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وذلك في الفترة ما بني آذار-متوز 2010، واستفاد من الدورة مشاركتني من 

املنتظر أن  التنموي. ومن  امللكة زين الشرف  املرأة في معهد  برنامج متكني 

يستفيد من املهارات املكتسبة من التدريب متطوعون آخرون من العاملني في 

امليدان حتى يتمكنوا كذلك من منهجية كسب التأييد وما يتبعها من حمالت 

حول قضايا االنتهاكات االقتصادية ضد املرأة.

�لت�شبيك وو�شع ��شرت�تيجية �لتعاون �مل�شرتك 
وحول محور كسب التأييد والتشبيك، مت خالل شهر متوز 2010 وضع اخلطوط 

املبدئية إلستراتيجية التعاون بني اللجنة الوطنية لشؤون املرأة ممثلة في أمينها 

العام األستاذة أسماء خضر وبني املشروع اإلقليمي لتمكني املرأة اقتصاديا ممثل 

في شخص مديرة االتصال مبكتب أوكسفام اإلقليمي األستاذة رحمة منصور. 

للتنمية  الهاشمي  األردني  الصندوق  اجتمع  األول،  اللقاء  توصيات  وبناء على 

البشرية مع اللجنة الوطنية لشؤون املرأة وفريق برنامج متكني املرأة في معهد 

امللكة زين التنموي في شهر آب لعرض حيثيات اخلطة املقرة ورسم إستراتيجية 

التشريعات حول  اللجنة بدراسة  تقوم  التعاون املشترك. ومت االتفاق على أن 

قضايا العنف ضد املرأة والناجم عن أسباب اقتصادية وحتليلها. وخالل شهر 

أيلول توصل الطرفان إلى توقيع اتفاقية التعاون املشترك.

حتديد ق�شايا �لعنف �لناجم عن �أ�شباب �قت�شادية �شد 
�ملر�أة �لأردنية

خالل شهري آب وأيلول، عقد الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية ثالثة 

لقاءات مع مجموعات العمل املركزة من نساء املجتمع احمللي في مناطق تنفيذ 

تتراوح  عمرية  فئات  اللقاءات  وشملت  العقبة(.  سحاب،  )املفرق،  املشروع 

بني 18 و45 سنة واستهدفت حوالي 66 امرأة. وطرحت املشاركات عديد 

املشاغل أهمها حق املرأة في امليراث واالنتهاكات احلاصلة ضدها حلرمانها 

الذكور واإلناث وعدم  من هذا احلق، كذلك إشكال عدم تكافؤ الفرص بني 

تساوي األجور / الدخل بني املرأة والرجل باإلضافة إلى االنتهاكات الناجمة 

عن التحكم باملردود املالي للفتيات وجهل معظم النساء بحقوقهن االقتصادية 

والتشريعات والقوانني الداعمة حلقوق املرأة.

در��شة �حتياجات وحتديات �شاحبات �لأعمال �ل�شغرية
أما في ما يتعلق بإدارة املشاريع وضمان استدامتها، فقد مت خالل شهر 

امرأة(   29( الصغيرة  األعمال  صاحبات  من  مبجموعات  االجتماع  متوز، 

لتمويل  قروض  على  حصلن  والالتي  والعقبة،  واملفرق  سحاب  مناطق  في 

إلى  بالنظر  الراجع  الصغرى  املشاريع  وتنمية  دعم  مركز  من  مشاريعهن 

الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية. وكانت اللقاءات فرصة لدراسة 

التحديات التي يواجهنها على هذا الصعيد مع رصد احتياجاتهن التدريبية 

لتمكينهن على مستوى إدارة أعمالهن وتشغيلها وضمان جناحها ودميومتها. 

ومن منطلق ما مت طرحه خالل اللقاءات مت رصد مخرجات دراسة االحتياجات 

وحتليلها، لُتضّمن الحقا في املادة التدريبية اخلاصة برفع كفاءات وقدرات 

 �حل�شد و�لت�شبيك و�ملنا�شرة من �أجل �لتمكني �لإقت�شادي للمر�أة
قصد توفير حياة كرمية خالية من االنتهاكات االقتصادية حلقوق 

البشرية، من  للتنمية  الهاشمي  األردني  الصندوق  النساء، يعمل 

زيادة  على  اقتصاديا،  املرأة  لتمكني  اإلقليمي  املشروع  خالل 

مشاركة النساء في التنمية االقتصادية عبر نشر الوعي بأدوارهن 

الفعالة في املجتمع اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ورفع قدراتهن 

وبالتالي  املشاريع،  وإدارة  والتواصل  التأييد  كسب  في  املعرفية 

ضمان استمراريتها.

