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امل�صروع الإقليمي لتمكني املراأة اقت�صاديًا  ينفذ بدعم 

مايل من احلكومة الكندية  من خالل الوكالة الكندية 

)CIDA( للتنمية الدولية

اجلمعية الفل�صطينية ل�صاحبات الأعمال

كوثــــــــر

جمموعة الأبحاث والتدريب التنمويمركز املراأة العربية للتدريب والبحوث ال�صندوق الأردين الها�صمي للتنمية الب�صرية



املـــراأة  لتمكني  الإقــلــيــمــي  املــ�ــصــروع  يــهــدف 

اقت�صاديًا )REEWP( لتوفري بيئة ت�صمح 

يف  للمراأة  امل�صتدامة  القت�صادية  بالتنمية 

افريقيا،  و�صمال  الأو�ــصــط  ال�صرق  منطقة 

وكذلك ايجاد فر�ص متكني اقت�صادي.

م�صاركة  ن�صبة  رفع  امل�صروع  من  والغر�ص 

 18 �صن  من  الن�صاء  ذلك  املــراأة )مبا يف 

يف  القــتــ�ــصــاديــة  التنمية  يف   )35 اإىل 

الردن  وهــي:  امل�صتهدفة  الأربـــع  املناطق 

وقطاع  الغربية  وال�صفة  وتون�ص  ولبنان 

امللمو�صة  اجلهود  خالل  من  وذلــك  غــزة، 

للمنظمات ال�صريكة يف املنطقة وهي:

• الها�صمي 	 الأردين   ال�صندوق 

للتنمية الب�صرية. 

• والتدريب 	 ــحــاث  الأب جمموعة 

التنموي.

• للتدريب 	 العربية  املــراأة  مركز   

والبحوث.

• ــة 	 ــي ــن ــطــي ــص ــ� ــل ــف ـــة ال ـــي ـــع اجلـــم

ل�صاحبات الأعمال “ا�صالة”.   

ويهدف امل�صروع  الذي تنفذه موؤ�ص�صة اأوك�صفام 

خالل  من  الكندية  احلكومة  متوله  و  كيبيك 

 )  CIDA( الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة 

تنفذ على  رئي�صية  ومبني  على ثالث مكونات 

امل�صتويني القليمي والوطني: 

• املوؤازرة والت�صبيك. 	

• البحث والتعلم.	

• خدمات تطوير الأعمال )مالية 	

وغري مالية(.

للمراأة  القت�صادي  التمكني  تطوير  اإىل    

والت�صبيك،   املــــــوؤازرة  ح�صد  خـــالل  مــن 

الت�صجيع على اعتماد تدخالت اأكرث فاعلية 

املراأة  اأجل متكني  من  الوقائع  على  تعتمد 

اقت�صاديا، و تقدمي خدمات اأف�صل، مالية 

وغري مالية، لتمكني املراأة اقت�صاديا.

امل�صروع  نظمه  ريفي �صخم  بازار  الغربية يف  ال�صفة  لبنان،  تون�ص،  الأردن،  من  كل  من  ريفيات  ن�صاء  �صاركت 

 16-15 بني  ما  الفرتة  واحلرفية خالل  الغذائية  منتجاتهن  بهدف عر�ص  اقت�صاديًا  املراأة  لتمكني  الإقليمي 

كانون اأول/دي�صمرب 2010، وذلك يف مدينة احل�صني لل�صباب يف عمان. وعالوًة على منح هوؤلء الن�صاء الفر�صة 

لت�صويق وبيع منتجاتهن، �صكل البازار اأي�صًا منتدى للن�صاء الريفيات لتبادل اخلربات والت�صبيك مع نظرياتهن 

يف املنطقة، حيث ان كل الن�صاء اللواتي �صاركن يف البازار يعملن يف برنامج تطوير خدمات العمال للموؤ�ص�صات 

ال�صريكة . 

وقد مت تنظيم  البازار والذي ا�صتمر ملدة يومني من قبل امل�صروع الإقليمي لتمكني املراأة اقت�صاديًا، و هو م�صروع 

 .)CIDA( تنفذه موؤ�ص�صة اأوك�صفام كيبيك و متوله احلكومة الكندية من خالل الوكالة الكندية للتنمية الدولية

حيث  مت افتتاح البازار برعاية من �صاحبة ال�صمو امللكي المرية ب�صمة بنت طالل املعظمة، التي اأكدت على اأهمية 

الدور الذي يقوم به امل�صروع يف دعم متكني الن�صاء الريفيات وتعزيز دورهن القت�صادي. كما ح�صر الفتتاح كاًل 

من �صعادة ال�صفري الكندي يف عمان مارك غوزديكي وال�صيد اإنريكه مادوينو مدير برنامج الأردن للوكالة الكندية 

للتنمية الدولية )CIDA(، حيث قاما بالتجول يف البازار والتعرف على امل�صاركني.

وقد �صكل البازار الإقليمي للن�صاء الريفيات الفر�صة الأوىل لبع�ص الن�صاء امل�صاركات لعر�ص وترويج منتجاتهم 

خارج بلدانهن، كما كانت تلك التجربة الأوىل لدى العديد منهن. وو�صفت اإحدى الن�صاء امل�صاركة يف البازار كان 

مبثابة »احللم الذي حتقق«. عالوًة على ذلك، اأتاح البازار فر�صة ال�صفر اإىل اخلارج، واإيجاد اأ�صواق جديدة، 

والنفتاح على العامل اخلارجي، والتعلم على اأ�صاليب جديدة يف الرتويج و الت�صويق. وينطبق ذلك على ال�صيدة 

1

املشروع اإلقليمي لتمكني 
املرأة اقتصاديًا 

)REEWP(

 )REEWP( املشروع اإلقليمي لتمكني املرأة اقتصاديا

البازار اإلقليمي للنساء الريفيات 
ملتقى للتواصل والتعلم

صادياً ينفذ بدعم مالي من احلكومة الكندية
املشروع اإلقليمي لتمكني املرأة اقت



الغربية جنوى حوا�ص، والتي ح�صلت  البازار الإقليمي من ال�صفة  امل�صاركة يف 

التحف  �صناعة  يف  مب�صروعها  لتنطلق  اأ�صالة  جمعية  من  مــايل  قر�ص  على 

اليدوية من خ�صب الزيتون. ومن خالل �صعيها الدوؤوب، متكنت جنوى  من توفري 

ت�صنيع  خالل  من  اأفــراد   6 من  املكونة  لعائلتها  القت�صادية  احلياة  متطلبات 

تزايد  من  الفل�صطينية  الأرا�صي  �صكان  فيه  يعاين  وقت  يف  اليدوية،  احلــرف 

الفر�صة  البازار  منح  ذلك،  اإىل  اإ�صافًة  الن�صاء.  بني  خ�صو�صا  الفقر  معدلت 

واحل�صول  وا�صع  جمهور  اأمــام  منتجاتهن  عر�ص  اأجل  من  امل�صاركات  للن�صاء 

دقر  اأبو  امل�صاركة خلود  واأ�صارت  املحتملني.  الزبائن  الراجعة من  التغذية  على 

من الأردن اإىل اأن »البازار يتيح لنا الو�صول اإىل عدد اكرب من الزبائن وتبادل 

»الن�صاطات  اأن هذه  لبنان فرتى  م�صيم�ص من  اأمينة  امل�صتفيدة  اأما  اخلربات«. 

تتيح لنا تبادل املوا�صيع الثقافية ما ي�صهم يف خلق جمتمعات اأكرث اندماجا«.            

