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  مقدمة: أوالً 
  

تأتي ھذه الدراسة ضمن منظومة من الدراسات التي تجرى في الدول العربية لدراسة 
وقد تم االتفاق على . لتي تسعى للنھوض بالمرأة العربية في المجال االجتماعيا المشروعات

مجتمعة الوھذا يعني ان الدراسات . االطار المرجعي للدراسات والدوات البحث المستخدمة
مما يمكن من . تشكل توصيفاً مشتركا وموحدا لمشاريع النھوض بالمراة في المجال االجتماعي

مل، واوجه القصور، وما ينبغي عمله الستكمال عمليات النھوض في التعرف الى مجاالت الع
  .المجال االجتماعي

  
الدراسة من انھا تعتبر رائدة في مجالھا، وتشكل لبنة في اطار التوصيف  أھميةوتنبثق 

آخذين في االعتبار ان السياسات . ھا، ولرسم مستقبلھاعالعلمي الوضاع المرأة العربية، ولواق
وبالتالي فإن . جحة ھي التي تقوم على اساس علمي وثيق من البيانات والدراساتوالبرامج النا

مثل ھذه الدراسة تعتبر من شروط التخطيط االستراتيجي السليم، الذي يمكن ان يوصل الى 
تحقيق االھداف المرجوة، ويمكن من حسن رصد النتائج وتقييمھا، خاصة ان البيانات االساسية 

  .ھا بما يستجدمتوفرة، ويمكن مقارنت
  

  :المنھجية اإلجراءات
 : عينة الدراسة •
  

المرحلة االولى كانت في تحديد الجھات . على عدة مراحل المشروعاتلقد تم اختيار 
 . والمؤسسات الرسمية والتطوعية والخاصة التي تعني بالنھوض االجتماعي للمرأة

الطلب منھا تزويد فريق والخطوة التالية كانت في االتصال بھذه الجھات، ومراسلتھا، و •
 .المعتمد والتعريفات المستخدمة لإلطار، وفقا المشروعاتالبحث بالبيانات حول 

 : تحليل البيانات •
مجموعة كبيرة من االسئلة التي تشمل محاور ، على )االستبيان(الدراسة  أداةاحتوت 

ا منذ التأسيس ومرور المشروعات، بما يغطي دورة حياة المشروعاتمتعددة حول 
وكانت االسئلة على نوعين اسئلة مغلقة واسئلة . بالتنفيذ، ومن ثم التقييم والتطوير

باستخدام االحصاء الوصفي ( وبالنسبة لالسئلة المغلقة تم التعامل معھا كمياً . مفتوحة
أما بالنسبة لالسئلة المفتوحة .  وتم عرض النتائج في جداول). النسب والتكرار/المناسب

فقد تم حصر االجابات وتسجيلھا بدقة كما وردت . جابات عنھا نوعيةوالتي كانت اال
وثم جرى محاولة لترميز ھذه البيانات النوعية الكثيرة . المشروعاتمن القائمين على 
ولھذا تم ذكر االجابات عن االسئلة النوعية كما وردت ووضعت في . في محاور محددة

جداول مناسبة بابرز القضايا  ةعدوا. ياالجابات حسب الترتيب الھجائ ورتبت. المالحق
وتم استخدام . ولمعظم االسئلة النوعية بعد الترميز واالفكار التي تضمنتھا االجابات

التكرارات، ورتبت حسب التكرار االكثر والذي يعبر عن االھمية التي يضعھا القائمون 
اول نتيجة ولم يكن ممكنا لعدد من االسئلة وضع جد. لھذه االمور المشروعاتعلى 

  ).خاصة توفر المستلزمات المادية للمشاريع(لطبيعة االجابات 
  

 :صعوبات الدراسة •
حيث . كان من ابرز صعوبات الدراسة ھي عدم االستجابة والتردد في اعطاء البيانات -

جرى في البداية ارسال رسالة من عضو المكتب التنفيذي للمنظمة في االردن، 
وجرى . وكانت االجابة محدودة وال تفي بالغرض. عالقةللوزارت والمؤسسات  ذات ال
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بعد ذلك تكثيف االتصال مع تلك المؤسسات وزيارتھا واالتصال مع العديد من القائمين 
وفي النھاية تم الحصول . ومعاودة االتصال والزيارات لمرات عديدة. والمسئولين عنھا

