التي جهة التنسيق بين المنظمات غير الحكومية من إيجاد •

تعنى بشؤون المراءة في األردن فيما يتعلق برسم السياسات والخطط التنموية 
 في النشاطات االقتصادية ورفع مستوى ةالمرأ زيادة مساهمة إلىالهادفة 
 .تهامعيش

ويل مشروع وطني أو إقليمي لتأسيس مرآز شامل لتدريب توفير الدعم الالزم لتم •
وتأهيل النساء على الحرف والمهن اليدوية، فعلى سبيل المثال يتمتع األردن بميزة 
نسبية في إنتاج وصناعة الخزف وهناك عدد من المراآز الصغيرة التي يرتادها عدد 

شروع الصغير من النساء للتدريب على هذه الحرفة، وبالتالي فتوسيع هذا الم
 .سوف يوفر فرص أآثر لتدريب اآبر عدد من النساء

 من أجل  الدول العربية األعضاء آل من فروع لمنظمة المرأة العربية فيإنشاء •
 الخاصة بالمرأة في تلك متابعة أوضاع المرأة ومتابعة تنفيذ المشاريع االقتصادية

  .الدول
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  .2002: األردن  . 2002- 2001

 .2002مديرية التخطيط، : األردن   .التقرير السنوي .صندوق التنمية والتشغيل  -8
 .2005عمان، األردن ، . ورات االتحاد العام للجمعيات الخيرية منش -9

  .2005األردن، ). مياليونيف(منشورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة -10
 الوآالة األلمانية للتعاون الفني، GTZوبرنامج ) أمير( منشورات برنامج واعدات- -11

مشروع (سر التنموية مؤسسة نهر األردن، و جمعية األ: األردن . اليونيسيف 
، وملتقى صاحبات األعمال والمهن، و االتحاد النسائي األردني، و مؤسسة )ازدهار

 .نور الحسين ، و برنامج األمم المتحدة االنمائى ، و جمعية سيدات وادي األردن
منشورات جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية حول مشروع التدريب الوني المهني  -12

. زياء الشعبية األردنية وتطويرهالحفاظ على التراث األردني لألاألردني ومشروع ا
 .2002 ،األردن 

 .2005 األردن، ، الزرقاء .المرأةمنشورات جمعية خولة بنت األزور لتمكين   -13
وآالة األمم و,  اإلغاثة اإلسالميةوآالةو المهني، نشورات مؤسسة التدريب م -14

 )األونروا( المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
ألردني الصندوق او، وزارة العملويط والتعاون الدولي، منشورات وزارة التخط -15

 .الهاشمي للتنمية البشرية
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  :المالحق

  
  الجداول اإلحصائية): 1(ملحق 

  
 مجاالت المشروع): 5.1(جدول 

المجموع صناعي خدمي أخرى   زراعي
 المجموع لكل قطاع 93 46 122 120 381

100%  األهمية النسبية لكل قطاع 24% 12% 32% 31%
    
  

 وصف طبيعة المشروع):  5.2(جدول 

المجموع   دوري متكرر مرة واحدة

 المجموع لكل فرع 25 123 120 268
100%  األهمية النسبية لكل فرع 9% 46% 45%

  
  

 طبيعة  الجهة المنفذة للمشروع):  5.3(جدول 

المجموع   كوميح أهلي إقليمي دولي
 المجموع لكل فرع 45 213 0 17 275

100%  األهمية النسبية 16% 77% 0% 6%
  

 طبيعة أالنشطة للمشاريع):  5.4(جدول 

المجموع 
 الكلي

مساعدا أخرى
 ت فنية

مساعدا
ت مالية

تدريب 
 وتأهيل

تقديم 
 قروض

خدمات 
اجتماعية

 

المجموع  106 84 101  18 55 137 501
 لكل نشاط

األهمية  21% 17% 20% 4% 11% 27% 100%
 النسبية

 
 

 )تدريب وخدمات(طبيعة اإلنجاز ):  5.5(جدول 
المجموع الكلي   تدريب خدمات

 المجموع لكل فرع 98 238 336
 األهمية النسبية 29% 71% 100%

  
 تصنيف الفئة المستهدفة جغرافيَا):  5.6(جدول 

المجموع 
 الكلي

  ريف حضر بادية منطقة

 المجموع لكل فرع 132 141 43 57 373
 األهمية النسبية 35% 38% 12% 15% 100%
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 تصنيف الفئة المستهدفة تعليميا): (5.7ول جد

المجموع 
 الكلي

غير متعلمة   جامعة ثانوية أو أقل

 المجموع لكل فئه 117 203 117 437
  األهمية النسبية 27% 46%  27% 100%

  
  

  وظيفيَاتصنيف الفئة المستهدفة): 5.8(جدول 

المجموع 
 الكلي

  خاص-تعمل  للغير-تعمل  ال تعمل

 المجموع لكل فئه 189 69 126 384
 األهمية النسبية 49% 18% 33% 100%

 
 

 تصنيف الفئة المستهدفة إجتماعيَا): 5.9(جدول 

المجموع 
 الكلي

غير متزوجة متزوجة  مطلقة أرملة  

 المجموع لكل فئه 211 81 109 143 544
100% 26% 20%  األهمية النسبية 39% 15%

  
  
  

 طبيعة الجهة الممولة): .1105.(جدول 

  دولية إقليمية محلية المجموع الكلي
 المجموع لكل فئه 56 8 226 290

 األهمية النسبية 19% 3% 78% 100%
 طبيعة تمويل الجهات المحلية) :  5.10.2(جدول 

المجموع 
 الكلي

أقل من 
 النصف

املبالك 50-99%  

 المجموع لكل فرع 107 68 34 209
 األهمية النسبية 51% 33% 16% 100%

  
  والدوليةاإلقليميةطبيعة تمويل الجهات ) :  5.10.3(جدول 

المجموع 
 الكلي

أقل من 
 النصف

بالكامل 50-99%  

 المجموع لكل فرع 28 20 12 60
 األهمية النسبية 47% 33% 20% 100%
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 يعة التمويل الذاتيطب) :  5.10.4(جدول 

المجموع 
 الكلي

    

 المجموع لكل فرع 29 24 57 110
100% 52% 22% 26%  األهمية النسبية

  
 تصنيف مصادر التمويل): 5.10.5(جدول 

المجموع 
 الكلي

 إقليمي ذاتي
 ودولي

  محلي

 المجموع لكل فرع 209 60 110 379
 األهمية النسبية 55% 16% 29% 100%

 الوزارات المقدمة من إجمالي التمويل وعدد المستفيدين للمشاريع :)5.10.6( جدول
  والمؤسسات والجمعيات

 اسم الجهة حجم التمويل عدد المستفيدين
 االتحاد العام للجمعيات الخيرية 1062172 1463
 جمعية األسر التنموية 293000 678
 تنمية المرأة الريفية 86580 414
 األعمال و المهنملتقى سيدات  36000 2000
 اليونيفيم 295700 75

 الصندوق الهاشمي 2594700 9418
  صندوق اقراض المرأة 4000000 42000
 صندوق التنمية و التشغيل 15613300 3870
 وزارة التنمية االجتماعية 220940 216
 االتحاد النسائي 147000 275

 نور الحسين 5184000 28246
 وزارة العمل 1200000 4480
 وزارة التخطيط 1500000 2500
 نهر األردن 5524001 14363
 ارادة 1767256 1092
 جمعية سيدات وادي االردن 145000 260
65 206500 UNDP 

 التدريب المهني 6205000 12643
 الوآالة األلمانية للتعاون الفني 2000000 1700
 آويست سكوب 14018 20
 واعدات 350000 122
 ونيسفي 52350 1036
 الصندوق الكندي 184514 30297
 الوآالة االسالمية لالغاثة 660000 3970

 unrwaوآالة الغوث الدولية  1330000 140527
  المجموع الكلي 50672031 301730
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  :)2(ملحق رقم 
  

أو إدارة وتقديم الخدمات الفنية / المؤسسات التي تساهم في عملية تمويل و
  .للمشروعات االقتصادية

  
سوف نستعرض وبإيجاز واقع بعض تلك المؤسسات من حيث أهدافها وحجم 

  1. التمويل وعدد المستفيدين من المشروعات االقتصادية
  
 الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية.1
  

 مرآز 50آمؤسسة غير حكومية وغير ربحية، ويشرف على شبكة من  1977تأسس عام 
 - دعم من مؤسسة أوآسفام1996غيرة الذي تأسس عام أبرزها مرآز تنمية المشاريع الص

