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 شاريع المؤسسات والجهات الرسمية في االردن بتنفيذ العديد من المتقوم
واالجتماعي للمجتمع المحلي من خاللالمستوى االقتصادي لتحسين 

حة سواءا تقديم دعم او منلرب االسرة دعم االسر حيث يتم تقديم الدعم 
امة المعيشة والمستدعمل لتوفير او قرض او تدريب او تأهيل وخلق فرص 

.  لكافة افراد المجتمع

ء وحديثا اصبح من االولويات توجيه كل  اشكال الدعم والتدريب للنسا
مشاريع مولدة للدخل وذلك لتمكينهن مشاريع في وتشغيلهن في 

ي االفكار الراسخة فاصبحت من اقتصاديا وقد جاء هذا التوجه من خال فكرة 
تغيير في المجتمعات بشكل عام وهي انه من خالل المرأة يمكن احداث 

ا في المجتمع فهي اكثر قدرة والتزاما بالعمل االجتماعي كما انها اكثرالتزام
.  لصالح اسرتهاعوائد عملها استخدام 

ل ومما ال شك فيه ان تزايد المشاركة االقتصادية للمرأة في سوق العم
والتحول الجوهري في طبيعة االعمال التي تمارسها  المرأة كان لها االثر

االيجابي الكبير على جوانب متعددة كان اهمها تحسين المستوى 
بية المعيشي للمرأة نفسها والسرتها بشكل عام باالضافة الى اثار ايجا
اخرى اجتماعية وشخصية من خالل اكساب المرأة المزيد من الثقة 

. والسعي نحو المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات بالنفس 

االجراءات واآلليات المعتمدة في التمكين االقتصادي 
واالجتماعي والسياسي للمرأة



دخول المرأة البرلمان االردني من خالل الكوته النسائية
وبذلك اصبحت المرأة تشارك في اعداد التشريعات وسن

القوانين مما يعزز من تمكين المراة ومساهمتها وهو احد 
تطوير )الوطنية للمرأة اهم اهداف االستراتيجية 

مساهمة المرأة في الحياة السياسية بأشكالها 
المختلفة، ومشاركتها في رسم السياسات 

(.العامةالحكومية، وإشغالها للمراكز القيادية 



ا جاء الحكومة االردنية اهمية كبيرة لشؤون المرأة تطبيقاً لمتولي 
يات في الدستور االردني ، ويتم ذلك في مختلف الخطط واستراتيج

-:التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات ومنها 

2025رؤية االردن .1

(/  2017-2013) خطة االستراتيجية لتمكين المرأة في االردن .2
لشؤون المرأةاالردنية الوطنية اللجنة 

2020-2013االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر .3

2025-2016االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية .4

ج الوطنية لالمن الغذائي بالتعاون مع برناماالستراتيجية .5
.العالمي وتشكيل لجنة عليا لالمن الغذائياالغذية 

ها في السياسات المحلية التي تعنى بالمراة االردنية ويتم تطبيق
المملكة



 زيادة مساهمة المرأة في التنمية الزراعية( " 15)الهدف رقم"

التمكين ( 1)الهدف الرئيسي ( 2017-2013)الخطة االستراتيجية لتمكين المرأة في االردن 
رفع نسبة مشاركة المرأة االقتصادية في سوق ( "1/1)االقتصادي للمرأة الهدف الفرعي 

توعية المرأة واسرتها ومجتمعها بأهمية دورها ( "1/5)والهدف ". العمل بمختلف قطاعاته
".  االقتصادي كشريك كامل للرجل

 قيرة تامين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة الف( 4)االستراتيجي والهدف
الهدف ف.بعامة والمرأة الفقيرة في الريف والبادية ومناطق جيوب الفقر بخاصة

ـة تعزيز القدرات الذاتية للمرأة الفقيرة وبخاصة فـــــي الريـــــف والبادي( "4/1)الفرعي 
ومنـاطق جيـوب الفقر وتمكينهـا لتحسـين أوضـــــاعها االقتصادية واالجتماعية ورفـع

