التمكين اإلقتصادي للمرأه
الريفية

مفهوم التمكين اإلقتصادي للمرأه الريفية
يقصد بالتمكين االقتصادي ببساطه وايجاز ايجاد حزمه من الخدمات المالية وغير الماليه التي
تساعد المرأه الريفية على ايجاد مصدر خاص بها وبنا ًء على ذلك أصبحت عملية تمكين المرأه
الريفية تشكل سلسلة من الحلقات المتداخلة التي تبدأ من تحفيز المرأه الريفية وتوعيتها ومن ثم
تدريبها التدريب الالزم للبحث عن ايجاد مصدر دخل خاص بها والتي غالبا ً ما تكون عن
طريق مشروع صغير مدر للدخل خاص بها ومن ثم مساع
دتها للحصول على التمويل الالزم لهذا المشروع
على اعتبار الفقر من سمات النساء الريفيات في المجتمعات المحليه لتأتي المرحه األهم لتحقيق
الهدف .

المؤشرات الكيفية الصغرى في التمكين اإلقتصادي
للمرأه وهي :
• االعتماد على الذات
• اتخاذ القرار االقتصادي
• حصولها غلى الموارد االقتصادية في األسر والتحكم فيها
• االستقالل واالمان واالقتصاد
• إتاحة الفرصة والخيارات والتحكم فيها
• الوعي االقتصادي
• إدراك التمكين

مؤشرات التمكين االقتصادي للمرأه الريفية
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

زيادة األنشطة والمشروعات التي تساعد في زيادة توليد الدخل للمرأه
زيادة فرص المرأه في الحصول على دخل خاص بها
زيادة وتحسين مهارات المراه ومعارفها التي تمكنها من المنافسه في سوق العمل
زيادة مشاركة المرأه في تنظيم وإدارة المشروعات
المساواة النوعية في األجور والرواتب عن نفس العمل وبنفس الكفاءة
تزايد أعداد العامالت في مشروعات القطاع الخاص والعام واالجهزه االداريه المختلفه
قدرة المرأه على التصرف في دخلها الخاص بها
زيادة فرص المرأه في الحصول على تسهيالت ائتمانية وذلك للحصول على قروض للحصول على دخل خاص بها
التغيرات الطارئه على معدالت البطاله  /العماله بين النساء والرجال
التغيرات التي حدثت على الوقت المستهلك في بعض النشاطات المختاره خصوصا ً المشاركة المتزايده من قبل أعضاء العائله في
االعمال المنزلية المأجوره ورعاية االطفال

معوقات التمكين اإلقتصادي للمرأه الريفية
• عدم توافر التسهيالت التي تخفف من األعباء األسرية عن المرأه
• المجتمعات العربية مجتمعات ذكوريه يصعب فيها قبول أن المرأه تأخذ قرارها بنفسها دون تدخل الرجل في حياتها ألنه وفي أغلب االحيان يفرض عليها
البقاء في المنزل لرعاية األطفال حتى وإن كانت تعول أسرتها ويكون مرجعها ألحد الذكور بعائلتها فال تستطيع أخذ أي قرارات بدون الرجوع إليه

• هناك معوقات مرتبطه بالنوع تتجلى في استهانة الرجل بقدرتها على العمل والقدره على التفاوض واتخاذ القرار
• عدم تمتع المرأه بالحركيه وذلك بسبب العناصر الثقافية والواجبات االجتماعية التي تعيق المرأه في أداء أعمالها في االنتاج والبيع والشراء
• تبعية المرأه االقتصادية التي تعد عامالً مهما ً وكبيرا ً يحول دون ممارستها حريتها في التعليم وتحركها إقتصاديا ً (الكبيسي2004 :م )
كما أضاف ( حجازي2003,م)المعوقات التالية للتمكين االقتصادي للمرأه الريفية-:

• عدم تقدير جهود المرأه العاملة
• عدم بول الرجال الستقاللية المرأه مما يؤدي الى اتخاذ الرجال الزمالء (مواقف سلبيه تجاهها في العمل )
• عدم ادراك التعاون بين الرجال والمرأه داخل نطاق االاسر وبالتالي تقع معظم أعباء شئون االسر على المرأه
• ممانعة الزوج انضمام المرأه الى قوة العمل