آيوبك وتتلخص أهدافه بالسعي لتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا من خالل القروض 
  .والتدريب واإلرشاد

  
 امرأة 350تأخذ خدمات المرآز شكلين، خدمات مالية آقروض والتي خدمت أآثر من 

 االستشارات والتوعية والتدريب خاصة وأن وآذلك خدمات غير مالية تتمثل بخدمات. بتمويل
المرآز دخل في شراآة مع مشروع دعم التدريب للمشروعات الصغيرة المنفذة من قبل 

(ILO) منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي USAID  وغرفة 
  . التجارة األمريكية

  
 ) 50 – 30(اء المستفيدات من القروض بين وقد تراوحت أعمار الغالبية العظمى من النس

منهن حاصالت على شهادة آلية مجتمع بينما % 28منهن متزوجات و % 84، %73بنسبة 
  .منهن حاصالت على شهادة جامعية% 12
  

% 4وقد ساعد مرآز تنمية المشاريع الصغيرة النساء في توفير دخول لهن حيث يحصل 
 ينار، 300 و 100منهن يحصلن على راتب بين % 44 دينار، و 100منهن على دخل يقل عن 

 دينار، بحيث 500يحصلن على أآثر من % 28، و 500و 300يحصلن على دخل بين % 24و 
يحقق تمكين للمرأة اقتصاديا واجتماعيا وشخصيا، وقد أآدت معظم النساء المستفيدات 

و % 64ن بأن أعمالهن تقدم دعم قوي لدخل األسرة وتحسن مستوى معيشتها ونسبته
آما و بوشر العمل . لم يستفدن% 12منهن يعتبر عملهن لمصدر الوحيد للدخل بينما % 24

 سنوات الذي 4 ليستمر 2002في مشروع تعزيز الفرص االقتصادية للمرأة في نيسان عام 
ينفذ من خالل مراآز األميرة بسمة للتنمية في جرش وسحاب ومادبا ويمكن إجمال أهدافه 

ل دور المرأة وتمكينها اقتصاديا على مستوى المجتمع بتقديم دعم في السعي لتفعي
للسيدات الراغبات بزيادة دخولهن وتحسين أوضاع المعيشة وتقوم تعمل دورات تدريبية 

وقد بلغ حجم تمويل . للمستفيدات وآذلك لفريق المرآز وتعمل أبحاث ودراسات متخصصة
ن دينار، آما بلغ عدد المستفيدين من  مليو2.6المشروعات التي مولها الصندوق حوالي 

  . فرد9418هذه المشاريع 

                                
 البرامج المولدة للدخل في المؤسسات .الخالدي خلود : لمزيد من التفصيل انظر  1

   .2002التنموية التطوعية في األردن، 
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 االتحاد العام للجمعيات الخيرية.2

 وهو هيئة أهلية له شخصية اعتبارية 1959تأسس االتحاد العام للجمعيات الخيرية عام 
والمساهمة في التخطيط . غاياته تنسيق جهود االتحادات بالمحافظات المنضمة لعضويته

وذلك .  على المستوى الوطني ورفع مستوى الخدمة االجتماعية في المملكةاالجتماعي
وتقديم المساعدات المالية والفنية لها . بدعم االتحادات والجمعيات الخيرية تحسين أدائها
وحسم ما ينشأ من خالفات في نطاق . والقيام بتنفيذ ودعم مشروعات العمل االجتماعي

وثيق صالت التعاون مع المؤسسات التنموية التطوعية والعمل على ت. الجمعيات الخيرية
  .في الخارج ضمن ما يسمح به القانون

  
آما يتولى االتحاد بشكل خاص وبالتعاون مع اتحادات المحافظات والجمعيات الخيرية فيها 

 عمل جديدة فرصتمويل وإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة من خالل قروض ميسرة وتوفير 
  .ن في المجتمعات المحلية بغية رفع المستوى االجتماعي لألسرةللمواطنين األردنيي

  
: والسياسة التي يتبعها االتحاد العام لتنفيذ المشاريع تقوم على العمل بأسلوبين األول

فهو تمويل : أما األسلوب الثاني المتبع. تمويل مشاريع جماعية تنفذها الجمعيات الخيرية
  .ن خالل برنامج صناديق االئتمانمشروعات فردية صغيرة مولدة للدخل م

  
تعد تجربة صناديق االئتمان فعالة آونها تعتمد على اإلمكانيات المتوفرة في المجتمع 
المحلي واالحتياجات البسيطة للمواطنين آما أن إدارة الصناديق واختيار العمالء ومتابعة 

  .لمناسب لهايتم من خالل الجمعيات المحلية بعد تقديم التدريب ا. هذه المشاريع
  

  برنامج صناديق االئتمان.3
  :أهداف البرنامج

  .خلق فرص عمل مستدامة ومدرة للدخل لألفراد •
  .المساعدة في الحد من ظاهرة الفقر والبطالة •
  .بناء القدرات اإلدارية والمالية للجمعيات الخيرية وتوفير مصادر مالية •
  .تعزيز دور المرأة في المجتمع •
 .قتصادية واالجتماعية للوطنالمساهمة في التنمية اال •
  :تحديات خارجية.3.1
 .صغر حجم السوق المحلي •
 .منافسة المستوردات الخارجية •
 .نقص المعرفة بالتسويق •
 .عدم االستفادة من خصم الكميات أسوة بالمصانع/ ارتفاع أسعار المواد الخام •
 .صعوبة الحصول على المستلزمات التكنولوجية •
 .مشاريع الجمعيات في القوانين الخاصة في اإلعفاءاتعدم وجود معاملة تفضيلية ل •
 .ضعف الحافز •

  
  :تحديات داخلية.3.2
 .ضعف الخبرة لدى بعض الهيئات اإلدارية في إدارة المشاريع •
عدم وضوح خطوط المسؤولية المتصلة بالمشروع داخل الجمعية ومرآزية إدارة  •

 .الشخص الواحد في اتخاذ القرارات
 .لمدربة وعدم ثباتهانقص األيدي العاملة ا •
 .نقص الموارد التكنولوجية وارتفاع تكاليفها •
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 .ضعف االستشارات الفنية •
 أين نحن من أهدافنا وإلى أين نريد أن نصل؟/ غياب التخطيط  •
 .عدم إيالء موضوع السداد األهمية الالزمة •

 
  :تحديات تمويلية.3.3
 .صعوبة الحصول على التمويل وأحيانا يتجزأ •
 .نات الكافيةعدم توفر الضما •
 .ارتفاع درجة المخاطرة •
 .ضعف الثقافة المالية •

 
  :معوقات البرنامج.3.4
 .معوقات قانونية •
 .عدم تقبل البعض العمل التنموي الخيري المبني على أسس االستمرارية •
تعدد المؤسسات العاملة في مجال اإلقراض في المنطقة الجغرافية الواحدة مما  •

 .تنافس في السوق المحدوديسبب اإلرباك في المنهجيات و
 .عدم وجود غطاء تأميني لحياة العمالء •
 .الطلب على ترآز المشاريع في القطاع الزراعي •
 . ضعف دعم أصحاب المشاريع بالتدريب واالستشارات اإلدارية •

  
 مليون دينار، آما بلغ 1.1وقد بلغ حجم تمويل المشروعات التي مولها الصندوق حوالي 

  . فرد1463ذه المشاريع عدد المستفيدين من ه
  
   وزارة التخطيط والتعاون الدولي/  برنامج تعزيز اإلنتاجية .4
  

بدأت الحكومة األردنية برنامج تعزيز اإلنتاجية لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة في 
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز اإلنتاجية على مستوى االقتصاد الوطني والترآيز . 2002عام 

ويعتبر هذا البرنامج من البرامج . لفقيرة وتحسين مستوى معيشة المواطنينعلى األسر ا
التنموية، وينطلق من مبدأ الدور الحكومي في تسهيل قدرة المواطنين على تحسين 
ظروف معيشتهم من خالل توفير قرص العمل لهم وتدريبهم وتقديم الخدمات االستشارية 

 إلى ذلك آان البرنامج يعتمد أيضا على مدى باإلضافة. للقيام بالمشاريع المدرة للدخل
التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في سبيل تنمية 

  .المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة
  

 Capacity( درات والطاقات  ويتكون البرنامج من ثالثة محاور رئيسية تشمل بناء الق
Building( امج تقديم المنح ، برن )Grants program (  وتحسين األداء القطاعي )Sector 