ويهدف امل�صروع اإىل رفع ن�صبة م�صاركة املراأة يف التنمية القت�صادية يف املناطق 

الأربعة امل�صتهدفة )الأردن، تون�ص، لبنان وال�صفة الغربية وقطاع غزة( وذلك 

ال�صرق  منطقة  دول  ويف  ال�صريكة.  للمنظمات  امللمو�صة  اجلهود  خــالل  من 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا، ل يعترب دور الن�صاء الريفيات وم�صاهمتهن يف التنمية 

وا�صع، وذلك على  نطاق  للعيان على  الوطني ظاهرًا  امل�صتوى  القت�صادية على 

الرغم من الدور الهام الذي تلعبه الن�صاء الريفيات يف تعزيز القت�صاد الأ�صري 

وامل�صاهمة يف الإنتاج الزراعي. كما ت�صاهم الن�صاء يف رفاهية اأ�صرهن والتنمية 

من حيث  فريدة  بخ�صائ�ص  دولة  كل  من متتع  وبالرغم  الريفية.  القت�صادية 
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من اأجل حقوق الن�صاء القت�صادية

هو  كما  جتمعها،  روابــط  هنالك  اأن  اإل  الإنتاجية،  واأمناطها  اليدوية  احلرف 

احلال بالن�صبة للن�صاء الريفيات.      

اإبراز م�صاهمة  املراأة اقت�صاديًا، ومن خالل  الإقليمي لتمكني  امل�صروع  وي�صعى 

الن�صاء الريفيات يف اقت�صاد املنطقة، اإىل زيادة الوعي لدى الن�صاء الريفيات 

وو�صعهن  بحقوقهن  يتعلق  فيما  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف 

بغر�ص اإيالئهن املزيد من التقدير واإحداث تغيري اإيجابي يف حياتهن. واعتبار 

احلقوق القت�صادية للن�صاء مبثابة حجر ال�صا�ص ملحاربة الفقر والالم�صاواة- 

فعندها حت�صل تلك الن�صاء على احلق يف العمل، واإدارة امل�صاريع اخلا�صة بهن، 

واقرتا�ص النقود، وامتالك العقارات، فاإن ذلك �صيوؤدي اإىل حتقيق الزدهار 

لالأ�صر واملجتمعات.     

الها�صمي  ال�صندوق  �صركائها،  امل�صروع مع  بتنفيذ  كيبيك  اأوك�صفام  وتقوم 

للتنمية الب�صرية )الأردن( وجمموعة الأبحاث والتدريب التنموي )لبنان(، 

واجلمعية  )تــونــ�ــص(  كــوثــر   – والــبــحــث  للتدريب  العربية  املــــراأة  مــركــز 

املراأة  لتمكني  الغربية(  –اأ�صالة )ال�صفة  الأعمال  الفل�صطينية ل�صاحبات 

اقت�صاديا حيث يهدف امل�صروع اإىل توفري بيئة ت�صمح بالتنمية القت�صادية 

امل�صتدامة للمراأة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، واإيجاد فر�ص 

متكني اقت�صادي للن�صاء. 

ويعترب البازار الإقليمي للن�صاء الريفيات الأول من نوعه مبوجب امل�صروع، كما 

بلغ عدد زوار البازار نحو 650 �صخ�صًا، مما ي�صكل فر�صًة رائعًة!  

صادياً ينفذ بدعم مالي من احلكومة الكندية
املشروع اإلقليمي لتمكني املرأة اقت



اأجمع امل�صاركون يف ور�صة العمل التي نظمتها اجلمعية الفل�صطينية ل�صاحبات 

العمال »ا�صالة«  مبنا�صبة يوم املراة العاملي   )الثامن من اذار (، وكانت حتت  

عنوان  التمكني القت�صادي للمراأة يف فل�صطني، على اهمية عمل �صراكات بني 

خالل  من  الن�صاء  م�صاريع  ل�صالح  ايجابي  متييز  وايجاد  الن�صوية،  امل�صاريع 

القطاع  موؤ�ص�صات  تبني  منها،  ال�صغرية  امل�صاريع  واعفاء  ال�صرائب  تخفي�ص 

اخلا�ص دعم م�صاريع الن�صاء ال�صغرية، اعداد درا�صات واأبحاث بغر�ص توجيه 

امل�صاريع  ال�صوق، ومتكني منتجات  احتياجات  يتواءم مع  الن�صوية مبا  امل�صاريع 

تعزيز  بهدف  والدولية  والعربية  املحلية  املعار�ص  يف  امل�صاركة  من  ال�صغرية 

قدراتها التناف�صية.

التي  الدرا�صة  ملخ�ص  على  تعقيبا  وامل�صاركون  امل�صاركات  تو�صيات  وجــاءت 

�صدرت عن جمعية »ا�صالة« بعنوان )التمكني القت�صادي للمراأة الفل�صطينية(،  

بتاأ�صي�ص  تو�صياتها  طالبت  والتي  العمل  ور�صة  خــالل  ملخ�صها  عر�ص  ومت 

منتدى للتعاون والتن�صيق ب�صاأن التمكني الإقت�صادي للمراأة، وت�صجيع املانحني، 

املوؤ�ص�صات الدولية، املوؤ�ص�صات الن�صوية وال�صلطة الفل�صطينية لتن�صيق اجلهود، 

الإقت�صادي  التمكني  وتعزيز  حت�صني  كيفية  حول  اإ�صرتاتيجية  خطة  وتطوير 

وال�صلطة  املانحون  يتبنى  اأن  و�صرورة  القادمة،  الع�صر  ال�صنوات  للمراأة خالل 

الوطنية الفل�صطينية امل�صاريع والربامج امل�صتقبلية ح�صب اخلطة الإ�صرتاتيجية 

والأولويات التي يتم حتديدها، وتزويد املوؤ�ص�صات الن�صوية ببناء قدرات ل�صمان 

وجود روؤى وممار�صات م�صرتكة بخ�صو�ص التمكني الإقت�صادي للمراأة، وتوفري 

بيئة  يف  للمراأة  الإقت�صادي  التمكني  لدعم  املعنية  للوزارات  والدعم  اخلربات 
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العمل وامل�صاريع، وامل�صاعدة يف التغلب على ال�صعوبات التي تفر�صها املحددات 

النوع  مبو�صوع  تتعلق  اإعالمية  بحمالت  القيام  طريق  عن  والثقافية  التقليدية 

من  التا�صع  يــوم  عقدت  قد  الور�صة  وكانت   ـــاث(.   والإن )الــذكــور  الإجتماعي 

اذار/2011  حتت رعاية وبح�صور رئي�ص الوزراء د. �صالم فيا�ص وح�صد كبري 

من ممثلي  املوؤ�ص�صات الهلية  واجلامعات وموؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�ص 

وممثل عن املكتب الإقليمي مل�صروع متكني املراأة اقت�صاديًا. 

املــراأة  بق�صايا  احلكومة   التزام  على   اكــد  قد  فيا�ص  د.  كــان  كلمته  وخــالل  

وحقوقها الجتماعية والقانونية، م�صريا اىل ان اإعطاء الأولوية  للق�صايا الوطنية 

الكربى، املتمثلة يف اإنهاء الحتالل، ل ميكن اأن تكون مربرا لعدم حتمل امل�صوؤولية 

وحمايتها  و�صائل متكينها،  وتطوير  املراأة  مكانة  تعزيز  والأ�صا�صية يف  املبا�صرة 

من ال�صطهاد والعنف، واإن�صافها، وتر�صيخ امل�صاواة الكاملة بني املراأة والرجل، 

والتدخل لتقلي�ص الفجوة يف �صوق العمل، مبينا اأن ن�صبة م�صاركة املراأة يف �صوق 

مبا  وامل�صاندة  الدعم  توفري  �صرورة  اىل  بال�صافة   ،15% تتجاوز  ل  العمل 

عليا يف  منا�صب  واىل  القرار  املــراأة اىل مراكز �صنع  و�صول  تعزيز  ي�صاهم يف 

احلكومة والق�صاء واملجال�ص املحلية. 