  .تبيان، ويبقى عدد لم يستكمل بعداس 43على 
  
منھجية ولكنھا ليست كثيرة التأثير وھي اما لى ذلك واجھت الدراسة صعوبة إضافة إ -

لبس في فھم بعض االسئلة، او في وجود معاني محلية لبعض المفاھيم قد ال توجد في 
. مثال لم يكن التمييز واضحا بين المنظمات الدولية او االجنبية واالقليمية. كل البلدان

وعموما لم تكن ھذه . لمنظمات االھلية والتطوعيةكما لم يكن التمييز واضحا بين ا
  . المشكلة معقدة وتم التعامل معھا في ضوء الفھم المناسب حسب االجابات

 
 ً  :أوضاع المراة في االردن: ثانيـــا

  
احة األردن  غ مس كان األردن ) 88778(تبل دد س غ ع ا، وبل را مربع و مت مة ) 5723000(كيل نس

ام  ي ع ك ف كانية ، حيث بلغت ا2007وذل ة الس غ  64.5لكثاف ا، ويبل ر مربع و مت شخص لكل كيل
وم . نسمة 5.4حجم األسرة في األردن  وتقدر دائرة اإلحصاءات العامة في األردن عدد السكان لي

ق  ين المواف ـ  15/3/2010االثن مة) 6006859(ب ة، األردن ( .نس اءات العام رة اإلحص دائ
  )2007باألرقام، 

   
دائرة االحصاءات (دراسة حول خريطة تمكين المراة في االردن  الى شيرويمكننا ھنا أن ن

الى انه ورغم التطورات الكثيرة التي حصلت في اوضاع المراة والتي توصلت ) 2007العامة، 
حيث تبين . في االردن، اال ان الشراكة بينھا وبين الرجل ال تزال دون المستوى المطلوب

  . ير في العديد من المجاالتالمؤشرات تأخر المرأة عن الرجل بشكل كب
  

بته  وفيما يتعلق بالمؤشرات اإلحصائية لإلناث ا نس % 48.5فقد تبين أن اإلناث يشكلن م
اث  ين اإلن ة ب بة األمي اع نس ن ارتف الرغم م كان األردن، وب ن س ذكور %) 11.4(م ة بال مقارن

غ %)4.1( يم الجامعي تبل اث في التعل دل%. 51.3، إال أن نسبة اإلن ا عن مع المشاركة في  أم
اث  د بلغت ) 15(النشاط االقتصادي لإلن أكثر، فق نة ف ل % 14.2س ذكور، وبلغت % 64مقاب لل

 .للذكور% 10.1مقابل % 24.4سنة فأكثر ما نسبته ) 15(نسبة البطالة بين اإلناث 
  

ا وان % 22.6إلناث تشكل ا املين في السلك % 14.3من موظفي الحكومة، كم من الع
ان /، وبلغت نسبة مشاركة اإلناث في المجلس التشريعيالدبلوماسي ھن إناث ا %12.7أعي ، كم

بته /وبلغت نسبة مشاركتھن في المجلس التشريعي ا نس واب م اث %. 6.4ن % 27.4وتشكل اإلن
من أعضاء % 22.7من أعضاء النقابات العمالية، و% 21من أعضاء المجالس النيابية، وكذلك 

كلن  ذلك يش ة، وك ات المھني ية% 27.8النقاب زاب السياس اء األح ن أعض توى  .م ى المس وعل
نان، ويشكلن % 33.3من األطباء ھن من اإلناث، و% 17.1ن إالمھني، ف % 46من أطباء األس

سنة مقابل  74.4ويبلغ العمر المتوقع لإلناث عند الوالدة  .من المحامين% 20.5ومن الصيادلة، 
ا  26.3ي األردن سنة للذكور، ويبلغ متوسط عمر الزواج لإلناث ف 71.6 اث م سنة، وتشكل اإلن

بته  ر% 11.6نس اب األس ن أرب ة، ( .م رأة األردني رات الم ة، مؤش اءات العام رة اإلحص دائ
2008( ،  

  
  

 :خريطة المشروعات •
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ة   اطق االردن الجغرافي م من مل معظ روعات تش ة ان المش ن الدراس ين م ظ ان . يتب ويالح
ا وم المشروعات ى توجد مقارھ ان العاصمةفي الدرجة االول ا الرئيسة في عم ا . راكزھ ولكنھ