Enhancement  (   ويتضمن األخير توعية المواطنين بدور المنظمات غير الحكومية وبناء
شراآة بين القطاع الحكومي وبين هذه المنظمات، باإلضافة إلى إعادة النظر في البيئة 

وقد بلغ حجم التمويل . ت على القيام بدورها المأمولالتشريعية التي تساعد هذه المنظما
  مليون دينار، آما أن عدد المستفيدين من 1.5المخصص للمشروعات في هذا البرنامج 

  . فرد2500هذا البرنامج يقدر ب
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مشروع ازدهار لتأهيل النساء في مجال اإلدارة  : تجربة جمعية األسر التنموية.5
  : المنزلية ورعاية المنزل

) قاعدية(وهي جمعية محلية . يتم تنفيذ هذا المشروع من خالل جمعية األسر التنموية
وجعلها تواآب التطورات المتسارعة التي .  للعمل عل رفع شؤون المرأة1999تأسست عام 
. وتدريبها بشكل جيد يضمن لها حياة آريمة. لتمكينها من زيادة وعيها. يشهدها العالم

جمعية بتنفيذ العديد من المشاريع اإلنتاجية والتي يعد مشروع وفي هذا اإلطار قامت ال
من أهمها حيث يهدف إلى تأهيل النساء من ذوات ) ازدهار(اإلدارة المنزلية ورعاية األطفال 

. ومدهن بالمهارات الالزمة في مجال الرعاية المنزلية ورعاية الطفل. الدخل المحدود
وذلك لتشجيع . عم من بعض السفارات األجنبيةوبد. بالتعاون مع مؤسسة فريدرش ناومان

الفتيات على تجاوز المفهوم السلبي للعمل في هذه المجاالت من خالل التدريب و 
التأهيل وتوفير فرص عمل مالئمة الحقا في القطاع الخاص، ومن ثم رعاية العالقة بين 

وهي مدبرة . يةالعامالت وأصحاب العمل عن طريق استبدال هذا المفهوم بصورة أآثر مهن
  . منزل ومربية أطفال مؤهلة

  
أما الفئة المستهدفة في هذا المشروع فهي النساء ذوات الدخل المتدني والمعيالت 

حيث يتم استثمار مهاراتهن . ألسرهن ممن أنهين المرحلة الدراسية المتوسطة آحد أدنى
. قة وادي الحدادةالمكنونة وتحويلها إلى مهارات واضحة وإنتاجية غير تقليدية في منط

إضافة إلى أنها ذات آثافة . آمنطقة رئيسة لتنفيذ المشروع حيث تقع في مرآز عمان
ويعانون من معدالت بطالة عالية وزيادة في . سكانية عالية يعيش معظمهم تحت خط الفقر

   .معدل المواليد
  

  : األهداف العامة للمشروع.5.1
زيادة الفرص للنساء الشابات ذوات الدخل المحدود لالنخراط في سوق : المدى القصير •

  . العمل آربات بيوت ومدبرات منازل آفؤات
تعزيز فكرة عمل المرأة األردنية ذات الدخل المحدود في مجاالت غير تقليدية تحظى  •

 . باالحترام والتقدير
ضع المرأة االجتماعي رفع المستوى االقتصادي لألسرة من خالل تحسين و •

والتقليل من حاالت العنف التي تتعرض لها النساء بسبب ارتفاع نسبة . واالقتصادي
 . الفقر

  
  : آلية العمل في المشروع.5.2

  
 أشهر في مرآز تدريب وادي 6يتم تنفيذ هذا المشروع من خالل عقد دورات تدريبية مدتها 

ستشفيات أو حضانات أو مؤسسات أو الحدادة يتبعها شهر تدريب خارجي ميداني ضمن م
وتعمل لجنة فنية من . حيث يتم دمج التدريب الصفي والعملي. أماآن عامة أخرى

   .مؤسسة فردريش ناومان بتقديم مساعدة فنية ومراقبة لجودة التدريب وأداء البرنامج
  

 لهن وتقوم الجمعية بمتابعة المتدربات بعد انتهاء التدريب والعمل على توفير فرص عمل
. في مؤسسات القطاع الخاص وغالبا ما يتم تشغيلهن في المؤسسات التي تدربن فيها

وتتم متابعتهن باستمرار لالطمئنان على طبيعة عالقة العمل القائمة بين العامالت وأصحاب 
 678 ألف دينار أردني وعدد المستفيدين 293وقد بلغ حجم تمويل هذه المشروعات . العمل
  .شخص
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  آويست سكوب الدولية للتنمية االجتماعيةتجربة .6
 في مجال تنمية 1994تعمل مؤسسة آويست سكوب الدولية في األردن منذ عام 

المجتمعات المحلية، خالل تنفيذ برامج ومشروعات تنموية تستهدف الفئات الفقيرة 
تحت والمهمشة، مثل النساء اللواتي يعانين من الفقر في المناطق الريفية وفئة األطفال 

محلية ( وتعمل المؤسسة غالبا بالتعاون مع جمعيات قاعدية . الخطر في المناطق الحضرية
على تقييم احتياجات الفئات المستهدفة ومن ثم تنفيذ نشاطات تلبي احتياجاتها بحيث ) 

يكون أفراد هذه الفئات أداة البرنامج وهدفه من خالل تقديم مساعدة مالية لهم لتأسيس 
 قادرين على االستمرار ذاتيا دون االعتماد على الدعم – الحقا –يصبحون المشروع بحيث 

المستمر من المؤسسة مع اإلبقاء على تقديم المساعدة الفنية المكثفة لهم خاصة في 
بداية تأسيس المشروع وذلك لتمكينهم من الوصول إلى الوصول إلى االستقاللية المالية 

  . جمعية خولة بنت األزور– المؤسسة هي أنشطة ومن األنشطة التي تدعمها. واإلدارية
  : أهداف الجمعية.6.1

  . تطوير األسرة والتقليل من الفقر والجهل •
 . إقامة مشاريع صغيرة لآلسر الفقيرة •
 . تدريب الفتيات على المهن الحرف اليدوية •
 . محو األمية للفتيات •
 . تسويق المنتجات المنزلية للفتيات •
 . لفتياتاإلرشاد ألتأهيلي ألسر ا •
  

  : نشاطات الجمعية.6.2
تلبية طلبات الطعام بأسعار منافسة ليكون داعم للجمعية لتغطية : المطبـخ اإلنتاجـي

  . نفقاتها ومتطلباتها
  . تكون إنتاجية وتعليمية معا: الخيـــــاطة

يساعد الفتيات على تفريغ ضغوطات الحياة ومصاعبها ويهيئ نفسيتها : النادي الرياضي
   .لعملللجد وا
  . مما يتيح للفتاة اإلبداع واإلنجاز: تصميم االآسسوارات
لخلق منهجية ريادية تقوم على التغيير واإلنجاز والعمل واالحترام : الندوات والمحاضرات

وقد بلغ حجم . الكامل للتقاليد والعادات والمشارآة الكاملة للفرد
  . شخص20 ألف دينار أردني وعدد المستفيدين 14التمويل حوالي 

  
   تجربة مؤسسة نهر األردن.7

.   برئاسة صاحبة الجاللة الملكة رانيا العبد اهللا1995تأسست مؤسسة نهر األردن عام 
من أجل تحسين . وتتمتع بشخصية اعتبارية. وهي مؤسسة أهلية ال تهدف إلى الربح

 والحد والعمل على تخفيض نسبة البطالة. معيشة أفراد المجتمع من مختلف نواحي الحياة
  .وتحسين األوضاع االجتماعية واالقتصادية والصحية والعملية. من الفقر

  
 تعمل المؤسسة على تحقيق رسالتها من خالل تقديم الدعم الفني والتدريب الالزم 

والتي تثبت إمكانية استمرارها . للمشاريع المولدة للدخل التي تتوافر فيها الكفاءة والموارد
ى رعاية الجوانب الثقافية لحياة األردنيين بما تحمل من قيم آما تحرص المؤسسة عل. 