اأ�صالة، زهرية كمال ا�صارت يف كلمتها  اإدارة جمعية  من جهتها رئي�صة جمل�ص 

اىل اأن عمليات متكني املراأة يف خمتلف القطاعات ل ميكن اأن توؤتي ثمارها ان 

لذاتها  املــراأة  بــادراك  بدءا  �صمويل  ب�صكل  التمكني  عنا�صر  مع  التعامل  يتم  مل 

و�صعورها بال�صيطرة على حياتها اخلا�صة، وقدرتها على اأخذ القرار وامل�صاركة 

والقدرة  واجلماعية  الفردية  باحلقوق  جمتمعي  وعي  وخلق  التنمية،  عملية  يف 

على الن�صمام ملجموعات �صغط وحركات اجتماعية قادرة على متثيل م�صالح 

والقت�صادي،  ال�صيا�صي  القرار  �صنع  مراكز  يف  للن�صاء  اأكرب  ومتثيل  الن�صاء، 

موؤكدة باأن هذا ل ميكن اأن يتحقق ما مل تكن املراأة م�صتقلة اقت�صاديا وقادرة 

اأحد.  بدورها اعتربت املديرة  التحكم والت�صرف بدخلها دون اكراه من  على 

التنفيذية جلمعية »اأ�صالة« رمي عبو�صي، م�صاركة رئي�ص الوزراء تاأكيدا وا�صحا 

لتمكينها  م�صرتك  بجهد  والعمل  الفل�صطينية  املـــراأة  بق�صايا  الهتمام  على 

الحوال  قوانني  �صعيد  على  وخ�صو�صا  عام  ب�صكل  و�صعها  وحت�صني  اقت�صاديا 

ال�صخ�صية والعمل، معتربة هذه اخلطوة مهمة جدا ل�صمان التنفيذ.

مبناسبة يوم املرأة العاملي  
خالل ورشة عمل نظمتها أصالة

 رئيس الوزراء  يؤكد التزام احلكومة  بقضايا املرأة 
بقضايا املرأة وحقوقها االجتماعية والقانونية

    اجلمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال     اجلمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال



 ،2011/ �شباط  يف   « »ا�شالة  االعمال  ل�شاحبات  الفل�شطينية  اجلمعية  عن  �شدر 

درا�صتني، الأوىل كانت بعنوان 

»تقييم األثر على املستفيدات »رضا املقترضات عن 
اخلدمات املالية وغير املالية التي تقدمها أصالة«  

حيث ُتعترب الدرا�صة ثنائية الأوُجه، لتقييم الأثر على املنتفعات، مترينًا ل�صتك�صاف 

وتقييم خدمات »اأ�صالة« املالية وغري املالية، والأثر الذي اأحدثته تلك اخلدمات على 

ت  املقرِت�صات من جمعية »اأ�صالة« واملتدربات، ب�صورة عامة، ومن خالل الدرا�صة عربرّ

ارتياح كبري من اخلدمات  الدرا�صة( عن  واملتدربات )عينة  املقرِت�صات  85.٪  من 
دائمة  عالقات  برت�صيخ  يتعلق  فيما  عال  تقييم  على  الطاقم  ح�صل  كما  املتوفرة، 

ومت�صمة بالثقة بني املوؤ�ص�صة وامل�صتفيدين من خدماتها.

التمكني االقتصادي للمراة في فلسطني 
كما �صدر عن » ا�صالة » درا�صة بعنوان » التمكني القت�صادي للمراة يف فل�صطني » 

هدفت اىل ا�صتك�صاف الفهم والت�صورات بخ�صو�ص التمكني الإقت�صادي للمراأة يف 

فل�صطني، وعلى وجه اخل�صو�ص يف ال�صفة الغربية،  ولتزويد القارئ بحقائق ومعرفة 

ف التمكني الإقت�صادي للمراأة يف فل�صطني، وقد  حول املوؤ�صرات الرئي�صية التي تعررّ

اعتمدت الدرا�صة على تعريف التمكني بانه الذي ي�صمل توفري الفر�ص الإقت�صادية 

توؤمن بان النجاح يبداأ بخطوة �صغرية وتتبعها خطوات كبرية للتقدم، حكمة توؤمن 

بها مي�صون �صبيحات) 36 عاما( ، التي تقطن يف قرية رمانه الواقعة غرب مدينة  

جنني �صمال ال�صفة الغربية. حتدثك عن م�صروعها، وانت تلحظ البت�صامة اخلجولة 

على وجهها، ول�صان حالها يقول، لن نعدم الدوات ما دامت لدينا الرادة، وان كان 

الفقر لي�ص عيبا، فانه من غري املقبول القبول به.    

4تلك احلكمة كانت احلافز لها لتبداأ م�صوار جناحها من خالل تا�صي�ص م�صروع لرتبية 

من اأجل حقوق الن�صاء القت�صادية

إصدارت جمعية »أصالة« 
الإ�صتخدام  فر�ص  تو�صيع  )مثل 

ــاديــة،  ــري والــتــوظــيــف الــذاتــي وال

واملــنــِتــج،  الــالئــق  العمل  ت�صجيع 

للتمويل(،  الو�صول  حت�صني فر�ص 

القانوين واحلقوقي )على  الو�صع 

املراأة  حقوق  حت�صني  املثال  �صبيل 

امللكية، املرياث، ملكية وحرية  يف 

التعبري،  بـــالأر�ـــص(،  الت�صرف 

�صنع  عملية  يف  وامل�صاركة  الدمج 

الأدبيات  مراجعة  خــالل  من  املوؤ�صرات  حتديد  مت  كما  الإقت�صادية.  الــقــرارات 

ومناق�صتها مع جمعية »اأ�صالة«، كما اأن عددًا من املقابالت التمهيدية اأجريت مع 

خرباء رئي�صيني يف التمكني الإقت�صادي للمراأة يف فل�صطني �صاهمت اأي�صًا يف و�صع 

وت�صنيف املوؤ�صرات.  وتاأتي تلك الدرا�صات والأبحاث ال�صادرة عن جمعية » اأ�صالة 

» �صمن امل�صروع الإقليمي لتمكني املراأة اإقت�صاديًا )REEWP(« بدعم مايل من 

احلكومة الكندية، ومن خالل  الوكالة الكندية  للتنمية الدولية )CIDA(، وباإدارة 

والبيئة  الواقع  على  للتعرف  ال�صعي  اإطــار  يف  كيبيك،  اأوك�صفام  موؤ�ص�صة  قبل  من 

لال�صطالع  الخت�صا�ص  جهات  اأمــام  املوؤ�صرات  ولعتماد  الن�صاء،  تعي�صها  التي 

مب�صوؤولياتهم جتاه التمكني الإقت�صادي للمراأة .

النجاح يبدأ بخطوة
الغنام، امام منزلها يف غرفة متوا�صعه، لت�صع حدا للفقر والظروف القت�صادية 

2008 من خالل  العام   من   ايار  ذلك  يف  وكان  وا�صرتها،  تعي�صها  التي  ال�صعبة 

قر�ص ح�صلت عليه من جمعية »ا�صالة«  بقيمة 500 دولر، ثم قر�ص ثاٍن  يف اذار 

بقيمة 700 دولر، للتمكن  من توفري العلف وت�صرتي املزيد من  من  العام 2010 

ل�صكان   واللنب  احلليب  ببيع  وبــداأت  الغنام،  من  روؤو�ــص   6 لديها  لي�صبح  الغنام، 

قريتها، المر الذي �صاهم يف حت�صني دخلها، �صيما وان زوجها الذي كان يعمل عامال 

ت�صويق  يكن عمله منتظم. ويف  ظل ما حتقق من جناح خا�صة يف  ا�صرائيل مل  يف 

منتجات م�صروعها،وتوفري متطلبات ا�صرتها من حليب ولنب وجنب، وت�صجيع �صكان 

قريتها، تقدمت بطلب لقر�ص ثالث بقيمة 2000 دولر يف ني�صان 2011  وح�صلت 

عليه، لي�صبح راأ�ص مال م�صروعها حوايل 4500 دولر.