• احجام بعض النساء من فئات اجتماعية عن العمل

* سلبيات المرأه تجاه العمل

أهم الخطوات التي يمكن أن تساهم في التغلب على الصعوبات التي تعوق
تمكين المرأه الريفية اقتصاديا ً -:
• إتاحة فرصة كافية للنساء في المشروعات لتسديد االقساط
• تسهيل إجراءات التمويل
• تشجيع االستثمار بفتح أسواق لمنتجات المشروعات الممولة ورفع الوعي باالدخار

(التقرير سنوي لالنجازات و االنشطة لعام
)2019

مديرية التنمية الريفية
وتمكين المرأه

مهام مديرية التنمية الريفية
المقدمه

.1

.2
.3

.4
.5

إعداد الدراسات الالزمه لمشاريع تنموية تساعد بتحسين المستوى لسكان
األرياف
إعداد الخطط السنوية و البرامج التنفيذية لمشاريع التنميه الريفية
بالتعاون مع المديريات المعنية و الجهات ذات العالقة و متابعة تنفيذها
مشاركة سكان الريف االفكار المولدة للدخل و تشجعيهم على العمل
التعاوني و تشجيع القائم منها الستغالل الموارد المتاحه بالشكل االمثل
تعريف االسر الريفية بالفرص و القروض المتاحة من مختلف
المؤسسات الحكومثية و االهلية و الدولية الداعمه للريف و الزراعة و
كيفية الحصول و االستفادة منها
تشجيع سيدات المجتمع الريفي على تأسيس و إدارة تنظيمات نسائية
للمشاركة بتنفيذ نشاطات زراعية

المقدمه
 .6تنفيذ انشطة التنمية الريفية بمشاركة المؤسسات الحكومية و المنظمات
التطوعية المحلية و الدولية
 .7تعزيز مفهوم النوع االجنماعي ضمن المشاريع الموجهة لالسر الريفية
بالتنسيق مع الجهات المعنية

 .8دعم و تشجيع إقامة معارضال لمنتجات االسر الريفية و المساعدة بفتح
افاق تسويقية جديدة
 .9المحافظة على ميزات و خصوصية الريف و التراثية و تشجيع االهتمام
بالحدائق المنزلية عن طريق برامج إرشادية هادفة

المقدمهالمديرية من ثالث اقسام رئيسية
تتشكل
هي:
• قسم برامج و مشاريع مكافحة الفقر والبطالة
• قسم التمكين االقتصادي للمرأة الريفية
• قسم معارض المنتجات الريفية

انجازات المديرية
• -1تم توزيع مشاريع مدرة للدخل بمعدل  618مشروع توزعت بمحافظتي جرش واالغوار
الشمالية
• -2تم عقد دورة تدريبية حول االساليب الحديثة لصناعة االلبان في محافظة المفرق
• -3تم اجراء العديد من الجوالت الميدانية مع الجمعية االرثوذكسية لتوزيع مشاريع مدرة للدخل
في محافظة الطفيلة وعجلون واربد والمفرق والعقبة
• -4تم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء وضع حجر االساس للمعرض الدائم للمنتوجات الريفية
انجازات المديرية
والبدوية

• -5تم حضور االجتماع الخاص مع مديرية التنمية االجتماعية لتوحيد الجهود المبذولة في مكافحة
الفقر والبطالة.
• -6تم حضور ورشة تدريبية حول المؤشرات الجفرافية للمنتج الريفي..
• -7تم حضور ورشة تدريبية حول ادماج المراة في التنمية

قسم برامج و مشاريع مكافحة الفقر والبطالة
• من اهدافه ما يلي :
 .1أعداد و تنفيذ برامج التدريب لتطوير مهارات االسر الفقيرة و العاطلين عن العمل
 .2تنفيذ مشاريع مكافحة الفقر و البطالة لألسر الفقيرة
 .3عمل جوالت ميدانية لمتابعة االسر المستفيدة من المشاريع