  .عائلية وإرث وطني
  :إيجابيات المشاريع وخصائصها المميزة.7.1 
بلغ العدد التراآمي مشاريع الثالثة التي تنفذها المؤسسة منذ بداية تأسيسها وحتى  •

لة حاليا في ويذآر أن متوسط الدخل الذي تحققه العام(  سيدة 3400اآلن ما يقارب 
 ). دينار شهريا100أحد هذه المشاريع ما يقارب ال
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 سيدة يتقاضين أجورهن ضمن نظام العمل بالقطعة 320يعمل حاليا في المشاريع  •
 .شهريا

 . موظفة ثابتة يخضعن لقانون العمل والعمال54يعمل في المشاريع  •
 .تعزيز الصفات الريادية والقيادية للنساء العامالت في المشاريع •
 .إشراك المساء في أخذ القرارات المباشرة في عملية إدارة المشاريع •
واعتبارها فردا منتجا وفاعال في العائلة . تقبل األهالي واآلباء فكرة عمل االبنة والزوجة •

 .يساهم في زيادة دخل األسرة إضافة إلى حثها على التقدم واالستمرار
 .يع من بقاالت وشوارع معبدة وغيرهزيادة الخدمات األساسية في منطقة تواجد المشار •
  

 : المعوقات والتحديات التي تواجهها.7.2
 .صعوبة عملية التسويق التي يمكن أن تدعم أو تعرقل سير أي مشروع إنتاجي •
نشوء نوع من االتكالية المالية واإلدارية للعامالت بسبب عدم وجود إستراتيجية  •

الزمني للعمل مع المجتمع واضحة لدى المؤسسة من البداية، تحدد اإلطار 
 .المحلي وتسليم المشروع له

تضخيم اإلنتاج دون ربطه بحاجة السوق الفعلية، وذلك بسبب سعي المؤسسة  •
 .إلى تشغيل أآبر عدد من النساء

 . عدم توفر مصادر ثابتة للمواد األولية •
 .شدة المنافسة المحلية والعالمية لهذه المنتجات على أساس السعر والجودة •

  
 التوجيهات الحالية للمؤسسة تكمن في العمل على تسليم المشاريع اإلنتاجية إلى من

المجتمعات المحلية، وتكوين عالقة تبادلية فيما بينها وبين المؤسسة مبنية على أساس 
. الشراآة العملية، بحيث يتم تسليم المشروع للمجتمع المحلي إداريا وماليا منذ البداية

كل سلس، تلتزم المؤسسة بتقديم خدمات التدريب ولكي يتم تحقيق ذلك بش
واالستشارات، وإآساب العاملين في المشاريع اإلنتاجية مهارات فنية وإدارية، تمكنهم من 

  .استالم المشروع وإدارته بكفاءة
  

آما تحرص المؤسسة على إتباع المنهج الشمولي في تنمية المجتمع المحلي، وذلك 
وقد بلغ حجم تمويل . ين من خالل جميع برامج المؤسسةبتقديم نشاطات موجهة للمنتفع

  . شخص14363 مليون دينار وعدد المستفيدين 5.5هذه المشروعات حوالي 
  
  جمعية تنمية وتأهيل المرأة الريفية.8
  

، ويكمن فرعها الرئيسي في عمان، إضافة 22/7/1990تأسست هذه الجمعية بتاريخ 
عة من المراآز منتشرة في معظم مناطق لفروع في دير يوسف ووادي موسى و مجمو

تتلخص أهداف الجمعية في السعي لتنمية وتأهيل وتحسين قدرات المرأة . المملكة
الريفية لرفع آفاءتها ووضعها االقتصادي واالجتماعي، وبالتالي تمكينها من المساهمة في 

 1991 وقد قامت منذ عام.صنع القرار ورسم السياسات في الخطط التنموية الشاملة
  : وحتى اآلن بمجموعة مشاريع

 سيدة محققا لهن دخل يتراوح 30مشروع الحفاظ على التراث الشعبي، وقد ساعد  •
 . ساعات يوميا3دينار شهريا إذا اشتغلن ) 50-25(بالمعدل ما بين 

مشروع تدريس الطالب الجامعيين وآليات المجتمع المتوسطة، حيث وصل المبلغ  •
 . دينار12000 إلى 2004المنفق عام 

مشروع الحقائب المدرسية والمالبس واألحذية ودفع رسوم لطالب المدارس  •
 .  دينار سنويا7000المحتاجين بمعدل 
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 ماآنة خياطة على سيدات في جميع أنحاء المملكة ما بين 30مشروع توزيع  •
)1993-1994.( 

ربد  سيدة في محافظة ا50مشروع الحديقة المنزلية والحصاد المائي الذي يدعم  •
ويتم إعطاء عروض لمشاريع تربية النحل وإنتاج العسل، ومشروع مماثل له في أبو 

 . أسرة أيضا50علندا يخدم 
 .مشروع الدواجن البياض في دير يوسف بإربد •
 امرأة 15مشروع تربية الماعز الشامي وإنتاج الحليب في دير يوسف الذي درب  •

 دينار 40أجور أو دخل األسرة  سنوات وبالتالي زيادة 3للحصول على قطيع خالل 
 .شهريا

مشروع السوق الدائم لمنتجات المرأة الريفية، ومشروع المطبخ اإلنتاجي في دير  •
 فتاة وتوفير فرص عمل لهن، ومشروع 28يوسف الذي عمل على تنمية قدرات 

 .التدريب الوطني المهني لتدريب الفتيات في منطقة دير يوسف
ألردني بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني والذي مشروع التدريب على التطريز ا •

 . دينار150 فتاة عاطلة ووفر لهن فرص عمل وللمدربات برتب شهري 15خدم 
 50 حيث تم تدريب 2004مشروع الكمبيوتر بمساعدة مرآز المعلومات الوطني عام  •

 .متدرب مساعدتهم على الحصول على فرص عمل
ويهدف . لمنظمة العربية للتنمية الزراعيةمشروع المعرض الدائم، بالتعاون مع ا •

المشروع إلى تحسين مستوى معيشة األسر الريفية اقتصاديًا وتعزيز دور المرأة 
الريفية في التنمية وتوفير سوق دائم لتصريف منتجاتها والمساهمة في حل 

 .مشكلة التسويق لدى النساء
  

جنبية، إضافة إلقامته أيام وقد شارآت الجمعية في معارض في عدة دول عربية وأخرى أ
 ألف دينار 86,5وقد بلغ حجم تمويل المشروعات حوالي . مريض1000طبية مجانية خدمت 

 . شخص414وعدد المستفيدين 
  
  صندوق التنمية والتشغيل.9

  :نشأة الصندوق.9.1
، وباشر 1989 / 1 / 18تأسس صندوق التنمية والتشغيل بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ   

 آمؤسسة حكومية تعنى بتنمية وتمويل 1991ته اإلقراضية في شهر شباط من عام عمليا
المشاريع الصغيرة، وذلك ليساهم إلى جانب العديد من المؤسسات الحكومية األخرى في 
التخفيف من حدة اآلثار السلبية الناتجة عن تطبيق برامج التصحيح االقتصادي على الفقراء 

) 33( الصندوق باستقالل مالي وإداري بموجب القانون رقم والعاطلين عن العمل، ويتمتع
  .1992لسنة 

  
  :غاية الصندوق.9.2

للصندوق أدوار اجتماعية، اقتصادية، تتمثل في تقديم التوعية والتدريب والتمويل للفقراء 
وذوي الدخل المتدني والعاطلين عن العمل من المؤهلين بحرفة أو مهنة وال يملكون رأس 

م إلقامة مشاريع خاصة بهم في المجاالت الصناعية أو الحرفية أو الخدمية أو المال الالز
السياحية، لخلق فرص عمل مستدامة لهم تدر عليهم دخال مناسبا واإلفادة من طاقاتهم 
باستغاللها في التنمية االقتصادية واالجتماعية بدال من التهافت على الوظائف وخاصة 

  .ة أو االتكال على مؤسسات العونالحكومية منها، أو بقائها معطل
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  : هدف الصندوق.9.3
يهدف الصندوق إلى تمكين األفراد واألسر والجماعات الفقيرة أو المتدنية الدخل أو تلك 
العاطلة عن العمل من ممارسة العمل واإلنتاج وذلك من أجل اإلسهام في محاربة الفقر 

  . والبطالة
  -:المساهمة بما يلي) 5(مادة ولتحقيق ذلك يتولى الصندوق بموجب ال

توفير التمويل الالزم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للفئات المنتفعة بشروط  •
  .ميسرة

التأهيل وإعادة التأهيل الحتراف مهن لم يسبق اإلعداد لها أو صقل المهارات  •
  .وتحسين األداء في المهن التي ينتسب المنتفع إليها

لية التطوعية على تطوير قدراتها لتحديد مساعدة والجمعيات والمؤسسات األه •
  .وتحضير المشاريع الصغيرة الموجهة للفئات المنتفعة من الصندوق