توفير النظم االئتمانيـة المناسـبة لمساعدة ( "4/3)والهدف الفرعي ".مستوى معيشتها
تها المرأة الفقيرة وبخاصة في الريف والباديـة ومنـاطق جيـوب الفقر على تمويل أنشـط

االسـتهداف الفعـال لفئـات النساء االكثر احتياجا ( "4/4)والهدف الفرعي ". بقروض ميسرة
دوات وتزويدها بأ( المرأة في الريف والبادية ومناطق جيوب الفقــر، والمـرأة األرملة والمطقة)

تمكـين اقتصادي واجتمـاعي، ممـا يساعد  فــي التخطيط إلدماجها بشكل فاعل في 
.عمليات التنمية المستدامة

 تامين االستقرار االجتماعي واالقتصادي للمرأة ( "5)الهدف االستراتيجي
تسهيل شروط ( "5/2)والهدف الفرعي ".المعيلة لألسرةلإلسهام في تخفيض اعبائها

تمويل االئتمان لمساعدة المرأة المعيلة لألسرة في الحصول على القروض الميسرة لغايات
".مشاريعها االنتاجية

ية من اهم اهداف االستراتيجية الوطنية للتنمية الزراع
التي اعدتها وزارة الزراعة و التي تشير الى اهمية 

-:الزراعيالقطاع اشراك المراة الريفية في تطوير 



الى اولويات االردن االستراتيجية، خاصة تلك التي تهدف
.  يةتمكين المرأة االردنية وخاصة في المجاالت االقتصاد

وضمن مجااللريادة في االعمال 2025ففي رؤية االردن 
والشركات الصغيرة والمتوسطة، فان االولويات 

غيرة تعزيز تنافسية المشاريع الص" االستراتيجية هي 
والمتوسطة وزيادة مساهمة المرأة فيها وحفز الشركات 

ان اما ضمن مجال الفقر والحماية االجتماعية ف". الناشئة
زيادة مشاركة المرأة في"االولويات االستراتيجية هي  

وضمن مجال المشاركة في "  جميع جوانب المجتمع
" القوى العاملة فان االولويات االستراتيجية هي  
..تشجيع مشاركة أكبر لإلناث في القوى العاملة



أسس االستراتيجية الوطنية األردنية للمرأة 
ثاق الوطني تنطلق االستراتيجية الوطنية للمرأة بشكل رئيس من أحكام الدستور األردني والمي-1

حقوق األردني، وترتكز على مبادئ الشريعة اإلسالمية وقيم المجتمع العربي اإلسالمي ومبادئ
.االنسان

يم المجتمع العربي تتالءم االستراتيجية الوطنية للمرأة في أهدافها وإجراءاتها وآليات تنفيذها مع ق-2
.األصيلة ومثله اإليجابية وتطلعاته وطموحاته في التقدم والرقي

االجتماعية تعمل االستراتيجية الوطنية للمرأة على تماسك األسرة وتكاملها باعتبارها الخلية-3
.ه وبناء شخصيتهاألساسية التي تشكل المجتمع والبيئة الطبيعية لتنشئة الفرد وتربيته وتثقيف

سه المربية تنطلق معالجة قضايا المرأة من حيث أنها تشكل نصف المجتمع، وهي في الوقت نف-4
.والشريك للنصف اآلخر، وفي إطار من المساواة والتوازن بين الحقوق والواجبات

ية تطور ونمو إن دور المرأة ومكانتها، تشريعيًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، هما نتاج عمل-5
جلة التغيير شاملين على المستويين القومي والوطني مما يستعدي بذل جهود إيجابية منظمة لدفع ع

.  بما يسهم في تفعيل دورها، واالرتقاء بمكانتها في المجتمع
أبعادها المتعددة، تتكامل االستراتيجية الوطنية للمرأة مع االستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة ب-6

.ية والدولية ذات العالقةاالجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية وتستفيد من االستراتيجيات اإلقليم
وق والواجبات، تستدعي متطلبات التنمية أن يكون للمرأة دور فاعل فيها، ومشاركة كاملة في الحق-7