درا�صتها  اكمال  من  تتمكن  ومل  الثانوي  تعليمها  انهت  التي  �صبيحات،  مي�صون   

اجلامعية ب�صبب ظروف ا�صرتها القت�صادية ال�صعبة، وب�صبب احلواجز ال�صرائيلية 

التي حالت دون تنقل ال�صكان بني القرى واملدن، مما ا�صطرها للتنازل عن حلمها 

فاتها من  ما  بتعوي�ص  ترغب  افراد،  ل�صتة  ام  اليوم  وهي  الــزواج،  ل�صالح  بالتعليم 

تعليم من خاللهم، وتعمل باجتهاد ومثابرة، ملواجهة الفقر والظروف القت�صادية 

ال�صعبة، ولتطوير م�صروعها تدريجيًا لي�صبح امل�صدر الرئي�ص للدخل . 

ميسون صبيحات

    اجلمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال     اجلمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال
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اأيلول  �صهر  يف  امل�صروع  من  الأوىل  املرحلة  يف  متت  التي  الدرا�صة  نتائج  ح�صب 

املراأة  تواجهها  التي  القت�صادية  النتهاكات  باأنواع  قائمة  اإيجاز  مت  فقد   ،2010
يف مناطق امل�صروع امل�صتهدفة الثالث )املفرق، �صحاب، العقبة(. وعليه فقد متت 

عملية مناق�صة الأوليات يف مراكز الأمرية ب�صمة للتنمية يف �صحاب واملفرق والعقبة 

144 من الن�صاء و  2010 ، حيث �صملت جمموعات املناق�صة  اأول  يف �صهر كانون 

واملتطوعني.  الن�صوية  واللجان  املدين  املجتمع  ملوؤ�ص�صات  املمثلني  الرجال  من   38
وقد اأظهرت نتائج النقا�صات املفتوحة والت�صويت اأولويات النتهاكات التي تتعر�ص 

لها املراأة بدوافع اقت�صادية على النحو التايل: 

تخوف  التخجيل،  اأو  االجتماعية  ال�شغوط  ب�شبب  املييراث  يف  املييراأة  حق  انتهاك 

الن�صاء من عمل م�صاريع �صغرية ب�صبب عدم القدرة على توفري راأ�ص املال لرتفاع 

تنفيذ  مناطق  اجتماعات حملية يف  2011، مت  عقد  واآذار  �شباط  �شهري  يف 

امل�صروع لت�صكيل اأع�صاء فرق حملة ك�صب التاأييد من املتطوعني، �صمت ممثلني 

من جلان املراأة واللجان الن�صوية  وممثلي منظمات املجتمع املدين بالإ�صافة اإىل 

املنظمات احلكومية وغري احلكومية. وجدير بالذكر اأن  الجتماعات ا�صتهدفت 

ما جمموعه 84 امراأة و16 رجاًل من مناطق املفرق و�صحاب والعقبة.

وقد مت خالل اللقاءات عر�ص اأهم ق�صايا النتهاكات التي تتعر�ص لها املراأة 

على  والإجابة  احل�صور  مع  النقا�ص  باب  فتح  ثم  امل�صروع،  تنفيذ  مناطق  يف 

ا�صتف�صاراتهم واأ�صئلتهم، ودعوتهم للتطوع، واأن يقوم كل من يجد لديه الرغبة 

فرز  ذلك  بعد  ومت  العمل.  لفريق  وت�صليمها  التطوع  ا�صتمارة  بتعبئة  بالتطوع 

واعتماد  الربامج  ومن�صقة  املركز  مديرة  بالتطوع مب�صاعدة  الراغبة  الأ�صماء 

امل�صروع،  مع  اأ�صا�صيني  كمتطوعني  والإنــاث  ذكور  من  �صخ�صًاُ   )22( اأ�صماء 

مناقشة وترتيب اولويات االنتهاكات التي تتعرض لها املرأة بدوافع اقتصادية 
 في مناطق املشروع  )املفرق، سحاب، العقبة( 

اأ�صعار الفائدة املفرو�صة من اجلهات املانحة، انتهاك حق املراأة يف اختيار نوعية 

العمل ومكانة ووقته، ال�صيطرة على املورد املايل للمراأة.

دراسة وحتليل السياق االجتماعي والسياسي 
والقانوني الذي يحيط بقضايا االنتهاكات 

االقتصادية ضد املرأة 

قامت اللجنة الوطنية االأردنية ل�شوؤون املراأة يف �شهري �شباط واآذار 2011،  

بتحليل ال�صياق الجتماعي وال�صيا�صي والقانوين وحتديد الثغرات القانونية يف 

الت�صريعات الوطنية التي تعيق متتع الن�صاء مبمار�صة حقوقهن القت�صادية يف 

امللكية واملرياث. هذا و�صتقوم اللجنة الوطنية بدرا�صة وحتليل الق�صايا الثالث 

على  ال�صيا�صات  اأوراق  �صتت�صمن  حيث   ،2011 اأيــار  �صهر  نهاية  يف  املتبقية 

املعلومات الأ�صا�صية والأدلة الالزمة حلملة ك�صب التاأييد اخلا�صة بالنتهاكات 

يف  املــراأة  حق  انتهاك  اخل�صو�ص  وجه  وعلى  املــراأة  حقوق  على  القت�صادية 

امللكية واملرياث.  

التحضيرات حلملة كسب التأييد اخلاصة بحقوق املرأة االقتصادية 
في  مناطق املشروع )املفرق، سحاب، العقبة(

واإ�صراكهم يف  اإدماجهم  اأن يتم  للم�صروع على  والحتفاظ بالآخرين كاأ�صدقاء 

بع�ص الأن�صطة الأخرى ح�صب ما ي�صمح به جمال العمل. ومن املقرر اأن  يكون 

لفرق  احتياجات  درا�صة  بعمل  الثالث  العام  من  الأول  الربع  يف  امل�صروع  فريق 

والإعــالم  التاأييد  ك�صب  مهارات  على  التدريب  متطلبات  لتحديد  املتطوعني 

وق�صايا متكني املراأة اقت�صاديا، بالإ�صافة اإىل م�صاركتهم يف دعم حملة ك�صب 

التاأييد من مواقعهم املختلفة. 

ي للتنمية البشرية
الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية    الصندوق االردني الهاشم
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من اأجل حقوق الن�صاء القت�صادية

�صاركت زهاء 100 من الن�صاء الريفيات من اللجان الن�صوية وامل�صتفيدين يف مركز 

الأول/ ت�صرين   28 يف  له  التابعة  والفروع  العقبة  مدينة  يف  للتنمية  ب�صمة  الأمــرية 

واأ�صغال  وحرفية  غذائية  منتجات  من  الريفية  ملنتجاتهم  مبعر�ص   2010 اأكتوبر، 

يدوية. 

وقد اأظهرت اللقاءات على هام�ص الفعالية مع اأ�صحاب القرار واملمثلني من ال�صندوق 

قدرات  بناء  على  العمل  اإىل  احلاجة  كيبيك  اوك�صفام  وموؤ�ص�صة  الها�صمي  الأردين 

الالزمة يف  باملهارات  تزويدهم  املحلي عن طريق  املجتمع  من  امل�صتفيدات  الن�صاء 

مت  وقد  منتجاتهم.  وبيع  لعر�ص  باملوقع  تزويدهم  اإىل  بالإ�صافة  والعر�ص  الت�صويق 

اتفاقية  العقبة عن طريق  والدعم من قبل �صركة تطوير  التعاون  املزيد من  تقدمي 

التدريب التقني ملوظفي الصندوق األردني 
الهاشمي للتنمية البشرية

 على البرنامج التدريبي املستدام في التمويل األصغر

القرو�ص  واآليات  اإجراءات  ا�صتدامة  ال�صعي يف لمركزية و�صمان  �صمن عمليات 

امل�صتدام يف  برنامج  تدريب فني يف  له، مت عقد  التابعة  واملراكز  ال�صندوق  لدى 

اآذار/مــار�ــص،  و24  �شباط/فرباير   27 من  الواقعة  الفرتة  يف  الأ�صغر  التمويل 

من  و8  الن�صاء  من   15( م�صاركًا   23 ا�صتهدف  تدريبي،  يوم   16 ملدة   2011
واملحا�شبني  االإقرا�ض  و�شباط  املراكز  ومدراء  ال�شندوق  موظفي  من  الرجال( 

واملتطوعني. ومت اإعداد التدريب وتقدميه من قبل الدكتور غ�صان اأبو ياغي - اأ�صتاذ 

يف اجلامعة الأملانية يف عمان ومدرب مرخ�ص للقرو�ص ال�صغرية. 