إجراء البحوث العملية والدراسات الميدانية للتعرف على المشاريع التي تمكن  •
  المنتفع من تحقيق األهداف 

نتاجي تنسيق الجهود مع المؤسسات العاملة في ميادين العمل االجتماعي اإل •
 .بما يؤدي إلى منع االزدواجية في التمويل وإقامة المشاريع

  
 3870 مليون دينار وعدد المستفيدين 15.6وقد بلغ حجم تمويل المشروعات حوالي 

 .شخص
  
  
  

 مؤسسة نور الحسين.10
 برئاسة الملكة نور الحسين وتعتبر المؤسسة من مؤسسات المجتمع 1985تأست عام 

 تلعب دورا بارزا في تنمية المجتمعات المحلية وتحسين مستوى المدني الفعالة والتي
معيشة المواطنين وتلبية احتياطاتهم االقتصادية واالجتماعية باإلضافة إلى تقديم نماذج 
دينامكية وإبتكارية تنموية مستدامة ووضع المعايير للتميز من أجل تطوير عملية اإلبداع 

ات إلى مرحلة ربط إستراتيجيات التنمية االجتماعية والتفكير ومحاولة تجاوز أسلوب اإلعان
 مليون دينار 5,2وقد بلغ حجم التمويل الذي قدمته المؤسسة حوالي .باألولويات الوطنية

  . شخص28246آما بلغ عدد المستفيدين 
  

  الصندوق الكندي للتنمية.11
 الحكومية، ورعاية يهتم بتقديم الدعم المالي لقطاعات الزراعة، بناء القدرات للمنظمات غير

األطفال وقطاعات البيئة، التنمية االقتصادية وحقوق اإلنسان وتوعية المواطنين والتنمية 
ويهتم بتقديم التمويل للمشاريع الصغيرة في هذه القطاعات . االجتماعية والنساء والشباب

ة الكندية باإلضافة إلى تقديم والخدمات والمساعدات الفنية وتساهم وآالة التنمية الدولي
 ألف دينار وعدد 185وقد بلغ حجم تمويل المشروعات حوالي .في تمويل الصندوق

  .  شخص 30297المستفيدين 
  

  ملتقى صاحبات األعمال والمهن األردني.12
 والذي يهدف بشكل أساسي لدعم وتفعيل العمل والحوار لتعزيز وتمكين 1976تأسس عام 

 االجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية المرأة من المشارآة في مجاالت التنمية
  .واالقتصادية
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  : مشروعات3ويشرف على 

مرآز مشاريع المرأة وحاضنة األعمال، وتتلخص أهدافه في دعم وتفعيل دور  •
المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء بحيث تكون فعالة على المستويين 

حاث السوق، تقديم استشارات االقتصادي واالجتماعي من أبرز مهامه توفير أب
في عمليات التراخيص، تحضير دراسة الجدوى االقتصادية، التخطيط للتدفق 
النقدي المتوقع وتحليله، مسك الدفاتر والمحاسبة، توفير مصادر التمويل 

  .واإلقراض، إضافة لتخصيصه وحدة آاملة مجهزة لتدريب صاحبات األعمال
يساعد المرأة من خالل تقديم استشارات مرآز االستشارات القانونية، والذي  •

قانونية حول تنظيم العقود، آما يقدم خدمات توعوية ودورات للمحاميات الشابات 
لرفع آفاءتهن، إضافة لدوره في حل المنازعات التي تواجه المرأة والمعونات 

 . القضائية
ا حيث يقوم مرآز تكنولوجيا المعلومات واالتصال، الذي يرفع آفاءة المرأة معلوماتي •

بتدريبهن في مجاالت الحاسوب ويعمل على تنظيم وتطوير شبكة مصادر 
المعلومات فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية والقانونية وآذلك يستفيد منها للتزويد 
بالمعلومات للمستفيدين من خالل االنضمام بشبكات المعلومات عن طريق 

 . الحاسوب
  

 حيث آان عنوان 2004د اهللا المعظمة هذا المؤتمر لعام وقد رعت جاللة الملكة رانيا العب
" واقع االستثمار والتسويق لسيدات األعمال العرب في عصر التكنولوجيا " مؤتمر الملتقى 

  :والذي خرج بتوصيات نذآر منها
  .تفعيل دور المرأة العربية في سوق العمل •
 .تفعيل مراآز البحث العلمي والتطوير •
 .ثل للموارد البشرية العربيةتفعيل االستخدام األم •
 .إتباع أنماط تدريبية حديثة •
 .إنشاء بنك معلومات على المستوى العربي •
 .استكمال البناء القانوني العربي •
 . تكوين لجنة متابعة لتنفيذ هذه التوصيات •

  . شخص2000 ألف دينار آما بلغ عدد المستفيدين 36وقد بلغ حجم تمويل المشروعات 
  

  د النسائي األردني في مجال توليد الدخلنشاطات االتحا.13
  

، ويضم في عضويته 1981تأسيس االتحاد النسائي األردني العام آهيئة أهلية في عام 
الجمعيات واألندية والهيئات االجتماعية النسائية التي تم تسجيلها في وزارة التنمية، حيث 

ويهدف . ظات المملكة فرعا لالتحاد في محاف11 جمعية موزعة على 95وصل عددها إلى 
االتحاد إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات المرأة األردنية، وتعزيز دورها ومكانتها من خالل 
التدريب والتأهيل، والعمل على تطوير دور المرأة السياسي واالقتصادي والثقافي، 

  .والسعي إلى إيجاد توازن واقعي في األدوار بين الرجل والمرأة
  

 بناء قدرته المؤسسية التي تمكنه من تحقيق غاياته وأهدافه، وذلك يسعى االتحاد إلى
من خالل تنويع وتطوير برامجه ومشاريعه وأنشطته، ومن هذا المنطلق يعمل االتحاد على 

  .تنفيذ البرامج واألنشطة المختلفة
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  :إيجابيات المشاريع وخصائصها المميزة.13.1
، مما )االتحاد النسائي(ة للمؤسسةتوفير دخل يساهم في تغطية النفقات الثابت •

 .يساعد على الوصول إلى االستقاللية المالية واالستدامة
 ).وإن آانت محدودة(توفير فرص عمل للنساء  •
 .توفير فرص تدريب للنساء، مما يوسع من قابليتهن للعمل في القطاع الخاص •
غطية على ت) االتحاد النسائي(توفير دخل من هذه المشاريع يساعد المؤسسة  •

نفقات نشاطاتها األخرى الثقافية واالجتماعية الخ، بحيث يرفع من وعي المرأة 
 .ويعزز مكانتها في المجتمع

  
  :المعوقات والتحديات التي تواجهها.13.2

قدرتها على توفير فرص عمل للنساء محدودة، والسبب يعود إلى أن المشروع يعمل  •
 .على نطاق صغير لعدم توفر اإلمكانات المادية

 .عدم قدرة المشروع على النمو بسبب صغر حصة هذه المشاريع في السوق •
المنافسة الشديدة لمنتجات مشابهة يتم إنتاجها من قبل معظم الجمعيات النسائية،  •

 .وأخرى تنتجها مشاريع متخصصة في القطاع الخاص ذات آفاءة عالية
إنتاج منتج ذي جودة العديد من المشاريع بدأت وأغلقت لعدم توفر مهارات تؤدي إلى  •

 .عالية يمكن تسويقه
  

والواضح أن العديد من الجمعيات تبدأ مشاريع مشابهة دون عمل بحث للسوق، ودراسة 
جدواها االقتصادية، مما يؤدي إلى فشل هذه المشاريع، وبالتالي هدر الطاقات 

دد  ألف دينار أردني وبلغ ع147لقد بلغ حجم تمويل أنشطة اإلتحاد . واإلمكانيات
  . شخص275المستفيدين 

  
  
  
  
  

في مجال المشاريع المولدة " إسراء " شاطات مؤسسة اإلغاثة اإلسالميةن.14
  للدخل

   
 1981تأسست عام . هي مؤسسة تطوعية دولية" إسراء " المؤسسة اإلسالمية لإلغاثة 

ا  مكتب29واآلن لها أآثر من . تحت اسم هيئة اإلغاثة اإلسالمية اإلفريقية في السودان
حيث تقوم . 1991العمل في األردن عام " إسراء " بدأت جمعية . موزعا في أنحاء العالم