ة اطق المملك اقي من ى ب اطھا ال ي نش د ف ع . تمت ات المجتم ات ومنظم ول ان الجمعي ن الق ويمك
والعاصمة . المدني الرئيسة تجد لھا مكانا مناسبا في العاصمة ففيھا التواصل والتمويل والموارد

ز فيھ كان االردن، ويترك ث س ن ثل د ع ا يزي ا م ان، فيھ دول عم ن ال ى االردن م دون ال ا الواف
ة،  أن في أطرافھا مناطقخاصة  المجاورة، وبالتالي فھي مدينة جاذبة، بحاجة الى تطوير وتنمي

  . كما انه فيھا ويجاورھا عدد من المناطق الريفي والمدن والمخيمات
  

راءة  ن ق ين االج المشروعاتم ى قضايا التمك ز عل ا ترك ين انھ مائھا، يتب دافھا واس اعي واھ تم
ا  ة ادوارھ ا لتادي ة لھ ارف الالزم ارات والمع ابھا المھ راة، واكس امل للم ادي الش واالقتص

ى التصدي للعنف  المشروعاتأضافة الى ذلك فإن اھتماما ملحوظا في . االجتماعية ينصب عل
واء ة والعالج او االي ا ان عدد من . االسري، سواء من حيث التوعية، او الوقاية، او الرعاي كم

  . تركز على التوعية القانونية والدعم النفسي واالجتماعي واالرشاد روعاتالمش
راة  المشروعاتوفي الغالب فإن  ى الم ز عل ا يكون التركي تركز على المراة ولكن في عدد منھ

راد االسرة وللرجال  المشروعاتبل ان من المقترحات ان تتوجه . وباقي افراد االسرة اقي اف لب
د ال بقناعة ان اي ع. خاصة اره وق ؤتي ثم د ال ي ة ق مل يتم بمعزل عن المنظومة االسرية مكتمل

  . يحقق اھدافه
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 ً   :الوضع الراھن للمشروعات االجتماعية: ثالـثـــــا
  

يشمل ھذا القسم من عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بالمشروعات من حيث توصيف 
، ومجمل دورة حياتھا منذ التاسيس ومرورا المشروعات، واعدادھا و انتشارھا وعمرھا الزمني

بالتنفيذ والمتابعة والتقييم، متضمنا ذلك عناصر القوة والضعف في المشروعات والعقبات التي 
  . واجھتھا وتواجھا، وايضا النتائج واالنجازات التي حققتھا المشروعات

  
  المشروعاتبيانات عامة عن : 1
  
  

  : أسماء المشروعات
 .اد القانوني واالجتماعيلإلرش -االرتقاء .1
 ).الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني(اإلرشاد األسري  .2
 .ازدھار النساء لتمكين المرأة .3
 .النساءازدھار  .4
ً (بداية جديدة  .5  ).في مساعدة النساء الموقوفات إداريا
 .بناء القدرة المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة في األردن .6
 .ابھة العنف ضد المرأةتعزيز حقوق المرأة اإلنسانية ومج .7
 . تعزيز حقوق المرأة القانونية .8
 ).تمكين المرأة(التمكين   .9

 .تمكين المجتمع المحلي خاصة المرأة في جنوب األردن .10
 .محافظة العقبة/تمكين المرأة في منطقة الشاللة واالشرفية .11
 .تمكين المرأة .12
 .تمكين المرأة .13
 .تمكين المجتمع المحلي خاصة المرأة/جيوب الفقر .14
 .حد من العنف القائم على النوع االجتماعيال .15
حماية الالجئين العراقيين في األردن في موضوع العنف القائم على النوع  .16

 .االجتماعي
 .خط اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي .17
 .دعم المجتمعات المحلية .18
19.  ً  .دعم وتمكين المرأة اجتماعيا
 .دمج النوع االجتماعي في الحياة العامة .20
 .المرأة األردنية رصد حقوق .21
22.  ً  .رصد حقوق المرأة قانونيا
 .الرعاية النفسية االجتماعية .23
 .صالون التجميل .24
  .صندوق االدخار لتمكين المرأة .25
 ).نور(العدالة الجنائية لألحداث  .26
ً  -فرصــة .27  .لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصاديا
 .قدرات .28
 .كرامة .29
 .كسب الدعم والمؤازرة لمناھضة العنف ضد المرأة .30
 .ة العنف األسريمجابھ .31
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 .مجابھة العنف ضد النساء والفتيات .32
 .للسيدات" محو األمية .33
 .المرأة والتكنولوجيا .34
 .مركز حاسوب .35
 .المقر الدائم لمجابھة العنف األسري .36
 .لتمكين النساء) 1(مكانة  .37
 ).2(مكانة  .38
 . لتمكين النساء). 2(مكانة  .39
 .منتدى حقوق إنسان وتعزيز الروابط والرصد .40
 .التوفيق األسريوئام للمصالحة و .41
 ).خاص بالتعامل مع النساء المعنفات(وحدة األسرة اآلمنة  .42
  .وحدة تدريبية إليجاد فرص عمل للفتيات .43