.المملكةكما تستدعي مراعاة التفاوت االجتماعي واالقتصادي في البيئات والمناطق المختلفة من
وعدالة التوزيع هو إن تطوير العملية التربوية والتعليمية كمًا ونوعًا واتسامها بالكفاية والفاعلية-8

.المدخل الرئيس لتفعيل مساهمة المرأة ودورها في المجتمع



:األهداف
 مساهمة المرأة في القوى العاملة، وضمان عدم التمييز ضدها في االستخدام في زيادة

.جميع مجاالت العمل وقطاعاته

 جيع التسهيالت الالزمة لتشجيع دخول المرأة سوق العمل واستمرارها فيه، وذلك بتشتأمين
.وتطوير الخدمات المساندة

:  اإلجراءات

 ر بحمالت إعالمية لزيادة التقبل االجتماعي لعمل المرأة، وبخاصة في القطاعات غيالقيام
.التقليدية، وتوفير التدريب الالزم لذلك

 تأهيل المؤسسات الحكومية بالمبادرة في تطوير إجراءاتها وتوجهاتها الرامية إلى زيادة القيام
.الوظيفي للنساء وإيصالهن إلى المراكز اإلدارية والقيادية والسياسية

 إجراءات التوظيف في المؤسسات الحكومية لضمان عدم التمييز ضد المرأة في متابعة
.التعيين، وفتح كافة الوظائف أمامها

 أصحاب العمل والمديرين ورؤساء الوحدات اإلدارية بالحاجة إللغاء مظاهر التمييز ضدتوعية
خاصة النساء في التوظيف والتدريب والترقي الوظيفي، وتشجيع الحراك المهني للنساء، وب

.يةفي المستويات المهنية الدنيا والمتوسطة، حيث تعمل غالبية القوى العاملة النسائ

 يام تطبيق القوانين من حيث عدم التمييز في األجور بين الرجال والنساء عند القمتابعة
.بأعمال متشابهة

 البة الخدمات االستشارية للمرأة في مجال العمل وإيجاد قنوات منظمة وقانونية للمطتوفير
.بحقوق النساء وتوفير االستشارات المتعلقة بذلك

 مشاركة المرأة في النقابات المهنية والعمالية على كافة المستويات، وتشجيعتعزيز
.المنتديات والمطبوعات النسائية

االقتصاديفي المجال 



 روض عمل المرأة للحساب الخاص، وتوفير التسهيالت لحصولها على القشجيع
ثمار وتوسيع فرص اإلقراض المتاحة لها، واتخاذ اإلجراءات لتقليل مخاطر االست

.واالنتاج
 الخدمات المساندة للمرأة العاملة، وبخاصة تشجيع إنشاء الحضاناتتوفير

ورياض األطفال وتطويرها، وتحسين اإلشراف عليها، لدعم إقبال المرأة على
في سوق العمل واستمرارها فيه، واالستفادة من النصوص التشريعية الواردة

.قانون العمل بآلية تنفيذ مناسبة
 ر حقوق النساء في األعمال الموسمية وغير المتفرغة وفي القطاع غيضمان

رات، المنظم الذي يشكل باباً واسعاً لتشغيل عدد كبير من النساء الفقي
.ملوبخاصة في الحضر، وااللتزام بشروط تشغيل مالئمة وفق تشريعات الع

 سيطرة األسواق الموازية التي يمكن للنساء تسويق منتجاتهن فيها والتوفير
.على ناتج عملهن من خاللها

 وانية، المقومات لدعم دور المرأة الريفية في اإلنتاج الزراعي والثروة الحيتوفير
هود وزيادة مشاركتها في تلبية متطلبات الحياة اليومية ألسرتها، وتوجيه ج

الجمعيات المحلية لتعزيز هذا االتجاه، وتوفير الدعم المؤسسي لها في 
.النواحي المالية والفنية واالدارية

 ية برامج خاصة إلعادة تدريب وتأهيل الشابات الباحثات عن العمل لتلبوضع
.احتياجات قطاعات اإلنتاج المختلفة من القوى العاملة