مشروع نشاط تربية الماعز
• انهت مديرية التنمية الريفية و تمكين المرأة في وزارة الزراعة من توزيع مشاريع زيادة
دخل االسر الفقيرة المخصصة في الالمركزية الماعز على االسر المستفيدة و البالغة
( )519اسرة و الموزعة عاى المديريات التالية :
•  .1مديرية زراعة العاصمة (سحاب  ,الموقر ,وادي السير )
•  .2مديرية زراعة جرش والشونة الشمالية
•  .3مديرية زراعة الشوبك (اذرح)

انجازات قسم برامج و مشاريع مكافحة الفقر
والبطالة لعام :2019

توزيع البيوت البالستيكية
المقدمه

المقدمه
قسم التمكين اإلقتصادي للمرأه الريفية
-2
• المهام :
 .1القيام بعقد العديد من البرامج المناسبة لدعم دور المرأه في التنمية الريفية
 .2التعرف عبى الفرص المتاحة للسيدات من سلالسل القيمة بالنسبة للمرأه
 .3التعرف على التشريعات التي تؤثر على النوع االجتماعي و عمل المرأة
 .4توفير برامج التوعية و التدريب الالزمة للمرأه في المناطق الريفية المستهدفة
بالتنسيق مع المديريات الزراعية
 .5إعداد الخطه السنوية و الموازنة لتنفيذاالعمال المناطق بالقسم و متابعتها و
تنفيذها

المقدمه

االنشطة التي تم عقدها

•

التشاركية مع صندوق مشاريع المرأة الريفية  AWEFوذلك ضمن
اتفاقية موقعه ما بين وزارة الزراعة االردنية و الصندوق وقد تم من
خالل هذه االتفاقية :

المقدمه

 .1عقد دورات تدريبية روؤساء شعب التنمية الريفية في مديريات الزراعة
في بعض المحافاظات و الموظفي مديرية التنمية الريفية بهدف زيادة
القدرة و رفع كفاءاتهم في مجال العمل
 .2المساهمه في كتابة التقرير الخاص باالسواق الرمضانية و اعداد دراسة
جدوى حول الفائدة االقتصادية للسيدات الريفيات المشاركات في
االسواق

المقدمه
التحديات التي تواجهة التمكين االقتصادي للمراة الريفية
-1صعوبة حصول المراة الريفية على التمويل المناسب القامة
المشاريع المدرة للدخل لما تتطلبةهذة العملية العديد من الضمانات
التي التستطيع المراة توفيرها وتحول دون وصولها للتمويل الالزم.
-2ضعف السياسات واالستراتيجيات الداعمة لتشجيع المراة وتمكينها
اقتصاديا.
-3
-3

التاريخ

28/4/2019

النشاط و تفاصيله

الجهات المساهمة

وزارة الزراعة
صناعة االلبان
عقد دورة تدريبية من قبل مديرية التنمية الريفية على تصنيع االلبان في جمعية البيرة الخيرية  ,الجمعيات الرعوية
عين يرقا ,السلط

االستفادة و مخرجات
النشاط
تدريب السيدات على
تصنيع االلبان واكسابهن
خبرات في مجال االنتاج

1/5/2019
30/5/2019

بازارات رمضانية
قامت مديرية التنمية الريفية لوزارة الزراعة بتعميم اقامة سوق ريفي في كل من محافظات
المملكة عن طريق تعاون شعبة التنمية الريفية في كل من المديريات الزراعية مع البلديات و
القطاع الخاص .
و بالتالي اقيم  14سوق ريفي في كافة المحافظات بالتعاون و التشبيك مع اكثر من 25
جهة لنجاح السوق  ,حيث اكملت  3مديرات على منهج السوق الريفي المستدام ما بعد فترة
شهر رمضان المبارك.

وزارة الزراعة و
البلديات و الجمعيات
التنموية و القطاع
الخاص

تشبيك السيدات مع منافذ
تسويقية مختلفة و تسويق
لمنتجات السيدات.
استدامة  3اسواق ريفية
في عجلون و االغوار
الجنوبية و المفرق.