  
  :المشروعاتاستمرارية  

وفيما . ، والباقي منته%)74.4( 32  مستمرة  المشروعاتيتبين من النتائج أن حوالي ثالثة أرباع   
وأكثر السنوات . مشروع لكل منھا) 1999، 1998، 196(وات يتعلق بسنوات التأسيس فتوزعت على السن

على باقي  المشروعاتوتوزعت . مشاريع لكل منھا 8بواقع ) 2009، و 2008، 2007(مشاريعا كانت سنوات 
، وحوالي الثلث %)25.6( 11أما بالنسبة للعمر الزمني للمشاريع، فحوالي الربع مدتھا سنة واحدة . السنوات

  %). 34.9( 15، وأكثر من الثلث بقليل ھي مشاريع مستمرة غير منتھية، %)30.2( 13مدتھا سنتان 
  
  

  :المدى  الزمني للمشاريع
  

المدى الزمني %) 30.2( 13، واقل من الثلث بقليل %)34.9( 15أكثر من ثلث المشاريع ھي مشاريع مستمرة 
ة، ونسبة قليلة من المشاريع المدى المدى الزمني لھا سنة واحد%)  25.6(  11لھا سنتان، والربع تقريبا 

  %).9.3(4  سنوات 5-3الزمني لھا من 
   

  :المشروعاتنطاق عمل 
  

). وطني، إقليمي، ودولي(وھي  المشروعاتاحتوت االستبانة على ثالث خيارات لنطاق عمل 
التي  المشروعاتويقصدون " محلي"ولكن خالل عملية جمع المعلومات أضاف المجيبون فئة 

ً يمكن اعتبارھا مشاريعحيث . مناطق معينة في األردن نطاق عملھا وطنية مقابل الدولي  ا
والباقي %) 74.4(نطاق عملھا وطني  المشروعاتعلى أن حوالي ثالث أرباع . واإلقليمي

أما فيما يتعلق بالتغطية الجغرافية للمشاريع، فإنھا تتوزع على عدد من %). 25.6(محلي 
، ويأتي بعدھا في االنتشار %)41.9(ى المستوى الوطني التقسيمات، فالغالبية منھا عل

التي تتركز في العاصمة  المشروعات، ثم %)32.6(التي تغطي محافظة بأكملھا  المشروعات
ما على قرية أو مجموعة من القرى أو على إ المشروعاتثم تتوزع باقي %). 11.6(عمان 

محافظة، والعاصمة ھي اكبر  12من المناسب القول إن األردن يتكون من . مدينة معينة
  . المحافظات وأكثرھا سكانا
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  )1(جدول رقم 
  بيانات عامة حول المشروع

  النسبة  العدد  المتغيرات
 

  نطاق عمل المشروع
  74.4  32  مستمر
  25.6  11  منته
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  الجھات المنفذة

  18.6  8  حكومية
  16.3  7  قطاع خاص
  46.5  20  منظمة أھلية

  27.9  12  منظمة دولية غير حكومية
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  مصادر التمويل

  79.1  34  منظمة أجنبية
  16.3  7  حكومية
  14.0  6  يميةمنظمة إقل

  9.3  4  قطاع خاص
  9.3  4  منظمة دولية
  4.7  2  منظمة أھلية
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  )1(جدول رقم 

  روعاتبيانات عامة حول المش
  النسبة  العدد  المتغيرات

  نطاق عمل المشروع
  74.4  32  مستمر
  25.6  11  منته

  التغطية الجغرافية للمشروع
  41.9  18  الوطن ككل
  32.6  14  محافظة
  11.6  5  العاصمة