 ائي األهمية الالزمة لدعم مشاركة النساء في التخطيط لبرامج األمن الغذإيالء
ة وتنفيذها، وإعداد خطط عمل واضحة لهذه الغاية، ضمن سياسة غذائية وطني

.لزيادة االعتماد على الذات في إنتاج الغذاء
 اإلجراءات الالزمة لضمان السالمة والصحة المهنية للنساء العامالت، اتخاذ

.وتوفير ظروف العمل المالئمة لتحقيق ذلك



:ألهداف
 مكانة المرأة ودورها في األسرة والمجتمع، وتطوير المفاهيم تعزيز

.االجتماعية لتعزيز دور المرأة في التنمية االجتماعية
 ت المساندة للفئات الخاصة من النساء، ومنها النساء المسؤوالتقديم

عن أسر، والنساء المسنّات، وكذلك توفير الرعاية واالهتمام للنساء
.المعوّقات
:اإلجراءات

 فلة وفتاة العناية الالزمة للقضايا المتعلقة بتنشئة المرأة ورعايتها، طإيالء
.وشابّة وأمّاً 

وغير إبراز الدور التنموي الشامل للمرأة في المجتمع، بأبعاده التقليدية
.ورالتقليدية، وتوجيه التربية المدرسية واإلعالمية بما يدعم هذا الد

يز توعية المرأة وتثقيفها بطبيعة حقوقها وواجباتها االجتماعية، وتعز
المفاهيم والممارسات االجتماعية السليمة، والحد من الممارسات 

.االجتماعية السلبية
رشيد توعية المرأة وتثقيفها بقضايا البيئة ومشاكلها وبأمور الطاقة وت

استخدام المياه، وإبراز دور المرأة في المحافظة على البيئة، وحسن 
.استخدام موارد الطاقة والمياه



االجتماعيفي المجال 



علقة به، توعية المرأة وتثقيفها بقضايا اإلنجاب، والممارسات اإليجابية المت
ب في التربية المدرسية واإلعالمية، وتشجيع األسر على اتباع أسلو

.المباعدة بين األحمال واإلرضاع الطبيعي
اء دراسة المشاكل االجتماعية والصحية المرتبطة بالشيخوخة عند النس

.بهدف وضع السياسات والبرامج الالزمة لمعالجتها
 االهتمام بأحوال األسر التي ترأسها امرأة ودراسة قضاياها، بهدف وضع

سر السياسات والبرامج التي تعالج مشاكلها، والعمل على تزويد تلك األ
ادي بالدعم االجتماعي الكافي لتمكينهن من تحقيق االستقالل االقتص

وإزالة المعوقات التي تحول دون حصول النساء 0والمحافظة عليه
المسؤوالت عن األسر على االئتمانات والقروض والموارد، وذلك بهدف 

.النهوض بوضعهن االجتماعي واالقتصادي
ل بذل الجهود الهادفة للتوعية بمظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة داخ

المنزل وخارجه، كاإلرهاب والضرب واإليذاء النفسي، وتوفير خدمات 
المالحقة القانونية أينما يلزم، وكذلك تقديم الخدمات االستشارية

المختصة في هذا المجال، والخدمات المساندة، كتوفير المأوى والحماية
.في الحاالت التي تتطلب ذلك

ي توفير الخدمات الخاصة للنساء المعوّقات، وتوفير التأهيل االجتماع
والمهني لهن، بهدف تسهيل مشاركتهن في النشاطات الحياتية 

.واندماجهن في المجتمع
 توفير الخدمات الخاصة للنساء الفقيرات، بهدف تحسين األوضاع

.االجتماعية والصحية والتعليمية لهن وألسرهن



 ر المجتمع المرأة دوراً أساسياً في الزراعة وتعتبر عماد التنمية الريفية والزراعية وتطويتلعب
اركتها الريفي نظراً لمساهمتها الحيوية في النشاطات االقتصادية في الريف من خالل مش

ها الرجل في النشاطات اإلنتاجية الزراعية واقتصاديات المنزل مما يعطي أهمية لمشاركت
بشكل كامل في تحسين الحياة في الريف حيث تدير المرأة بشكل مباشر نشاطات 
اقتصادية مختلفة زراعية أو غير زراعية داخل المنزل وتشمل زراعة المحاصيل وتربية 