هذا وقد �صاركت �صابطتي اإقرا�ص من اجلمعية الفل�صطينية ل�صاحبات الأعمال 

امل�صروع  اأهداف  الئتماين �صمن  التحليل  اأيام تدريب حول   4 )ا�صالة( بح�صور 

املمار�صات  اأف�صل  وتــبــادل  امل�صرتك  التعاون  طريق  عــن  اإقليمي  بعد  بــاإدخــال 

درا�صة  على  بالعتماد  امل�صاركني  تقييم  مت  وقد  امل�صابهة.  واملبادرات  واخلــربات 

لتمكني  الإقليمي  امل�صروع  فريق  برعاية  تخريج  حفل  تبعها  عملي،  لنموذج  حالة 

امل�صرفة على الربنامج يف  اأوك�صفام كيبيك واملديرة  املراأة اقت�صاديا يف موؤ�ص�صة 

ال�صندوق الأردين الها�صمي للتنمية الب�صرية.

ورشة عمل البدء والتخطيط للمشاريع الصغيرة
الأعمال  �صاحبات  تواجهها  التي  للتحديات  الداخلية  املتطلبات  لتقييم  لحقًا 

تنمية  اأعمال مركز  التدريب اخلا�صة مب�صتفيدي خدمات  ومتطلبات  ال�صغرية 

عقد  مت  الب�صرية،  للتنمية  الها�صمي  الأردين  ال�صندوق  يف  ال�صغرية  امل�صاريع 

ور�صة عمل توجيهية ملدة يوم واحد يف مراكز الأمرية ب�صمة للتنمية يف �صحاب 

واملفرق والعقبة يف �صهر ت�صرين اول/ت�صرين ثاين 2010 و�شهر �شباط 2011 ، 

لعدد 51 من �صاحبات امل�صاريع القائمة والراغبات يف تاأ�صي�ص م�صاريع جديدة.

اإعدادها من قبل فرق تدريب مركز تنمية  التي مت  العمل  حيث ت�صمنت ور�صة 

املفاهيم  حــول  للم�صاركني  توجيهية  جل�صة  ال�صندوق  يف  ال�صغرية  امل�صاريع 

املطلوبة  الأ�صا�صية  املبادئ  اإىل  بالإ�صافة  للدخل،  املــدرة  وامل�صاريع  الريادية 

التقييم  دعم  يف  العمل  ور�ص  �صاهمت  وقد  �صغري،  مب�صروع  والبدء  للتخطيط 

اللم�صات  وو�صع  ال�صغرية  امل�صاريع  ب�صاحبات  اخلا�صة  واملتطلبات  للتحديات 

امل�صاريع  ـــاإدارة  ب اخلا�ص  للتدريب  امل�صتهدفة  املجموعات  لختيار  الأخـــرية 

ال�صغرية.  وجتدر الإ�صارة بان بع�ص جل�صات ور�صتي العمل يف مركزي الأمرية 

املتابعة يف  م�صوؤولة  قبل  من  قد مت ح�صورها  واملفرق  �صحاب  للتنمية يف  ب�صمة 

اأوك�صفام برفقه  الدولية )CIDA( وم�صوؤولة م�صاريع  للتنمية  الكندية  الوكالة 

ممثلني من امل�صروع الإقليمي لتمكني املراأة اقت�صاديًا/موؤ�ص�صة اأوك�صفام كيبيك 

يف كلتا الزيارتني. 

تعاون مع ال�صندوق الأردين الها�صمي للتنمية الب�صرية لدعم الن�صاء الريفيات يف 

حمافظة العقبة بتنظيم ور�صات تدريبية خا�صة بتح�صني جودة املنتجات وتنظيم 

فعاليات اأ�صواق ريفية مماثلة ب�صكل دوري يف املنطقة، ونتيجة لذلك مت عقد �صوق 

ريفي اآخر يف 24 كانون الثاين/يناير، 2011، وهذا و�صيتبعه �صوق ريفي اأخر يف 

نهاية �صهر متوز 2011.

فعاليات السوق الريفي للنساء الريفيات
 في مركز األميرة بسمة للتنمية /العقبة

والتحديات  اقت�صاديا  امل���راأة  متكني  م�ؤ�صرات  ح���ل  البحث 

التي ت�اجهها �صاحبات امل�صاريع ال�صغرية يف مناطق امل�صروع

مت ا�صتثمار اجلهود يف تنفيذ الأبحاث على موؤ�صرات متكني املراأة اقت�صاديا والتحديات 

التي تواجهها �صاحبات امل�صاريع ال�صغرية يف مواقع امل�صروع )مراكز الأمرية ب�صمة 

التو�صيات  جمموعة  و�صت�صاهم  هذا  والعقبة(.  واملفرق  �صحاب  منطقة  يف  للتنمية 

واخلطوات امل�صتقبلية يف رفع الوعي بق�صايا متكني املراأة اقت�صاديا يف الأردن من قبل 

اأ�صحاب القرار واجلهات ذات العالقة بنف�ص الق�صايا اإذ �صتقوم بتوفري املعرفة لهم 

بالإ�صافة اإىل فهم ق�صايا متكني املراأة اقت�صاديا يف املنطقة من قبل جميع املعنيني.

ي للتنمية البشرية
الصندوق االردني الهاشمي للتنمية البشرية    الصندوق االردني الهاشم



ال�صتطالعي  البحث   2011 ني�صان  �صهر  من  والع�صرين  ال�صابع  يف  انطلق 

للدرا�صة امليدانية التي ينجزها مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« 

تون�ص، وذلك يف  بولية زغوان من  وادي �صبايحية  الريفيات يف  الن�صاء  حول 

اإطار امل�صروع الإقليمي لتمكني املراأة اقت�صاديا لأك�صفام كيبيك وكوثر. 

حيث �صبقت هذه النطالقة امليدانية »ال�صبابية« ور�صة تفكري احت�صنها يوم 21 

ني�صان  2011 مقر مركز »كوثر« ملناق�صة مو�صوع ومنهجية الدرا�صة امليدانية. 

جامعيني  اأ�صاتذة  »كــوثــر«  مركز  فريق  على  عــالوة  جمع  بــاأن  اللقاء  متيز  وقــد 

خمت�صني يف علم الجتماع والأنرتوبولوجيا والتنمية، و�صبابا من طلبة وطالبات 

املاج�صتري اخت�صا�ص علم الجتماع والتنمية وذلك بناًء على مبادرة من )كوثر( 

املاج�صتري  بحوث  ا�صتثمار  على  املركز  �صيعمل  اإذ  نوعها  من  فريدة  تعترب  والتي 

7

»كوثر« ينطلق في إجناز دراسة ميدانية حول 
النساء الريفيات في تونس

وهو  امليدانية،  درا�صته  لإجناز  الريفيات  الن�صاء  مو�صوع  حول  الطلبة  يعدها  التي 

اللوج�صتي لإجناز  الدعم  واملنهجي وكذلك  العلمي  التاأطري  لهم مقابل ذلك  يوفر 

اأن مركز »كوثر« لن يكتفي  بحوثهم.  ويكمن جانب البتكار يف هذه الفكرة يف 

با�صتثمار هذه البحوث فح�صب، بل �صيقدم للطلبة والطالبات فر�صة امل�صاركة يف 

اإجناز بحث علمي يتنزل يف جمال تخ�ص�صهم الدرا�صي. 