للتنمية البشرية، باعتباره  كما يسعى الصندوق األردني الهاشمي 

شريكا رئيسيا في املشروع اإلقليمي لتمكني املرأة اقتصاديا إلى 

كل  قبل  من  اكتسابه  ما مت  وتشارك  واخلبرات  املعلومات  تبادل 

املنظمات الرئيسية الشريكة محليا ووطنيا وكذلك محليا.
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صاحبات األعمال القائمة. وقد أظهرت دراسة التحديات وجود معيقات في ضمان 

استمرارية املشاريع من حيث قلة العائد والتنافسية في إقبال املجتمع على شراء 

البضائع، واحلاجة إلى الدعم املالي لهذه املشاريع.

در��شة جتربة مركز تنمية �لدي�شة لدعم �مل�شاريع �ل�شغرية
متاشيا مع سياسة الالمركزية في ما يتعلق بتمويل القروض في املراكز التابعة 

للصندوق، مت في نهاية شهر متوز تنظيم زيارة ميدانية إلى مركز الديسة، وهو 

العقبة.  في  للتنمية  بسمة  األميرة  ملركز  بالنظر  الراجعة  الفرعية  املراكز  أحد 

وقد مت خالل الزيارة التعرف على جتربة القرض احلسن املتبع في املركز لدعم 

املزارعني في إنشاء املشاريع الزراعية والرعوية. وقد أبرزت التجربة آلية مختلفة 

املعدات  املركز شراء  يتولى  حيث  اإلسالمية،  الطريقة  على  املشاريع  في متويل 

واملواد األساسية الالزمة لتشغيل مشاريع استصالح وزراعة األراضي وبيعها 

منوذج  على  الوقوف  وقصد  إمكاناتهم.  تراعي  صغيرة  بأقساط  املزارعني  إلى 

جناح لهذه التجربة متت زيارة مخازن املعدات الزراعية وبعض املزارع التي مت 

استحداثها واستثمارها عن طريق آلية القروض املتبعة في املركز.

تدريب �ضباط الرتباط الإعالميني 
لتمكني  اإلقليمي  املشروع  إجناح  في  العامة  والعالقات  اإلعالم  ألهمية  ونظرا 

بالتعاون  البشرية  للتنمية  الهاشمي  األردني   الصندوق  تولى  اقتصاديا،  النساء 

إعالمي  برنامج  تطوير  )أصالة(،  األعمال  لصاحبات  الفلسطينية  اجلمعية  مع 

تدريبي يستهدف موظفي الصندوق واملراكز التابعة له، لرفع كفاءاتهم ومتكينهم 

في مجال املهارات واألساسيات الضرورية في العالقات العامة وكتابة التقارير 

وتوثيق قصص النجاح والتصوير الفوتوغرافي. وقد استفاد من هذا التدريب 20 

مشاركا / مشاركة من مراكز األميرة بسمة في اململكة األردنية وذلك يومي 19 

و20 أيلول 2010. 

من نحن:
عام  البشرية  للتنمية  الهاشمي  األردني  الصندوق  تأسس 

تسعى  حكومية  وغير  ربحية  غير  ريادية  كمنظمة   1977
من  شبكة  ومن خالل  املستدامة.  البشرية  التنمية  لتحفيز 

أرجاء  مختلف  في  واملنتشرة  له  التابعة  التنموية  املراكز 

معًا  للعمل  الناس  حتفيز  من  الصندوق  يتمكن  اململكة، 

حلقوقهم  وصولهم  وضمان  معيشتهم  ظروف  لتحسني 

األساسية.

يهدف الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية إلى إيجاد 

للتنمية البشرية من خالل وضع  منوذج للممارسة اجليدة 

الناس في محور العملية التنموية، ومتكني األردنيني للقيام 

بدور رئيسي في تشكيل مستقبلهم.

ماذ� نعمل: 
سعى الصندوق منذ تأسيسه إلى حتسني مستوى معيشة 

األردنيني وخاصـة الفئـات األقل حظـــًا، ويركز حاليًا على 

متكني املجتمعات احمللية وحتفيزها للمساهمة الفاعلة في 

 50 املستدامة من خالل شبكة حيوية من  التنمية  مسيرة 

مركزًا في مختلف محافظات اململكة. تعمل على بناء جسور 

طريق  عن  الالمركزية  نحو  وسعي  واتصال  وتواجد  ثقة 

التنموية واعتماد  العملية  النساء والشباب في  تفعيل دور 

النهج التشاركي وذلك من خالل:

1. حتفيز املشاركة األهلية للقيام بدور قيادي في عملية 
التنمية احمللية املستدامة. 

لبناء  واملشورة  واألبحاث  التدريب  خدمات  تقدمي   .2
قدرات األفراد واملؤسسات، تنفيذ املشاريع التي تعالج 

قضايا تنموية محددة والعمل على متكني مختلف فئات 

املجتمع واملساهمة في حتسني معيشتهم.

3. العمل على بناء التحالفات وكسب التأييد للسياسات 
التي تهدف إلى حتقيق املشاركة املجتمعية والعدالة.

4. استقطاب وحشد املوارد والدعم لتوفير شبكة أمان 
للفئات األكثر عرضة للتأثر باألزمات. 
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