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

مؤسسات التمويل الريفي
• و تعتبر مؤسسة االقراض الزراعية احد المؤسسات الحكومية التي تعني بتمويل المراه الريفية من اجل البدء و االستقرار
بمشروعها االنتاجي
• وتعتبر المؤسسه منذ عام  1989هي المصدر الرسمي الرئيسي الوحيد و المتخصص في التمويل الزراعي في االردن
بعد اجراء عملية توحيد مصادر االقراض االخرى ومنذ عام  1960وحتى وقتنا الحاضر توسعت الكؤسسة في العملية
االقراضية في كافة انحاء المملكة بكافة اقاليمها حيث بلغ عدد الفروع في بداية عام  2018واربعة وعشرون فرع
موزعه في ثالثة اقاليم

مهام مؤسسة االقراض الزراعي

• منح القروض على اختالف أنواعها وآجالها لألغراض الزراعيه

• اعداد دراسات الجدوى األقتصادية والدراسات الفنية الخاصة بالمشاريع الزراعية وتمويل عمليات تصدير المنتجات
الزراعية االردنية .
• تقديم المشوره الفنية اإلدارية للمشاريع الزراعية الي تمولها المؤسسة .
• تشجيع إقامه المشاريع الزراعية .

مجاالت التمويل الزراعي الريفي للمراه -:
•  .1اإلنتاج الزراعي .
• تحسين اإلنتاج الزراعي كمآ ونوعآ.
• تنويع اإلنتاج الزراعي .
•  .2الحيازة الزراعية والبنيان الزراعي .

• إعادة استصالح األراضي الزراعية ( اإلصالح الزراعي ) .
•  .3التصنيع الزراعي .
• تصنيع المنجات الزراعية .
• تصنيع مستلزمات اإلنتاج الزراعي .

•  – 4التسويق الزراعي .

• تحسين الخدمات التسويقية الزراعية .
• رفع كفاءة العمليات التسويق الزراعية .
•  – 5التنمية الزراعية .
• زيادة الموارد الزراعية .
• رفع معدالت التنمية الزراعية .

• تنمية المجتمع الريفي .

•  – 6مواجهة األزمات األقتصادية والطبيعية .
• مواجهة تقلبات األسعار .

• مواجهة الظروف الطبيعية المعاكسة .
•  – 7تنمية المدخرات الزراعية .
• تشجيع المدخرات الزراعية .

• زيادة المدخرات الزراعية .
• االتجاه نحوالتمويل الذاتي.

معيقات وصول المراه الريفية للتمويل الريفي
•

• نظام الميراث والملكية -:
• يؤثر نظام الميراث على طبيعة نظام التمويل  ،ففي بعض البالد ال يوجد نظم توريث وتنتقل ملكية األرض إلى الذكور
من افراد األسره وبعض النظم تنتقل ملكية األرض فيها إلى األخ األكبر فقط ,وبعض النظم يوجد بها نظم توريث تقسم
بمقتضاها األرض بنسب مختلفة على وغير ذلك من النظم المختلفة .

120

100
80
إناث

60

ذكور

40

فجوة النوع االجتماعي

20
0
المالكون لالالت الزراعية

الحائزون على المواشي

الحائزون على االراضي
الزراعية

•  – 2القوانين -:

• توجد قوانين وتشريعات في بعض الدول تمنع رهن األراضي الزراعية كضمان للحصول على السلف
الزراعية  ,ويؤثر ذلك على طبيعة نظام التمويل الزراعي الذي يكون في هذه الحالة موجهآ نحو التسليف

قصير األجل ومعتمدآ على المقدرة اإلنتاجية للحا ئز بدآل من الضمان العقاري.

• طبيعة النظام االجتماعي -:

• تختلف النظم في طبيعتها فهناك نظم تقدمية وأخرى رجعية  ,كل هذه النظم تؤثر على ظروف الزراعية ومعدل تنميتها
 ,وبالتالي على طبيعة نظام التمويل الزراعي وإمكانية تطويره بما يتالئم مع احتياجات الزراعة وأهداف السياسة
الزراعية .
• لمؤسسة اإلقراض الزراعي دور بارز في تنشيط دور المرأه خاصة في مناطق الريف ولبادية .
• الرسم البياني ( ) 1يوضح نمو وزيادة في نسبة عدد القروض الممنوحة للنساء من اجمالي عدد قروض المؤسسة .

الرسم البياني ( ) 1يوضح نمو وزيادة في نسبة عدد
القروض الممنوحة للنساء من اجمالي عدد قروض
 .المؤسسة
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أنواع التمويل الزراعي الريفي
•
•
-

التمويل حسب مدة القروض
قروض قصيرة االجل
قروض متوسطة االجل
قروض طويلة االجل

التمويل حسب شكل العالقة االقراضية
 التمويل المباشر التمويل غير المباشر•

(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

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