و�صمن هذا ال�صياق، �صوف يعمل »كوثر« على تنمية مهارات الكتابة لفريق الطلبة 

من خالل عقد ور�ص كتابة وور�ص تدريب على مناهج البحث، ي�صتثمرها الطالب 

بدوره ل�صياغة بحثه وفقا ملناهج ومقاربات علمية �صميمة. ولعل القيمة امل�صافة 

لفريق الطلبة تكمن يف م�صاهمتهم يف اإجناز بحث علمي �صادر عن مركز بحوث 

�صمن  �صي�صدر  بل  للطلبة  العلمي  اجلهد  با�صتثمار  يكتفي  لن  اإقليمي  وتدريب 

معتمدًا طريقة تشاركية ومبتكرة : 

عربية للتدريب والبحوث 
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث   مركز املرأة ال
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�ص حمتوى هذه البحوث.  الدرا�صة امليدانية مقالت علمية تلخرّ

حيث ي�صم فريق الدرا�صة امليدانية اأربعة اأكادمييني واإحدى ع�صر طالبا وطالبة 

ماج�صتري اخت�صا�ص »علم اجتماع وتنمية«، عملوا خالل ور�صة الع�صف الذهني 

على التفكري يف اإ�صكالية البحث ومنهجيته وحماوره وعلى ال�صورة التي �صتكون 

عليها م�صاركة فريق الطلبة يف م�صار اإعداد البحث. 

فكيف �صتكون م�صاركتهم؟ 

واأربع  الدكتوراه  اإجناز ر�صالة  : واحدة ب�صدد  5 طالبات  الطلبة  ي�صم فريق 

التالية: هوية  املحاور  املاج�صتري يف  اإجناز بحوث �صهادة  طالبات هن ب�صدد 

املراأة الريفية يف اإطار الديناميكية اجلماعية وم�صاركتها يف التنمية املحلية، 

والتنمية  الريفيات  والن�صاء  الأ�صرية،  الإنتاج  وحدة  داخل  الأ�صري  والتكافل 

املحلية ودور التنمية املحلية يف اإدماج املراأة بالريف التون�صي : وادي �صبايحية 

واإدراجها  البحوث  هذه  ا�صتثمار  يتم  اأن  »كوثر«  مركز  اختار  وقد  منوذجا. 

�صمن الدرا�صة امليدانية املقرر اإجنازها باعتبارها متثل الإ�صكاليات الفرعية 

للدرا�صة.  وقد �صاعدت ور�صة التفكري التي جمعت كل املعنيني بالبحث امليداين، 

الطلبة اأ�صا�صا يف تقدمي اإ�صكاليات بحوثهم وربطها بتاأطري من فريق الباحثني 

الطلبة  باقي  اأمــا  »كــوثــر«.  مبركز  اخلا�صة  للدرا�صة  الرئي�صية  بالإ�صكالية 

الدرا�صة،  باإجناز  املكلف  الرئي�صي  الباحث  من  باإ�صراف  ف�صيتولون  والطالبات 

على اإجناز العمل امليداين يف منطقة وادي �صبايحية. 

ورشة التفكير ترسم إشكاليات الدراسة 
ومنهجيتها 

كانت ور�صة التفكري قد انطلقت برتحيب من د. �صكينة بوراوي، املديرة التنفيذية 

واأهم  املركز  عن  تعريفية  نبذة  وتقدمي  وامل�صاركات  بامل�صاركني  »كوثر«،  ملركز 

امل�صروع  من�صق  مبارك،  بن  �صابر  ال�صيد  قبل  من  وا�صتعرا�ص  عمله،  جمــالت 

الإقليمي لتمكني املراأة اقت�صاديا، لأهداف امل�صروع وبرنامج عمله واأهم خمرجاته. 

ثم قدمت امل�شوؤولة العلمية للدرا�شة بع�ض اخلطوط العري�شة التي ت�شكل مداخل 

الــذات  يف  ال�صتثمار  امل�صلحة،  ذات  اجلماعات  يف  تتلخ�ص  والتي  الدرا�صة 

والتنمية امل�صتدامة، ودرا�صة حالة جممع الن�صاء الريفيات بوادي �صبايحية. 

النطالق  نقطة  املاج�صتري  طالبات  قدمتها  التي  البحث  اإ�صكاليات  مثرّلت  وقد 

حتديد  اإىل  النقا�صات  واأف�صت  امليدانية.  الدرا�صة  اإ�صكاليات  وبلورة  ل�صياغة 

الإ�صكاليات الفرعية التالية :

• التنافر الثقايف يف م�صاريع التنمية : بني عقالنية املطورين والتمثالت 	

الجتماعية للم�صتفيدين، 

• التكافل الأ�صري داخل وحدة الإنتاج الفالحي،	

•  دور الربامج التنموية املحلية يف ربط الن�صاء الريفيات مبناطقهن، 	

• يف 	 وم�صاركتها  اجلماعية  الديناميكية  اإطار  يف  الريفية  املــراأة  هوية 

التنمية املحلية،

•  بناء هوية الن�صاء الريفيات بوادي �صبايحية : اأثر الن�صمام للمجمع 	

الفالحي الن�صائي. 

واأف�صى طرح هذه الإ�صكاليات ومناق�صتها املجال اأمام حتديد منهجية الدرا�صة 

ت�صمل  و�صوف  املالحظة.  وعلى  املوجهة  ن�صف  املقابالت  على  �صرتتكز  التي 

عينة الدرا�صة حوايل اأربعني امراأة ريفية اإ�صافة اإىل بع�ص الأ�صخا�ص م�صادر 

وفاعلني  �صيا�صيني حمليني  اأع�صاء اجلمعيات وم�صوؤولني  املعلومات على غرار 

يون وعائالت الن�صاء امل�صتجوبات. تنمورّ

اخلطوات الالحقة تشمل دراسات ميدانية 
وورش تفكير، وتنمية مهارات الكتابة لفريق 

الطلبة
وت�صمل  امليدانية،  الدرا�صة  تنفيذ  التفكري خطوات  ور�صة  امل�صاركون يف  وحدد 

عقد ور�صة تدريب حول منهجية الدرا�صة من املقرر عقدها خالل الفرتة 12-

ور�صة  تنظيم  اإىل  اإ�صافة  �صهر حزيران   اأواخر  ثانية  تفكري  وور�صة  اأيار،   14
كتابة للطلبة والطالبات يف �صهر ت�صرين اأول 2011. 

و�صملت خطة العمل اأي�صا جتربة دليل املقابلة واإجناز املقابالت وجمع املعلومات 

ومعاجلتها و�صياغة خمتلف اأجزاء الدرا�صة.

اأيار زيارتني ميدانيتني  اأجرى فريق البحث حتى الأ�صبوع الأول من �صهر  كما 

ال�صريك  »اأ�ــصــد«  جمعية  على  خالهما  تعرف  �صبايحية  وادي  منطقة  اإىل 

الن�صائي  املجمع  وعلى  اقت�صاديا  املــراأة  لتمكني  الإقليمي  امل�صروع  يف  املحلي 

وال�صكانية  واجلغرافية  الطبيعية  اخل�صائ�ص  على  عالوة  باملنطقة،  الفالحي 

اإ�صكاليات  حتديد  مزيد  يف  الدرا�صتان  اأ�صهمت  وقد  للمنطقة.  والقت�صادية 

بحوث املاج�صتري للطالبات ويف ال�صروع يف تنفيذ دليل املقابالت.

 وقد حقق مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر« نتائج مميزة على �صعيد 

املناطق  تنمية  مهمة  متجاوزا  اقت�صاديا،  املــراأة  لتمكني  الإقليمي  امل�صروع  تنفيذ 

الريفية عرب ا�صتهداف الهياكل احلكومية وغري احلكومية املقدمة للخدمات املالية 

وغري املالية وهو املربمج يف اإطار امل�صروع، ليختار بال�صتناد اإىل ر�صالته الأ�صا�صية، 

املعرفة اآلية من اآليات متكني املراأة العربية على جميع امل�صتويات. 