  6.5  3  قرية أو مجموعة قرى
  2.3  1  إقليم
  2.3  1  مدينة
  100  43  كلي

  الجھات المنفذة
  18.6  8  حكومية

  16.3  7  قطاع خاص
  46.5  20  منظمة أھلية

  27.9  12  منظمة دولية غير حكومية
  مصادر التمويل

  79.1  34  منظمة أجنبية
  16.3  7  حكومية

  14.0  6  ة إقليميةمنظم
  9.3  4  قطاع خاص
  9.3  4  منظمة دولية
  4.7  2  منظمة أھلية

   المدى  الزمني للمشاريع 
  25.6  11  سنة
   30.2   13  سنتان

   9.3   4  سنوات 3-5
   34.9   15  مستمر

  االرتباط بمشاريع أخرى   
   51.2  22  نعم
    48.8  21  ال

  
  
  

  
ولقد . المدروسة المشروعاتالمرتبطة ب المشروعاتل عن تم السؤا) 7(في السؤال المفتوح رقم 

ومن قراءة أسماء ). ب- 1انظر الملحق رقم -دون تكرار(مشروعا  24ذكر في ھذا السياق 
ويغلب عليھا أنھا . يتبين أنھا تدور حول قضايا ھامة تھم المرأة واألسرة بشكل عام المشروعات

كما تتضمن مشاريع . توجيه االجتماعي والنفسيمشاريع لإلرشاد والتوعية األسرية، متضمنة ال
عديدة حول العنف األسري والوقاية منه وتعليم الضحايا كيفية التعامل معه والتخفيف من 

بقضايا التمكين االجتماعي واالقتصادي  المشروعاتإضافة إلى اھتمام كبير في . سلبياته
لى لھا للتعامل األنسب مع الواقع ولتحقيق باعتبار أن التمكين ھو الوسيلة المث. والمھاراتي للمرأة

كما . حياة كريمة بعيدا عن الضعف واالستكانة التي يمكن أن تؤدي إلى االستغالل والعدوان
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توجد مشاريع عديدة تتعلق بتقديم الرعاية المتكاملة للمرأة ولألسرة للتعامل مع مصاعب الحياة 
المدروسة مرتبطة بمشاريع  لمشروعاتايمكن القول أن  . والعنف أو عنف الفقر والحاجة

مشابھا لھا، ومكملة لھا من حيث األھداف والمستھدفين باعتبار أن متطلبات النھوض تستدعي 
  . وجود مشاريع كثيرة وعلى المستوى الوطني
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  :التنفيـــــذ: 2
  

  :الجھات المنفذة للمشاريع
  

ر م ذكر اكث ا ل ار مفتوح ذا السؤال كانت الخي ذةفي اإلجابة عن ھ ة منف إن النسب . ن جھ ذلك ف ل
دة وال تتضايف لتصبح  ى ح ك سؤال عل ود ل ذكورة تع ا %100الم فينبغي اخذ كل . بمجموعھ

ا ( يتبين من النتائج أن اغلب الجھات المنفذة ھي منظمات أھلية. حده ىعنصر عل أو جمعيات كم
ل  اتالمشروع، تليھا %)46.5( 20، وذلك بعدد )ھو االستعمال الشائع في األردن المنفذة من قب

ة،  م القطاع الخاص %)18.6( 8الجھات الحكومي ة تشمل %). 16.3( 7، ث والجھات الحكومي
ل المجلس . أي منظمة أو مؤسسة أو ھيئة تتبع الحكومة ة مث ر حكومي ات التي تعتب وبعض الھيئ

دارتھا مؤسسة وطنية تتشارك في إ هھو ليس ھيئة حكومية بالمعنى الشائع ولكنفالوطني لألسرة، 
  . لكن تغلب عليھا الصفة الرسمية . وتمويلھا الحكومة والقطاعات التطوعية واألھلية ذات العالقة

  
  

  :مصادر التمويل
  

ة  ق منظمات أجنبي ة %)79.1( 34(كان اغلب التمويل من مصادر أجنبية عن طري  4، أو دولي
م المتحدة  فالمنظمة الدولية ھي. ويبدو ھنا خلط بين مسميات المنظمات%). 9.3( ع األم التي تتب

ر األردناأما المنظمة . أو ما شابھھا ة غي دو . الجني فھي المنظمة التي أصل تسجيلھا في دول يب
ا ة مع ة واألجنبي م يقصدون المنظمات الدولي رين فھ ين األم ين خلطوا ب . من اإلجابات أن المجيب