قوم الحيوانات والطيور، وصناعة وحفظ األغذية ونشاطات حرفية مثل الخياطة والحياكة، وقد ت
اشر بأعمال زراعية أو غير زراعية خارج المنزل، وبذلك توفر المرأة أو تسهم في توفير دخل مب

.أو غير مباشر لألسرة يسمح بتحسين معيشتها
أجريت العديد من الدراسات في األردن تناولت المرأة الريفية ومساهمتها في النشاطات

الزراعية ففي دراسة أجرتها مديرية اإلرشاد الزراعي حول مشاركة المرأة في النشاطات 
ات الزراعية تبين أن المرأة تشارك في جميع مراحل اإلنتاج الزراعي وخاصة دورها في العملي

يب اليدوية كالبذر والترقيع وجمع المحصول والتعشيب والقطاف والفرز والتعبئة والتوض
ازل أو باستثناء تلك األعمال التي تحتاج إلى جهد بدني شاق مثل الحراثه أو الخروج من المن

تاج االختالط مع الرجال مثل نشاطات التسويق أو الرعي حيث تقدر مشاركتها في مجال اإلن
تشمل أعمال الرعي والحالبة % 100-80وفي مجال اإلنتاج الحيواني % 75-40النباتي 

من الدخل % 80وتنظيف الحظائر والتغذية والعناية بالمواليد والتربية وتشير الدراسة أيضا أن 
ي المتأتي من اإلنتاج الحيواني مخصص لالستهالك المنزلي وان المرأة تلعب دورُا هامُا ف

.توليد الدخل وتحسين مستوى التغذية لألسرة
الريفية أما مساهمتها في التصنيع الغذائي فهو يعتبر من أهم األنشطة التي تقوم بها المرأة

وعمل في كل المناطق الريفية العربية وخاصة األردن، فهي تقوم بتصنيع األلبان واالجبان
ات المربيات والمخلالت بأنواعها والعصائر وعمل أشكال تصنيعية مختلفة لمعظم المنتج

نية الزراعية سواءاً كان من حديقة منزلها أو من السوق حين تباع هذه المنتجات بأسعار متد
.رتهامما يسهم في إمداد أسرتها بالمواد الغذائية الالزمة وتسويق الفائض لزيادة دخل أس

لى مما تقدم ليس من المبالغة القول بان الكثير من مقومات الحياة في الريف تعتمد ع
المرأة وان إغفال أو تجاهل دورها يؤدي إلى إحباط هذه الجهود ومن هنا فان إرشاد المرأة 

عالة وتدريبها يشكالن مدخالً للنهوض بها ألداء دورها البناء في األسرة والمجتمع بصورة ف
.ومستمرة

دور المرأة األردنية في التنمية الزراعية 



 وتشرف المرأة على تربية ورعاية األطفال وتغذية أفراد األسرة والمحافظة على نظافة المنزل
اد وصحة أفراده، وتسهم رعاية المرأة في تحقيق التغيير االجتماعي من خالل تأثيرها على أفر

ام وتنشئة أفرادها، األمر الذي يتطلب تركيز االهتمام على تهيئة الظروف أم( كمربية)أسرتها 
زيز المرأة الريفية لكي تتحمل دورها في تنمية مجتمعها، وبذلك تلعب المرأة دوراً مهماً في تع

الطاقة اإلنتاجية ألفراد األسرة أو المحافظة عليها، وتوفر لهم الحد األقصى من الرفاهية الذي
.تسمح به مواردهم البشرية والمادية

مرأة وان مما تقدم ليس من المبالغة القول بان الكثير من مقومات الحياة في الريف تعتمد على ال
إغفال أو تجاهل دورها يؤدي إلى إحباط هذه الجهود ومن هنا فان إرشاد المرأة وتدريبها يشكالن 

.مدخالً للنهوض بها ألداء دورها البناء في األسرة والمجتمع بصورة فعالة ومستمرة

 ونظراً الهمية دور المرأة في الزراعة  فإن االعتراف بهذا الدور ودعمه من الضرورة بمكان لتنمية
.المرأة وتحقيق كينونتها االقتصادية