ويوؤمن مركز »كوثر« اأن ال�صتثمار يف ال�صباب الطالبي امل�صكون بهاج�ص املعرفة 

العلمية  املو�صوعية  اإىل  يكون  ما  اأقــرب  هو  بحثا  يثمر  �صوف  العلمي  والبحث 

والواقعية املحلية للن�صاء الريفيات.

من اأجل حقوق الن�صاء القت�صادية

عربية للتدريب والبحوث 
مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث   مركز املرأة ال
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ب التنموي
 مجموعة االبحاث والتدريب التنموي     مجموعة االبحاث والتدري

 ..............................................................

ما املق�صود باحلوار حول ال�صيا�صات؟

يزخر الأدب التنموي يف اأيامنا هذه بعبارات طنانة..عبارات قد حتمل معاين 

خمتلفة بح�صب اإختالف الأفراد، واأحياًنا قد ل تعني �صيئًا اأبًدا. 

»احلوار حول ال�صيا�صات« هي اإحدى هذه العبارات التي اأ�صبحت ماألوفة جًدا يف 

القامو�ص التنموي بالإ�صافة اإىل اعتبار وجودها �صرًطا ل غنى عنه يف العديد 

للتمويل من قبل منظمات املجتمع املدين... لكن،  من وثائق امل�صاريع املقدمة 

»املتلونرّة«  العبارات  اإحدى  ال�صيا�صات«  حول  »احلوار  عبارة  اأ�صبحت  اأن  وبعد 

التي تعني كل �صيء ول �صيء، ما هو املق�صود فعاًل بهذه العبارة، وما الذي يعنيه 

يف  العبارات  هذه  يدخلون  عندما  املتعددين/ات  امل�صطلحات  م�صتخدمو/ات 

خطاباتهم؟..

من  يت�صارك  عملية  هو  اخلا�ص-  وفقًا-ملفهومنا  ال�صيا�صات  حول  احلــوار  اإن 

�صانعي/ مع  املعرفة  على  قائم  حوار  يف  املعنية  املجموعات  من  عدد  خاللها 

ات ال�صيا�صات، واملوؤ�ص�صات احلكومية والهيئات الأهلية واملدنية حول موا�صيع 

اإيجابًا.  اأو  �صلبًا  مبا�صرًة،  معي�صتهم  و�صبل  النا�ص  بحياة  توؤثر  و�صيا�صات 

ال�صريحة  املمار�صة  اأوجه  احد  يعترب  ال�صيا�صات  حول  احلوار  فاإن  وبالتايل، 

للمواطنة الفاعلة.

مت  فقد  لبنان،  يف  اإقت�صاديًا  الن�صاء  لتمكني  الإقليمي  بالربنامج  يتعلق  فيما 

اعتبار عن�صر احلوار حول ال�صيا�صات وعمليات املنا�صرة واحدة من العنا�صر 

الن�صائية  للتعاونيات  املبا�صر  الدعم  اإليه عن�صر  ُي�صاف  الثالث يف الربنامج، 

وغري  مالية  خدمات  خالل  من  م  يقدرّ )الــذي  الريفية  الن�صائية  واملجموعات 

مالية(،  وعن�صر البحث ون�صر املعرفة.

امل�صروع منذ  اإنطالقة  منذ  التنموي  للعمل  والتدريب  الأبحاث  وتنظر جمموعة 

باعتبار هذا  واملعرفة،  الدعم  ت�صافر عن�صري  اأهمية  اإىل  اأعوام  اأربعة  حواىل 

قاعدة  على  مبني  ال�صيا�صات  حول  حــوار  عملية  لتحقيق  فعالة  اأداة  الت�صافر 

معرفية �صلبة.

حالة لبنان: ما الذي توخينا فعله وملاذا؟

تربط عملية احلوار حول ال�صيا�صات التي اأطلقها الربنامج الإقليمي لتمكني الن�صاء 

اإقت�صاديًا يف لبنان، وكما اأ�صرنا �صابًقا، بني مكونني اأ�صا�صيني: البحث ون�صر املعرفة 

من جهة ودعم التعاونيات واملجموعات الن�صائية الريفية من جهة اأخرى.

الأبحاث  من  جمموعة  وفرتها  التي  املعلومات  من  املعرفة  مكون  بلورة  مت  وقد 

اأطلقها امل�صروع وكان اأبرزها درا�صة حول اأطر العمل القانوين واملوؤ�ص�صاتي الذي 

ينظم م�صاركة الن�صاء اقت�صادًيا ويوؤثر بهن، اإ�صافة اإىل عملية الر�صد والتحليل 

امل�صتمرة للبيانات، والجتاهات حول موا�صيع متعلقة بتمكني الن�صاء وم�صاركتهن 

اقت�صادًيا، الأمر الذي يرتافق مع اإنتاج اأبحاث نوعية مترّ اإجنازها يف جمتمعات 

حملية، �صاعدت على اإبراز م�صاهمات املراأة غري املرئية يف القت�صاد.

التعاونيات  مع  املنجز  العمل  من  امل�صتقاتني  واملعرفة  اخلربة  �صاهمت  كذلك، 

الن�صائية الريفية، مبا فيها املالحظات املبا�صرة، البيانات واملعلومات التجريبية، 

الن�صاء،  بواقع  ال�صيا�صات  حــوار  م�صار  ربط  يف  الن�صاء  �صهادات  اإىل  اإ�صافًة 

وحتديد الفر�ص املتاحة لهن، من اأجل امل�صاعدة يف متكينهن.

تنظم  بحيث  ال�صيا�صات،  حــول  احلـــوار  عملية  م�صار  ت�صميم  مترّ  هنا،  مــن 

حوارات اإ�صت�صارية وتخطيطية مع كافة اجلهات املهتمة واملعنية وحتديًدا قطاع 

اجلمعيات، منظمات املجتمع املدين )مبا يف ذلك طبًعا املجموعات واملنظمات 

الدروس املستفادة من احلوار حول السياسات:  حالة لبنان
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ب التنموي
 مجموعة االبحاث والتدريب التنموي     مجموعة االبحاث والتدري

الن�صائية(، موؤ�ص�صات احلكم املحلي، موؤ�ص�صات القطاع العام، نقابات وتعاونيات 

عمالية، وممثلني/ات عن اأ�صحاب العمل.كما �صمل م�صار الت�صاور اإجراء لقاءات 

مع اجلهات املذكورة اأعاله يف كل حمافظات لبنان.

واإىل حني كتابة هذا املقال، ت�صتمر املجموعة مب�صار الإ�صت�صارات، يف وقت يتم 

اإغتنام فر�ص امل�صاركة يف اأية مبادرة ترتبط بحقوق الن�صاء ومتكينها اإقت�صاديًا، 

تعزيزًا مل�صار املنا�صرة الذي �صيطلق يف وقت لحق.

بتحليل  التنموي  للعمل  والتدريب  الأبحاث  جمموعة  تقوم  امل�صمون،  حيث  من 

الإقليمي  الربنامج  اأبحاث  عن  الناجتة  واملعلومات  البيانات  الدرا�صات  جممل 

امل�صروع  فريق  يقوم  مداخالت  �صكل  على  وترتبها  اإقت�صاديًا،  الن�صاء  لتمكني 

بعر�صها خالل احلوارات الإ�صت�صارية التي تهدف اإىل بلورة اآليات واإ�صرتاجتيات 

للتحرك، وترتكز على �صوؤالني اأ�صا�صيني:

ما هي املوا�صيع الأ�صا�صية املتعلقة بال�صيا�صات احلكومية العامة والقوانني التي 

حتد من م�صاركة املراأة اقت�صادًيا؟ ملاذا وكيف؟

تخطي  يف  الف�صل  لها  �صيكون  التي  الرئي�صية  وال�صيا�صات  التدخالت  هي  ما 

معوقات م�صاركة الن�صاء اإقت�صاديًا ومتكينهن؟ وكيف ننطلق نحوها؟

�صنة من احلوار حول ال�صيا�صات يف لبنان:اأبرز املالحظات

�صنعر�ص لكم/ن يف هذا اجلزء الأخري اأبرز ما لحظناه وتعلمناه على مدى �صنة 

من العمل يف حقل احلوار حول ال�صيا�صات العامة.