فلسفة عملها على مساعدة األسر للوصول إلى االعتماد على الذات وآذلك توفير 
وتهدف الجمعية من النشاطات المولدة للدخل إآساب . مساعدات فورية لألسرة المحتاجة
 في مشروع مناسب يتم من خالله استغالل قدرات الفرد مهارات لالستفادة منها

) بدون فوائد ( إضافة إلى ذلك تعطي الجمعية قروضا فردية حسنة . وموجودات األسرة
  . إلنشاء المشاريع

  
. ومن المشاريع التي تنفذها الجمعية حفر اآلبار وجمع مياه الشرب وإنشاء خزانات للمياه

 بئر في مناطق اربد 200 المستفيدة وتم حفر وتعود ملكية هذه اآلبار لمجموعة األسر
 ألف دينار أردني وعدد 660وقد بلغ حجم تمويل المشروعات . والمفرق والطفيلة والكرك

  . شخص3970المستفيدين   
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  "اليونيفيم "صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة .15
دعم وتنمية المشاريع ل" اليونيفيم "يأتي مشروع صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة 

النسائية بتفويض من مرآز تنمية المشاريع الصغيرة التابع للصندوق األردني الهاشمي 
اختيرت السياحة آقطاع واعد يمكن للمرأة أن تساهم في تطويره، . للتنمية البشرية

وتستفيد من نموه على مختلف األصعدة حيث أن هذا القطاع هو مزيج من القطاعات، 
 واألعمال آالخدمات، تكنولوجيا المعلومات واالتصال، النقل، الحرف وأوجه أخرى والمهارات،

وضمن إطار اتفاقية التفاهم الموقعة بين اليونيفيم ووزارة السياحة . من الصناعات السياحية
  .واآلثار، تم إطالق مشروع تمكين المرأة االقتصادي في قطاع السياحة في األردن

  
وع هو تمكين المرأة في سوق العمل باستخدام سلسلة القيمة إن الهدف التنموي للمشر

الوظيفية وتطبيق مفاهيم صناعة السياحة الذي يروج لتأسيس نقاط ريادية لدخول السوق 
  .توفر عائدا مجزيا وتتحلى بطابع االستدامة

  
في األردن في شهر حزيران " تمكين المرأة االقتصادي في قطاع السياحة "انطلق مشروع 

، حيث قام اليونيفيم بالتعاون مع بعض الخبراء األردنيين بتصميم منهج متكامل 2002 لعام
للتدريب العملي والنظري المبني على تحفيز المتدربات على البحث، تطوير القدرات، 
والمهارات والسلوك، ورفع الدافعية الذاتية والمجتمعية، حيث يعمل البرنامج على تطوير 

وقد بلغ حجم التمويل المخصص لهذا . هارات البحث والتفكيرمهارات غير تقليدية وم
  . شخص75 ألف دينار وعدد المستفيدين 296المشروع حوالي 

  
آما قام اليونيفيم بتطوير مفهوم سلسلة القيمة الوظيفية للتمكين، والذي يسمح بمتابعة 

 بإجراء وهذا المفهوم،. دقيقة وفعالة لعملية تمكين المرأة عم طريق مؤشرات محددة
تغييرات طفيفة عليه، يمكن أن يطبق ويعمم على مبادرات ومشاريع التمكين البشري في 

  .سائر القطاعات
  

قام اليونيفيم بإطالق المشروع التدريبي الريادي في محافظة الكرك حيث تم بالتعاون مع 
ة وزارة السياحة واآلثار، وتجمع لجان المرأة، ومؤسسات المجتمع المحلي اختيار ست

وعشرون امرأة من المحافظة، معظمهن خريجات جامعيات من تخصصات مختلفة، آنواة 
 .تدريبية تلقت تدريبا نظريا وعمليا مكثفا

 
م تساهم في تخفيف حدة الفقر من يوبشكل عام فإن المشاريع التي يقوم بها اليونيف

مقترحات خالل إيجاد فرص عمل للفقراء األقل حظا من النساء وتمكينهن تماشيا مع 
وهنا يتم الترآيز على المشاريع الصغيرة . 1995المؤتمر الدولي الرابع للنساء في بكين 

  .والمشاريع الميكروية
  

 - 5( فالمشاريع الصغيرة هي عبارة عن مؤسسات يديرها صاحب المشروع بحيث يوظف 
  . 1998عامل ولذلك تم إطالق حزمة األمان االجتماعي التابع لوزارة التخطيط عام  ) 20

منها تعتمد على % 50لكن تتميز المشاريع الصغيرة والميكروية بارتفاع قيمتها حيث أن 
إال أنها تساهم في ... المواد األولية المحلية آما وتستخدم أدوات ومعدات منتجة محليا 

 200من المشاريع تحقق دخال شهريا يزيد عن % 30تحسين الوضع االقتصادي حيث أن 
  ..دينار

  
  :ؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة والميكروية في األردنالم.16
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  .مؤسسات الدعم المالي 
مؤسسة اإلقراض الزراعي، صندوق التنمية والتشغيل، وزارة : مؤسسات حكومية 

  .التنمية االجتماعية
الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية، االتحاد : مؤسسات غير حكومية 

( ألمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   للجمعيات الخيرية، وآالة ا
  .، مؤسسة نور الحسين، مؤسسة الشرق األدنى، ومؤسسة آير)األونروا

 وبمبادرة من الحكومة تم تأسيس 1998في عام : مؤسسات القروض الصغيرة 
 شرآات لدعم مشاريع إقراض صغيرة من خالل برنامج حزمة األمان االجتماعي 4

الشرآة األهلية للقروض الميكروية، : ة التخطيط وهذه الشرآات هيالتابع لوزار
الشرآة األردنية لقروض الميكروية، مؤسسة اإلسكان التعاونية، صندوق إقراض 

  .المرأة
مثل الصندوق األردني الهاشمي للتنمية : مؤسسات تقدم خدمات غير مالية 

مؤسسة نور الحسين _  مؤسسة آير – اإلتحاد العام للجمعيات الخيرية –البشرية 
وآلها تساهم ..  جمعية صاحبات المهن واألعمال وآارديني–ومؤسسة نهر األردن 

في تقديم دعم لكنه ليس مادي وإنما التدريب وإآساب الخبرات والمهارات 
  ...اإلدارية

  
قام برنامج األمم المتحدة للتنمية ووآالة الواليات المتحدة لإلنماء الدولي ومنظمة العمل 

مشروع التدريب لقطاع المشاريع " دولية وبرنامج حزمة األمان االجتماعي بتأسيس ال
بإدارة جمعية الشراآة األمريكية األردنية والذي آلف مؤسسة نهر " الصغيرة والميكروية 

األردن ومرآز تنمية المشاريع الصغيرة بتنفيذه وذلك لتعزيز الخدمات غير المالية المقدمة 
  . لهذا القطاع

  
حيث " مشروع برنامج تعزيز اإلنتاجية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي"إلضافة إلى با

 2000في آافة مناطق المملكة منذ عام ) إرادة( مرآزا لتعزيز اإلنتاجية 22تم إنشاء 
  .للنشاطات التوعوية والترويجية والتدريبية

  
  :لمشاريع الصغيرة والميكرويةلدعم ا" اليونيفيم" أبرز المشروعات التي يتبناها .16.1

  
بدأ هذا ": شبكة المصادر الفنية لقطاع المشاريع الصغيرة والميكروية في األردن".16.1.1

 . بحيث أن مرآز تنمية المشاريع الصغيرة هو المنسق2001المشروع عام 
زيادة درجة حصول المرأة وتحكمها بالمصادر االقتصادية في المنطقة من : هدف المشروع

ل رفع الكفاءة الفنية للبرامج وزيادة درجة التغطية ومستوى الحساسية للنوع خال
االجتماعي لدى مؤسسات حكومية وغير حكومية وبرامج تطوير المشاريع ومقدمي 

  . الخدمات المالية وغير المالية المعنيين بصاحبات المشاريع
  

حيث قام اليونيفيم : مشروع المجموعات النسوية الريفية واإلقراض في األردن".16.1.2
 ليغطي تسعة 1994بتطويره بالتعاون مع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية عام 

 ربة – الغويرة – الديسي – الكفرين – الدفيانة - القطرانة – رحاب - روضة بسمة -:مواقع
  ... والحميمة–حانوت 

  
  : أهدافه

  .مالت في الزراعةدعم التمكين االقتصادي واالجتماعي للنساء العا •
  .تطوير وتمويل نموذجا لإلقراض المستدام لصالح النساء •
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تعزيز قدرات الصندوق في تطوير وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة لصالح  •
  .  النساء