  . لية واألجنبيةفمن المناسب الدمج بين الفئتين في فئة واحدة ھي المنظمات الدو
  

م (يتضح من البيانات  ا) 2جدول رق ا أعمالھ زاول من خاللھ رات ت . أن ألغلب المشروعات مق
ا رات خاصة بھ وارد . وفي الغالب ال تتطلب المشروعات مق ذھا من خالل الم حيث يمكن تنفي

ة تتجه إضافة إلى أن الجھات . المكانية والمادية المتوافرة لدى الجھات القائمة على التنفيذ الممول
ى تحقيق  إلى أن ال تمول بنية أساسية من مقرات أو معدات وتفضل أن يذھب التمويل مباشرة إل

ا . أھداف المشروعات المحددة ة م زات المادي وبشكل عام يظھر أن المشروعات لديھا من التجھي
ي، ف. يكفي إلى حد كبير ائل االتصال خاصة االتصال االليكترون حوالي لكن يتبين نقص في وس

ى أن استخدام %)55.8(النصف فقط من المشروعات لديھا مواقع اليكترونية  ، ربما يعود ھذا إل
وافرة للمشاريع، ) 2(وفي الملحق رقم . االنترنت ال يزال محدودا تفصيل للتجھيزات المادية المت

  :مدى توافر التجھيزات المادية الالزمة للمشاريع.  يمكن الرجوع إليھا لالستزادة
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  مدى توافر التجھيزات المادية الالزمة للمشاريع) 2(جدول رقم 

 %)العدد والنسبة(غير متوفرة  %)العدد والنسبة( متوفرة  التجھيزات

  )18.6( 08  )81.4(  35  مقر للمشروع

  )27.9( 12  )72.1( 31 تجھيزات مكتبية

  )37.2( 16  )62.8( 27  أجھزة حاسوب

  )39.5( 17  )60.5( 26  وسائل نقل

  )41.9( 18  )58.1( 25  سائل اتصالو

  )44.2( 19  )55.8( 24 موقع اليكتروني

  
 

 
 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

متوفر غير متوفر

مدى توافر  التجھيزات المادية

مقر المشروع
تجھيزات مكتبية
اجھزة حاسوب
وسائل نقل
وسائل اتصال
موقع اليكتروني



 14

  
  :المشروعاتالعاملون في 

  
وع أو  المشروعاتلقد وقع خلط أيضا في اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بالعاملين في  من حيث الن

ي. العدد ا يل م : فتم التعامل مع األمر كم ر السؤال رق ا عن عدد الع 13اعتب ورا أو إناث املين ذك
ة  14والسؤال . وكانت اإلجابة عنه رقمية ى، وأعطيت اإلجاب را أو أنث اعتبر عن نوع المدير ذك

م  1 را ورق دير ذك ان الم ى 2إذا ك ديرة أنث ت الم م .  إذا كان ؤال رق ي الس اع نفس  15وف م إتب ت
اث للمشاريع التي يعمل  3مع إضافة رمز  14الترميز المستخدم مع سؤال رقم  ا اإلن في إدارتھ

ذكور في . والذكور املين ال ةت كان. المشروعاتوكان متوسط عدد الع دار  المشروعات أغلبي ت
اء  ل النس ن قب ال %)72.1( 31م ين أدار الرج ي ح ن %) 16.3( 7 ، ف روعاتم ، المش

تركة%) 11.6(5و ا مش اريع إدارتھ ة . مش ر دقيق ا غي ة عن ون اإلجاب ا تك ا أن . ربم ن آثرن ولك
  . الحقاكما ھي، ويمكن اجراء التصويبات الالزمة إلجابات نعرض ا

  
ي إدارة  املين ف وع الع وص ن ا بخص روعاتأم اث المش ن اإلن ة م ت األغلبي د كان  22(، فق

اث %)37.2( 16 المشروعات، وعدد من %)51.2( ذكور واإلن ا كل من ال ، يعمل في إدارتھ
  .ةيعملون في اإلدار%) 9.3( 4ونسبة اقل من الرجال . معا
  

وكان متوسط عدد . 2، ووسيط 4أما بالنسبة لعدد العاملين فقد كان متوسط عدد العاملين الذكور 
  .عامالت 6، بوسيط 9العامالت اإلناث 

   
  :المشروعاتأھداف 

  
بشكل مفتوح، وذلك كي يمكن االحاطة بكافة االھداف  المشروعاتلقد وضع السؤال عن اھداف 

ائق عاتالمشروكما يراھا القائمون على  م ح. المشروعات، او كما ھي في وث د ت  109ر صولق
اريع داف للمش اً . أھ ة ھجائي تبيان مرتب ي االس ا وردت ف داف كم ع األھ ر جمي م ذك د ت انظر (وق