24/6/2019

صناعة الصابون
عقدد دورة تدريبية لسيدات مادبا في مجال تصنيع الصابون

وزارة الزراعة
والجمعيات الرعوية

تدريب السيدات على
تصنيع الصابون واكسابهن
خبرات في مجال االنتاج

03/03/201
9

التشبيك مع الجمعيات
معالي وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة التقى في مكتبه ممثل الجمعية
األرثوذكسية المسيحيه الخيرية العالميه المهندس فائز النمري وبحضور مستشار معالي الوزير
المهندس أحمد سالمة الشرايدة والمهندس مصطفى محمد القراله قائم بأعمال مدير مديرية
التنمية الريفية وتمكين المرأة وذلك من أجل سبل التعاون في دعم الجمعية لبعض االنشطة التي
ستنفذها المديرية .

الجمعية االرثودكسية

توزيع مشاريع مدرة للدخل
لالسر الريفية الفقيرة
الجمعية االرثوذكسية

الجهات المساهمة

التاريخ

النشاط و تفاصيله

07/09/201
9

قسم االرشاد ازراعي
صناعة المربى و المخلل
دير عال
فذت مديرية المراعي  /وزارة الزراعة بالتعاون مع قسم االرشاد الزراعي  /ديرعال لليوم
الثاني ورشة عمل عن تصنيع مربى التفاح🍏🍎 ومخلل الخضار المشكلة 🌶🥒🥕 ،في جمعية االصول للرعاية
االيتام
جمعية األصول لرعاية األيتام في منطقة ظهرة الرمل ....

االستفادة و مخرجات
النشاط
تدريب السيدات على
تصنيع المربى و المخلل

16/7/2019

توزيع مشاريع الفقر الريفي
قامت مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأه بتوزيع مشاريع الفقر الريفي على األسر الريفية
الفقيرة في منطقة الشونة الشمالية بإشراف المهندسة عبير الصعوب رئيس قسم الفقر والبطالة
وكادر وزارة الزراعة جهودكم مشكوره بالتوفيق والى االمام

مجالس المحافظات
والالمركزية

توزيع  300اسرة ريفية
فقيرة

24/7/2019

تحديد احتياجات معان للطاقة المتجددة
قامت مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة ممثله برئيس قسم التمكين االقتصادي للمرأة الريفية
المهندسه لما الشمايله وبالتعاون مع اللجنة االجتماعية واالقتصادية ألمم المتحدة االسكوا و مع
وزارة الطاقة والثروة المعدنية بعقد اجتماع مع سيدات المجتمع المحلي في منطقة االشعري
معان وذلك لتحديد احتياجات المرأة الريفية بالمنطقة ومدى قدرتهن الستفادة من مشاريع توفير
الطاقه والطاقة المتجددة لتقليل تكاليف مدخالت اإلنتاج وزيادة تمكينهن اقتصاديا..

اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لالمم
المتحدة

دعم السيدات بمشاريع
طاقة بهدف تقليل مدخالت
االنتاج

• صناعة االلبان
المقدمه

•بازارات رمضانية
المقدمه

•صناعة الصابون
المقدمه

•اتفاقيات مع جهات مانحة
المقدمه

•تحديد احتياجات معان للطاقة المتجددة
المقدمه

قسم معارض المنتجات الريفية
•
•
•
•
•
•
•

المهام :
ال
الزراعية الريفية
المشاركة في اعداد و تنفيذ خطط و ترويج و تسويق المنتجات
تقديم الدعم الفني لألسر و المرأة الريفية خالل مراحل االنتاج من خالل دراسة السوق و عمل
برامج تدريبية في االنتاج و الجودة و التجهيز و التغليف و الترويج للمنتجات الريفية
تقديم الدعم الفني لألسر و المرأة الريفية من خالل التجهيز و التغليف و الترويج للمنتجات
الريفية
المشاركة في إقامة المعارض الدائمة في المدن و األقاليم للمساهمة في تسويق منتجات األسر
و المرأة الريفية
إقامة الشركات مع القطاع الخاص و المنظمات الدولية المعنية في هذا الخصوص
إعداد الخطة السنوية لتنفيذ األعمال المناطة بالقسم و متابعة و تنفيذها