  
  : التحديات التي تواجه النساء في قطاع المشاريع الصغيرة والميكروية.16.2

  . البائع وهو المحاسبصغر حجم المشروعات آثيرا، خاصة وأن المالك هو •
 .عجز هذه المشاريع عند منافسة المشاريع الكبيرة سواء بالسعر أو الجودة •
انخفاض المستوى التعليمي والفرص التسويقية المحددة بسبب نقص المهارات  •

التسويقية وغياب التكافؤ في الحصول على المواد والمعلومات حول االقتصاد 
 .والتمويل والمسائل القانونية

 .معاناة من وطأة األعباء المزدوجة المتعلقة بأعباء الواجبات المنزلية ومهام العملال •
ضعف المساهمة في عملية اتخاذ القرار سواء على مستوى المنزل أو المشروع  •

 .والصور النمطية للمجتمع حول المرأة
 عدم رغبة العديد من النساء في العمل باستقالل وإنما لدى اآلخرين لالستفادة من •

 .مزايا التأمين الصحي والضمان االجتماعي
 .مشكالت متعلقة بالتمويل •

  
قام صندوق األمم المتحدة اإلنمائي للمرأة بإطالق المشروع اإلقليمي للمرأة في سوق 

  . المحيط الهادي، وهي األردن، الوس، والهند/ العمل في ثالث دول في منطقة آسيا 
  

ية للمشاريع الصغيرة للمرأة العربية في لبنان، لمحة موجزة عن مشروع الشبكة الفن.16.3
    2 :فلسطين، سوريا، األردن

نفذ المكتب اإلقليمي لليونيفيم مشاريع لدعم النساء الرياديات في مجال المشاريع 
الصغيرة في آل من األردن وسوريا لبنان وفلسطين في األعوام السابقة بالتعاون مع 

 في إطار إستراتيجية اليونيفيم للتمكين االقتصادي الشرآاء المحليين في الدول األربع
أوضحت . 1997وقد تم عمل دراسة تحليلية للمشاريع األربع في عام . للمرأة العربية

  .الدراسة الحاجة إلى تطوير آليات لتحسين الدعم الفني
  

  :األهداف التنموية.16.3.1
بي من خالل تطوير القدرات تمكين ووصول المرأة إلى المصادر االقتصادية في الوطن العر

  . الفينة، والوعي الجندري في المؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة
  

  : األهداف المباشرة.16.3.1.1
تنمية اإلمكانيات من أجل تحسين مهارات الجندر ودعم المشاريع الصغيرة  •

للمنظمات التي تعمل في مجال المشاريع الصغيرة وذلك لضمان خدمات ذات 
 :فاءة للسيدات الرياديات مع الترآيز على فعالية وآ

بدراسة جندرية تحليلية لقطاع المشاريع الصغيرة  قياس األثر •
في عدد من الدول المختارة لتقييم دور المرأة في قطاع 

  .المشاريع الصغيرة وللتعرف على الحاجات اإلستراتيجية

                                
نشرة تشرين . شبكة المصادر الفنية اإلقليمية للمشاريع الصغيرة للمرأة العربية: لمزيد من التفصيل انظر  2

  .2002ثاني
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تطوير معايير ومؤشرات لتطوير برامج المشاريع الصغيرة  •
 إلى الدروس المتعلمة والتحاليل المقارنة لمختلف استنادا

  .منهجيات العمل في مجال المشاريع الصغيرة
عقد دورة تدريبية إقليمية للمؤسسات لتدريب القائمين على  •

  .متابعة وتقييم برامج تنمية المشاريع
نشر حقيبة تدريبية أعدتها اليونيفيم لتنمية المشاريع  •

  .الصغيرة
  

نسيق بين المؤسسات المعنية من خالل إيجاد وسائل وقنوات تعزيز التعاون والت •
  .اتصال وشبكات مؤسسية على المستويات اإلقليمية والدولية

 التعرف على المؤسسات الفاعلة ونشاطاتهم في هذا •
  . المجال

  .تطوير استراتيجيه اتصال بين هذه المؤسسات •
  .تنظيم اجتماع إقليمي لبدء نشاطات الشبكة •
الفنية  صص على شبكة اإلنترنت للمصادرإنشاء موقع متخ •

  .للمشاريع الصغيرة في المنطقة
الدولية  الربط بين الشبكات الموجودة وبين منابر الحوار •

  .والجندر المتخصصة بموضوع المشاريع الصغيرة
  

دعم عملية خلق البيئة المناسبة الداعمة للسيدات الرياديات من خالل  •
  . جتمعينشاطات آسب التأييد والتحريك الم

القيام بحملة إعالمية حول النجاح المؤسسي وقصص نجاح  •
  .األعمال على المستويين الوطني واإلقليمي      سيدات 

تسهيل منابر حوار محلي للسيدات الرياديات بالتنسيق مع  •
  .مؤسسات وسيطة

عقد ورشة عمل حول التجارة اإللكترونية وإمكانيات دخول  •
  .السيدات هذا السوق

اء صناديق ائتمان، نوادي لسيدات األعمال، تسهيل إنش •
شبكات قطاعات غير رسمية وحاضنات صناعية إذا اقتضت 

  .الحاجة
  

  )األونروا( وآالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.17
  

، وتولت مهام هيئة اإلغاثة التي تم تأسيسها 1950مايو /  أيار 1بدأت األونروا عملياتها في 
. ألونروا وتسلمت سجالت الالجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب األحمرقبل ا

اليوم، تعد األونروا أآبر الهيئات العاملة في توفير الخدمات الرئيسية،  في مجاالت التعليم 
 مليون الجئ فلسطيني مسجلين 4والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية، لما يزيد على 

  .لديها
  

  ج القروض البسيطة والمؤسسات الصغيرةبرنام.18
  : من أهداف برنامج القروض البسيطة والمؤسسات الصغيرة

توفير الفرص الوظيفية والمدرة للدخل لالجئين المقيمين الفلسطينيين من خالل  •
التوسع في تطوير المؤسسات المتوسطة والصغيرة عن طريق تقديم القروض لرأس 

  .ر بأسعار فائدة تجاريةالمال الفعال وصناديق االستثما
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 .تشجيع التصنيع الموجه للتصدير بغرض إدرار دخل بالعملة األجنبية •
 .تشجيع استبدال االستيراد بغية تحسين الميزان التجاري •
 .تشجيع مشارآة النساء في االقتصاد •
عدد القروض التي منحت في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ تأسيس البرنامج عام  •

وقد بلغ حجم .  مليون دوالر73شروعا بقيمة إجمالية بلغت تقريبا  م654 بلغت 1992
 مليون دينار وعدد المستفيدين 1,33تمويل المشروعات داخل األردن حوالي 

 .  شخص140527
 

  مؤسسة التدريب المهني.19
  
ير قدراتها لمواجهة التحديات الوطنية واإلقليمية تسعى مؤسسة التدريب المهني إلى تطو 

والدولية آالبطالة ومنافسة القوى العاملة األخرى آنتيجة إلى االتفاقيات العربية والدولية 
آما أن التطور التكنولوجي المتسارع يشكل تحديا آخر، . التي تسمح بانتقال القوى العاملة

 .عاتها وبرامجها لمواجهة هذه التحدياتومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بتطوير تشري
  

  :وتتبنى المؤسسة االستراتيجيات التالية
القوى العاملة آمًا توفير البيانات والمعلومات المتعلقة باحتياجات ميادين العمل من  •

 .ونوعًا داخل األردن وخارجه
تقديم خدمات االرشاد المساندة إلنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  •

 .والتدريب في مجاالت السالمة والصحة المهنية
 .تطوير برامج ومناهج التدريب المهني وفقا لالحتياجات الفعلية لسوق العمل •
إعداد برامج التوجيه واإلرشاد المهني بما يعمل على إلغاء النظرة الدونية للتعليم  •

 .والتدريب المهني
 .تعزيز فرص التدريب والتوظيف وتحسين نسبة مشارآة اإلناث في سوق العمل •
م إقامة شراآة وتعاون فعال بين المؤسسة ومؤسسات وشرآات القطاع العا •

 .والخاص
تنظيم ممارسة العمل المهني في سوق العمل األردني من خالل تصنيف محالت   •

 .المهن والعاملين فيها
ي مجال التعليم والتدريب المهني من أجل تطوير تعزيز وتعميق التعاون الدولي ف  •