الفهم، ويشوب الدور الذي تقوم به المرأة في التنمية الزراعية والريفية الكثير من الغموض وسوء
ة ومع ذلك فإن استمرار غياب إستراتيجيات مالئم. سواءاً في دور المرأة أو طريقة فهم هذا الدور

يعني أن مساهمة المرأة في مجال الزراعة ال تزال غير مرئية، ويعتبر عدم وضوح هذا الدور واحداً 
. من العوائق العديدة التي تمنع المرأة من تحقيق قدراتها

رفين ونحن في حاجة على اتجاه يركز على قضية النوع ويضع في اعتباره كال من الرجل والمرأة كط
يمكن لمثل اقتصاديين واجتماعيين أساسيين ويتناول وضعهما الثقافي واالجتماعي واالقتصادي، و

د الفهم ويساع, هذا االتجاه أن يقدم وصفاً أكثر شموالً وواقعية للمجتمع الزراعي والريفي األردني
وبذلك . األكثر وضوحاً للوضع المحدد للمرأة على التعرف على القيود وفرص االرتقاء بأنشطة المرأة

غة فإن نقطة البداية هي دراسة الموقف االجتماعي واالقتصادي للمرأة في الزراعة لمحاولة صيا
.يةإستراتيجية تساعد على تقدم وضع المرأة وتحسين مستوى اشتراكها في عمليات التنم



 كما تزال مشكلة الفقر، ُتعد المشكلة األكثر أهمية على صعيد األفراد والمجتمعات عموماً ال ،

ان، إذ ترزح ُيشكل الفقر عامالً ضاغطاً يمنع المرأة من التمتع الكامل بالحقوق األساسية لإلنس
ر المرأة الفقيرة تحت أعباء غير متوازنة من اإلمكانيات المادية المحدودة ومسؤوليات تدبي

لى متطلبات األسرة وموارد اإلنتاج، في ظل ظروف متزايدة الصعوبة تنعكس في عدم القدرة ع
.  التمكن من الموارد والفرص والسلع والخدمات

 اطلة عن نسبة البطالة وتدني مستوى التأهيل المهني والعلمي لدى المرأة الفقيرة والعارتفاع
.العمل، مما يزيد من حدة مشكلة الفقر عند النساء

 ألسر مشاكل المرأة الفقيرة بمشاكل األسر التي ترأسها امرأة، إذ غالباً ما تعاني هذه اترتبط
أسن من مشاكل اقتصادية واجتماعية، يزيد من ضغوطها ارتفاع األعباء على النساء الالتي ير

ونية األسر داخل المنزل وخارجه، فضالً عن المشاكل المتعلقة بتحمل مسؤوليات األطفال القان
.واالجتماعية والتربوية

 التي تسمح لها بالمشاركة في ...( رأسمال ، أرض )الموارد المادية المتاحة للمرأة قلة
السالمية نشاطات تدريبية وتعليمية أو القيام بأعمال إنتاجية مدرة للدخل، علماً بان الشريعة ا

.  واالحكام المدنية االردنية ال تفرق بين المرأة والرجل في الميراث والتملك

 الجتماعية االقتصادية للمرأة ما زالت بحاجة إلى الكثير لتعزيزها، وتأثير بعض االتجاهات االقدرات
السائدة، ما زال يشكل حائالً دون توسع المرأة في المشاركة االقتصادية، ودخولها مجاالت

.مشاركة جديدة

 ية المردود المادي لبعض األنشطة االقتصادية للمرأة، نتيجة انخراطها في أعمال متدنتدني

لمهني األجور أصالً، أو نتيجة التمييز ضدها في مستويات األجور، وانخفاض مستويات تأهيلها ا
منظمة، باالضافة الى انخراط نسبة كبيرة من النساء العامالت في األنشطة االقتصادية غير ال

.كالعمالة الزراعية أو الخدمية أو العمل لحساب األسرة

التي تواجه المرأة األردنية العقبات و التحديات 



المعوقات الثقافية واالجتماعية والثقافية والتي تشمل:

.تاجيةوالتقاليد التي تحد من مشاركتها في نشاطات تعليمية أو إنالعادات 1.