م  ىإضافة   ).3الملحق رق ذا  إل م تصنيف ھ د ت ك فق داف ذل ن األھ ر م م الكبي ددالك ى ع ن  إل م
  :الفئات، وھي
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 حسب التكرار األكثر تالمشروعاأھداف ) 3(جدول رقم 

 التكرار  األھداف  
  23    تمكين اقتصادي واجتماعي وتحسين مستوى الحياة  - 1
  21            مھارات وتدريب - 2
  17               مؤسسي - 3
  16                توعية وتثقيف - 4
  10          مناصرة ودعم قانوني ورصد  - 5
  10    حل المشكالت ومساعدة المعنفات والحد من العنف - 6
   6          .دعم النفسي واالجتماعي واإلرشادال - 7
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م  دول رق ن الج دو م ا يب ر  )3(وكم التكرار االكب ه حضي ب ة مكونات ين بكاف داف التمك إن اھ ، ف

اة ). 23( توى حي ة ومس ين نوعي اعي وتحس ادي واالجتم ين االقتص التمكين التمك د ب وقص
ة، ام. المستفيدين ة وجاء في المرتبة التالية من حيث االھمي دريب بكاف ارات والت ور اكساب المھ

انفھن، . انواعه ومضامينيه اء ب ة النس ز ثق اة وتعزي ة لتحسين مستوى الحي يلة ھام دريب وس فالت
را من   المشروعاتوتمكينيھم من مواجھة متطلبات الحياة والتعامل مع صعابھا، خاصة ان كثي

  . وف الصعبةموجھة للنساء المعنفات او الالتي يعانين من ضيق العيش والظر
  

وكانت مشاريع االصالح والبناء المؤسسي في المرتبة الثالثه، تلتھا مشاريع التوعية ثم 
وعلى . وجاء الدعم النفسي االجتماعي واالرشاد في المرتبة السابعة. المناصرة وحل المشكالت

  .كل فإن ھذه االھداف تشكل منظومة من عوامل النھوض بالمرأة اجتماعيا واالرتقاء بھا
  
  
  :المشروعاتبيعة أنشطة ط
  

ا  9تم السؤال عن  ق المشروعاتمن أنماط االنشطة التي تقوم بھ ار عاشر يتعل م إضافة خي ، وت
تبانة ي االس ذكر ف م ت رى ل اطات أخ أي نش م . ب دول رق ين الج اطات) 4(ويب ب نش داد ونس  أع

د. المدروسة المشروعات ذكورة تعكس أھ داًء إن األنشطة الم  . المشروعاتاف ويمكن القول ابت
ار  ل األفك وھذا أمر منطقي فلكي تتحقق األھداف ال بد من نقلھا إلى واقع ملموس وإجراءات تنق

ل   .واألھداف المرغوبة إلى عمل ممكن، ونتائج محققة ة التي يمكن أن تنق فالنشاطات ھي اآللي
واقعي ق ال ى التحق داف إل ار مفت. األھ اء الخي م إعط ه ت ى ان ا إل ير أيض ا نش ين وھن ا للمجيب وح

ذلك الإجابة الختيار اكثر من  ق ب ة تتعل ار إجاب دوبالتالي فإن النسب المذكورة مع كل خي  . فقط بن
رارا  وينبغي اخذ كل خيار بمفردة، ولكن يمكن االستنتاج من األرقام أي النشاطات ھي األكثر تك

  . وربما األكثر أھمية
  

ا نشاطات يتبين من النتائج إن نشاطات التدريب أو التكوي ن تأتي في المقدمة من النشاطات تتبعھ
ة  والي%) 79.1( 34, %) 81.4( 35(التوعي ى الت اطات ). عل ب نش ي الترتي دھا ف أتي بع م ي ث

وادر، %)55.8( 24(تنمية المھارات  داد الك م أع اوية %)51.2( 22، وث داد ونسب متس ، وبأع
ا )%48.8( 21( كل من تقديم مساعدات مالية أو عينية، وتحسين ظروف العيش د ). لكل منھ بع