عملية  �صياق  يف  تاأتي  الأولــيــة،  والأفــكــار  املالحظات  هــذه  اأن  ذكــره  واجلــديــر 

الإ�صت�صارات امل�صتمرة �صمن اإطار امل�صروع الإقليمي لتمكني الن�صاء اإقت�صاديًا، 

وبالتايل، فاإنها غري مت�صلة باملخرجات و/اأو النتائج التي تو�صلت اإليها عملية 

احلوار حول ال�صيا�صات.

يف  امل�صاركة  كيفية  حول  التجارب  تبادل  يف  امل�صاهمة  اإىل  الأفكار  هذه  تهدف 

لي�صت مو�صوعة  امل�صاواة بني اجلن�صني، وهي  اأجل  ال�صيا�صات من  احلوار حول 

باأي ترتيب لالأولويات ولكن وفق ت�صنيف موا�صيعي بحت.

حول املغزى والفائدة من م�صار احلوارات

اإن املداخالت والتعليقات وردود فعل امل�صاركني/ات يف احلوار حول ال�صيا�صات 

الن�صاء،  وواقــع  عملهم/ن  بواقع  �صلة  ذات  العملية  وجــدوا/ن  اأنهم  اإىل  ي�صري 

ا؛ ووجدوها ذات اأهمية وفائدة اأي�صً

اأ�صار العديد من امل�صاركني/ات اإىل اأنه على الرغم من م�صاركتهم/ن �صابقًا يف 

الآن  اإىل  اأنهم مل يعطوا  اإل  املراأة اقت�صادًيا،  مداخالت وبرامج معنية بتمكني 

احلوار حول ال�صيا�صات الأولوية يف خطط منظماتهم باعتباره عن�صرًا اأ�صا�صيًا 

للتقدم يف عملهم.

ب�صاأن م�صتوى وعمق التزام اجلهات املعنية املختلفة امل�صاركة

لقد اأظهرت اجلمعيات، منظمات املجتمع املدين، املجموعات الن�صائية، البلديات 

يف  لالنخراط  وا�شتعداًدا  امل�شاركة  من  جًدا  عال  م�شتوى  املحلية  واملجتمعات 

عملية احلوار حول ال�صيا�صات. وقد انعك�ص هذا على م�صتوى امل�صاركة والهتمام 

يف ما يتعلق بالعملية ونتائجها املتوقعة؛

اأظهرت املوؤ�ص�صات العامة، جتاوبًا متفاوتًا على �صعيد امل�صاركة، اإل ان بع�ص هذه 

التنموي  املوؤ�ص�صات وحتديًدا تلك التي بنت جمموعة الأبحاث والتدريب للعمل 

املجتمعية  املراكز  املثال  �صبيل  املا�صية -على  الأعوام  معها عالقات على مدى 

الهتمام  من  جيد  م�صتوى  اأظهرت  فقد  الجتماعية-  ال�صوؤون  لــوزارة  التابعة 

وامل�شاركة واالنخراط. 

حول  احلوار  يف  للم�صاركة  حما�صًة  الأقل  الآن  حتى  اخلا�ص  القطاع  كان  لقد 

ال�صيا�صات. وقد يعود �صبب ذلك اإىل واقع اأن هذا القطاع، الذي يركز اأ�صا�ًصا 

على الربحية، ل ينظر اإىل مو�صوع متكني الن�صاء اقت�صاديًا من زاوية اإجتماعية 

باعتباره م�صاألة مقلقة، وينفي جزء كبري منه ممار�صة اأي نوع من اأنواع التمييز 

�صد الن�صاء... 

ب�صاأن الطرق التي تفهم فيها اجلهات املعنية وحتلل املوا�صيع املطروحة

•  اإن معظم ممثلي/ات املوؤ�ص�صات العامة مييلون اإىل جتزئة 	

مو�صوع متكني املراأة اقت�صادًيا. وبالفعل، اإنهم ينظرون اإىل هذه امل�صاألة 

العامة،  وال�صحة  الجتماعية  ال�صوؤون  ــي  وزارت فقط  تعني  اأنها  على 

وبدرجة اأقل وزارة الرتبية والتعليم.

• يبدو لوم ال�صحية هو ال�صعار الأكرث �صيوعًا بني ممثلي 	

املوؤ�ص�صات العامة. فبالن�صبة لهم، تتحمل املراأة م�صوؤولية الف�صل يف 

امل�صاركة مبا اأنه »ل توجد-من وجهة نظرهن- اأية عقبات قانونية اأو 

موؤ�ص�صاتية يف وجههن«.

• املــنــظــمــات غري 	 مــقــاربــة  الــرئــيــ�ــصــي يف  الــ�ــصــعــف  اإن 

احلكومية ومنظمات املجتمع املدين للق�صايا املطروحة ل يكمن يف 

حتديد مكامن اخللل، بقدر ما يرتبط بالقدرة على حتديد اأ�صباب 

هذا اخللل وربط حلولها بو�صع ال�صيا�صات وعملية �صياغتها.

ماذا بعد؟

الآن.  حتى  جــًدا  مر�صية  ال�صيا�صات  حــول  احلـــوار  عملية  نتائج  كانت  لقد 

وكمنظمة م�صتقلة، حتاول جمموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي التعامل 

بنديرّة مع خمتلف اأ�صحاب العالقة، كما وحتاول يف الوقت عينه اإر�صاء اأ�ص�ص 

الثقة والتعاون من اأجل عملية املنا�صرة التي �صتاأتي لحقًا. 

الأبحاث  جمموعة  توا�صل  ال�صيا�صات،  حول  احلــوار  بعملية  ا�صتمرارها  مع 

املعنية،  اجلهات  فعل  وردود  احلــوار  عملية  توثيق  التنموي  للعمل  والتدريب 

لالإفادة منها يف املرحلة الالحقة.

حول  باحلوار  املق�صود  لتو�صيح  جاهدة  املجموعة  �صتعمل  ال�صياق،  هذا  ويف 

للن�صاء. الإقت�صادي  والتمكني  احلقوق  اأجل  من  واملنا�صرة  العامة  ال�صيا�صات 

اإذ اأنها على ثقة باأن هذه امل�صطلحات تعني اأ�صياء خمتلفة لأ�صخا�ص خمتلفني.
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من اأجل حقوق الن�صاء القت�صادية : ن�صرة ن�صف �صنوية ت�صدر يف اإطار امل�صروع الإقليمي للتمكني القت�صادي للمراأة، بدعم مايل من احلكومة الكندية من خالل الوكالة الكندية للتنمية الدولية. وقد �صممت 

الن�صرة كم�صدر للمعلومات العامة ولي�ص املق�صود بها اأن تكون بديال عن امل�صورة املهنية اأو امل�صورة يف جمال ال�صتثمار وينبغي األ ت�صتخدم على هذا النحو. ول يعك�ص املحتوى والآراء والتعليقات الواردة هنا 

اإل م�صوؤولية الكتاب، ما مل ين�ص على خالف ذلك. كما انها ل تعك�ص باأي حال وجهات نظر احلكومة الكندية اأو اأوك�صفام-كيبيك. اإن فريق عمل امل�صروع الإقليمي للتمكني القت�صادي للمراأة غري م�صوؤول 

عن الولوج اإىل مواقع الإنرتنت املذكورة يف هذه الن�صرة.