ان نظرة المرأة إلى نفسها التي تنطوي على االتكالية وعدم الشعور باألم2.
.والتي تحد من فرص عمل المرأة وسيطرتها على الموارد

واني ضعف المهارات اإلنتاجية الزراعية في بعض مجاالت اإلنتاج النباتي والحي
وعدم مالئمة التكنولوجيا الحتياجات المرأة المزارعة التي تعمل على نطاق

توفر محدود وعدم توفر المعلومات الفنية والتسويقية في متناول المرأة وعدم
خدمات اإلرشاد والتدريب للمرأة بحيث تعكس المواد التعليمية احتياجات

تطوير المرأة في بيئتها المحلية لتشجيعها على المشاركة،  وكثيراً ما يؤدي
تقنيات اإلنتاج والعمل اآللي إلى إحالل الرجل أو اآللة محل عمل المرأة 

.وتضييق فرص العمل للمرأة وزيادة اعتمادها على الرجل

نشر تجاهل دور واحتياجات المرأة في التخطيط للتنمية وفي البيانات التي ت
وال تظهر مساهمة المرأة اإلنتاجية في اإلحصاءات. حول النشاطات اإلنتاجية

تاج العامة وال تدخل النشاطات اإلنتاجية للمرأة في المنزل ضمن حسابات اإلن
.القومي

ن تغلب المظاهر االحتفالية على نشاطات المنظمات النسائية في كثير م
نساء الدول النامية وابتعادها عن النشاطات التعليمية واإلنتاجية مما يدفع ال

.ةالراغبات في التعلم للتخلف عن المشاركة في نشاطات نسائية جماعي



فني العديد من المؤسسات التي تقوم بتقديم الدعم المالي الهناك 
ها والتدريب واالرشاد للمجتمعات المحلية خاصة المرأة بهدف اكساب
روع المهارات الفنية الالزمة والمطلوبة لضمان نجاح واستمراية المش

: وتقسم هذه المؤسسات الى ما يلي

 حكوميةمؤسسات

وزارة الزراعة، وزارة التتخطيط، وزارة التنمية ) الوزارات المختلفة
المركز الوطني للبحوث ( صندوق الزكاة/وزارة االوقاف, االجتماعية

، الزراعية، مؤسسة االقراض الزراعي، صندوق التننمية والتشغيل
وزارة البلديات حيث تم انشاء وحدات تمكين للمرأة في البلديات

(.  لمعظم محافظات المملكة

المؤسسة التعاونية االردنية حيث بلغ عدد الجمعيات 
جمعية منها  ( 1592)التعاونية والمسجلة في المؤسسة 

متعددة متعددة ( 876) نسائية و( 100)زراعية و (  325)
ية  ومجاالت اخرى  تشمل  منفعة  متبادلة اسكان  استهاللك

.تسليف توفير سياحية نقل  ثقافية انتاجي

الجهات الداعمة للمراة في االردن



 غير حكومية مؤسسات

العام البشرية، االتحاد االردني الهاشمي للتنمية الصندوق )
,  دناالرنهر مؤسسة , األردني النسائي الخيرية،االتحاد للجمعيات 

والمهن ، اللجنة صاحبة االعمال مؤسسة نورالحسين ،ملتقى 
،صاحبات االعمال والمهن ملتقى الوطنية االردنية لشؤون المرأة 

ة  النسائية التعاونية والخيري، الجمعيات اقراض المرأة صندوق 
معية العربية، جمشاريع المرأة العربيات،صندوق السيدات ،صندوق 

(.العربياتالنساء 

 اقليمية ودوليةمؤسسات

الشرق االدنى، منظمة كير العالمية، وكالة غوث مؤسسة )
راعة وتشغيل الالجئين، برنامج الغذاء العالمي، منظمة االغذية والز

الدولية، المركز االقليمي للتمنية الريفية واالصالح االزراعي
(  وغيرها  UNDPكارني،الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و 