 .نوعية التدريب
التوسع في تقديم خدمات التدريب المهني لتلبية االحتياجات التدريبية للتجمعات   •

 .اإلنتاجية والخدمية
  

مليون دينار، وبلغ عدد 6.2لمختلفة حوالي وقد بلغ حجم التمويل للمشروعات ا
  .12643المستفيدين 

  
  : شروع ارادهم.20

  
   :الهدف.20.1

يهدف البرنامج إلى المساهمة في تعزيز الروح الريادية لدى األفراد وتنمية قدرتهم على 
إدارة األعمال الحرة عن طريق تأهيلهم وإآسابهم المهارات الالزمة في مجال إدارة 

   .إلنتاجية والتنمويةالمشاريع ا
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  :الفلسفة.20.2
في ظل هذا االقتصاد المتسارع وهذا السوق التنافسي الذي يشهده عالمنا، وما يصاحبه 
من معدالت بطالة مرتفعة، أصبح من الصعب لألعمال والشرآات الصغيرة أو المتوسطة من 

ية اإلرشاد الصمود واالستمرار بدون سياسة وطنية داعمة أو جهة مختصة تتولى عمل
وتأخذ على عاتقها مساعدة أصحاب األعمال الصغيرة وتقديم النصح لهم خالل مراحل 

 .التأسيس األولى من أي مشروع
 

في ضوء ذلك، ومن أجل المشارآة في دفع عجلة التنمية واستالم جزء من مسؤولية 
، وهو أحد مكونات  مراآز إرادة–تنشيط االقتصاد الوطني، باشر برنامج مراآز تعزيز اإلنتاجية 

برنامج تعزيز اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية، بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات 
للمواطن األردني تهدف إلى خفض نسب البطالة ومعدالت الفقر بين السكان عن طريق مد 

  .يد العون لهم في آافة مراحل إنشاء و تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  

ان وعشرين مرآزا موزعة على آافة مناطق المملكة، يقدم البرنامج الدعم من خالل اثن
االستشاري واإلداري للمواطنين الراغبين بإنشاء مشاريع جديدة مدرة للدخل أو أولئك 

  .الراغبين في تطوير أعمالهم القائمة
 

ة وتعمل المراآز على تقديم آافة الخدمات الالزمة من مكان واحد إذ تتيح للزائر فرص
الحصول على آافة احتياجاته من معلومات و إرشاد وخدمات فنية تتعلق بإنشاء أو تطوير 
العمل باإلضافة إلى االستشارات الالزمة حول مصادر التمويل بما يتناسب وطبيعة عمل 

  . المستثمر ودخله
  

ير ويأتي البرنامج لسد الثغرات وإزالة الصعاب التي تعرقل عملية تأسيس أو استمرار الكث
من األعمال التي غالبا ما تتعثر بسبب عدم توافر دراسات الجدوى ودراسات السوق التي 
يجب أن تسبق عملية التأسيس، أو بسبب عدم دراية أصحاب العمل بالنواحي اإلدارية 

 .والفنية والمالية الالزمة إلنجاح أي مشروع
  

  :الرسالة.20.3
في المراحل األولى من تأسيس وفي هذا السياق، وعن طريق مساعدة المواطنين 

المشاريع، يلعب البرنامج دورا فاعال في الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من البطالة 
  .وخفض نسب الفقر وتحسين نوعية الحياة لألردنيين في آافة مناطق المملكة

 
  :المراآز.20.4

 الراغبين بإنشاء  تقدم مراآز تعزيز اإلنتاجية الخدمات االستشارية المجانية للمواطنين
مشاريع مدرة للدخل أو فتح مؤسسات صغيرة من خالل توفير دراسات السوق وتنظيم 

آما توفر المراآز، وقد تم . برامج التدريب وآذلك األشراف على آافة مراحل المشروع
توزيعها على آافة محافظات المملكة، برامج تدريبية متنوعة تزود األفراد بالمهارات الضرورية 

  . ارة أعمالهم بشكل سليم ورفع إنتاجية موظفيهمإلد
  

وتستمر المراآز ومن خالل فرق العمل المختصة بتقديم خدماتها ومراقبة المشاريع عن 
قرب خالل الفترات الالحقة للتشغيل وذلك للتدخل عند الحاجة أو لتسجيل قصة نجاح عند 

دون االستعداد التام وااللتزام الجاد وتفتح المراآز أبوابها لكافة المواطنين الذين يب. حدوثها
نحو زيادة دخلهم وتحسين نوعية حياتهم وذلك بأخذ المبادرة للدخول في مجاالت عمل 

وقد بلغ حجم تمويل . جديدة تعود بالفائدة عليهم وعلى آخرين من أفراد المجتمع
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د في حين بلغ عد, مليون دينار أردني1,8المشروعات التي قدمتها المراآز حوالي 
  . شخص1092المستفيدين من تلك المشروعات 

  
  صندوق إقراض المرأة.21

ويعتبر من أبرز الشرآات التي تقدم القروض ألصحاب , 1999تأسس الصندوق في عام
يهدف الصندوق إلى دعم القدرة اإلنتاجية ألصحاب المشاريع . المشاريع الصغيرة في األردن

الية مستدامة لدعم تنمية وتطوير وتوسيع الصغيرة في األردن من خالل توفير خدمات م
  .وتحسين تلك المشاريع

  
  :وتتلخص أهداف الصندوق بما يلي

تقديم الخدمات المالية المستدامة وفقًا ألفضل الممارسات لدعم أصحاب األعمال  •
والمشاريع الصغيرة الذين يفتقرون إلى المصادر المالية الكافية وذلك لتوسيع وتطوير 

  .مشاريعهم
وتعزيز وتقوية دور المرأة آمنتجة للدخل وصاحبة قرار من خالل تمكينها دعم  •

  .اقتصاديًا
المساهمة في الحد من البطالة عن طريق توفير الدعم االقتصادي ألصحاب  •

  .المشاريع مما يزيد من حجم العمل والعمال
المشارآة في رفع المستوى المعيشي ألصحاب المشاريع الصغيرة واألسر األردنية  •

  .قل حظًااأل
  

قروض جماعية، قروض فردية، قروض : يقدم الصندوق ثالثة أنواع من القروض التشغيلية
من عمالء الصندوق هم من النساء % 100 فان ما نسبته 2004وحتى نهاية عام. موسمية

  .عام ولديهن مشاريع قائمة) 65-18(في األردن الالتي تتراوح أعمارهن ما بين 
 مليون دينار أردني وبلغ عدد 4قدمة من الصندوق حوالي وقد بلغ حجم القروض الم

  . امرأة42000المستفيدين من تلك القروض 
  

  الوآالة األلمانية للتعاون الفني .22
تعتمد الوآالة في عملها على مبادئ بناء ودعم قدرات األفراد والمنظمات من خالل نقل 

ألشخاص على تحسين مستويات المعرفة والمهارات، حيث أن تنمية هذه القدرات تساعد ا
مديرية الحراج بالتعاون مع / وقد قامت وزارة الزراعة.معيشتهم من خالل جهودهم الذاتية

الوآالة بتمويل وتنفيذ مشروع مكافحة الفقر من خالل تنمية المجتمعات المحلية منذ عام 
نية قام واعتمادا على ذلك فإن مشروع مكافحة الفقر و بدعم من الحكومة األرد. 1999

بجهود آبيرة إليجاد منهجية جديدة لعملة للحد من الفقر في المناطق الريفية، والذي 
وتبين التجارب أن اإلنجازات . ساهم في تحسين الوضع االقتصادي وزيادة األمن المعيشي

تعتمد على المشارآة الفعالة للمجتمعات المحلية وخاصة القطاع النسائي، من خالل 
رار، إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، الوعي البيئي، باإلضافة إلى التخطيط، صنع الق

 مليون 2وقد بلغ حجم التمويل في هذا المشروع .إقامة مشاريع متوسطة مدرة للدخل
  . شخص1700دينار أردني، وبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع 

  
همت في تمويل باإلضافة إلى هذه المؤسسات فهناك بعض المؤسسات األخرى والتي سا

  :المشروعات االقتصادية منها
وزارة التنمية االجتماعية، وزارة العمل، جمعية سيدات وادي األردن، برنامج األمم 

حجم ) 5.10.6(حيث يبين جدول. ، واليونيسيف)برنامج أمير(المتحدة لإلنماء، برنامج واعدات
 .ه القروضالتمويل الذي تقدمه جميع المؤسسات و عدد المستفيدين من هذ