  ). 4(ذلك تتوزع النسب على باقي النشاطات، انظر الجدول رقم 
  

م ذكر عدد  ومن خالل اإلجابة عن الشق النوعي المفتوح من السؤال عن أنشطة المشروعات، ت
ين من . كبير من األوصاف لھذه النشاطات ذه الصفات، حيث يتب رز ھ د أمكن استخالص اب وق

م  4ولالستزادة يمكن الرجوع إلى الملحق رقم   .ذلك ما يلي دم الئحة باألوصاف التي ت الذي يق
  .ذكرھا من قبل المجيبين عن االستمارة
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  نشاطات المشروعات) 4(جدول رقم 
  النسبة  العدد  المتغيرات

  81.4  35  تكوين/تدريب
  79.1  34  توعية

  55.8  24  تنمية مھارات
  51.2  22  إعداد كوادر
  48.8  21  دات مالية أو عينيةتقديم مساع

  48.8  21  تحسين ظروف العيش
  44.2  19  تأھيل وإعادة تأھيل

  27.9  12  توفير مؤسسات رعاية مختلفة
  25.6  11  برامج حماية

  14.0  6  غير ذلك
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  المشروعاتا ھالفئات التي تستھدف
  

م العام المشروعاتإن المستھدفين من  ذا السياق فھ م في ھ ؤثر في التخطيط ھم الفئة األھ ل الم
ات ھي محل عمل  ذه الفئ الي تكون ھ ا وبالت تفيدة  المشروعاتللمشاريع وفي إيجادھ وھي المس

ا بشكل مباشر ة . منھ ات حسب الخصائص التالي ع فئ ى أرب تھدفين إل ات المس يم فئ م تقس د ت ولق
ة، . 2الحالة االجتماعية، . 1: وھي ر، و . 3الحالة الوظيفي ة ا. 4حسب العم انظر  .لصحيةالحال

  ).4(جدول رقم 
بتھن  ،نساء المتزوجاتكان النصيب االكبر من المستھدفات ھن ال  37حيث كانت أعدادھن ونس

  .  منھا للك%) 86.0( 37، تليھا فئة العزباوات والمطلقات بأعداد ونسب متساوية، %)90.7(
وت  م للمتقاعدات %)69.8(30وكان االستھداف اكبر لربات البي ة %)67.4( 29، وث ا فئ ، تليھ

م المسنات %). 65.1( 28العامالت   ات وث ابات والفتي ر للش ان االستھداف اكث وحسب العمر ك
ائج كان االقل بالنسبة لالطفالواالستھداف  دو من النت ا يب ارب نسب االستھداف حسب . كم وتتق

ات  واء مريضات أو معوق حية س ة الص والي%) 48.89 21، و%)46.5( 20(الحال ى الت .  عل
  .حاالت صحية أخرى عند السيدات%) 25.6( 11 المشروعاتاستھدف حوالي ربع و
   

أما بالنسبة الستھداف الرجال فتبين ان اقل من نصف المشروعات قد استھدفت في نشاطاتھا الرجال، وحوالي 
  . وذلك من االستبيانات التي استكملت عنھا اإلجابات انظر الجدول ادناه. الثلث لم تستھدف الرجال

  استھداف الرجال 
  %)48.8( 21  نعم

  %)32.6( 14  ال 
  

شخص، بوسيط حسابي  1759وبخصوص عدد المستھدفين من المشروعات فكان المتوسط ھو 
. شخص 200شخص بوسيط قدره  2300، وكان متوسط عدد المستفيدين الفعليين )240(
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  )5(جدول رقم 

  توزيع المشروعات حسب فئات المستھدفين
  النسبة  عددال  المتغيرات

  حسب الحالة االجتماعية للنساء
  90.7  39  متزوجات
 86.0  37  عزباوات
  86.0  37  مطلقات
      أرامل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حسب الحالة الوظيفيةتوزيع المشروعات 
  69.8  30  ربات بيوت
  67.4  29  متقاعدات
  65.1  28  عامالت
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  حسب العمرتوزيع المشروعات 

  79.1  34  شابات
  69.8  30  تياتف

  48.8  21  مسنات
  30.2  13  أطفال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حسب الحالة الصحيةتوزيع المشروعات 
  48.8  21  أمراض مزمنة
  46.5  20  معوقات
  25.6  11  غير ذلك
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  والمشكالت اإلنجازات:3
  
  

نت كا. ال أماھدافھا  المشروعاتھو ھل حققت ھذه كافة  المشروعاتالسؤال المركزي المتعلق ب
ذا السؤال  اإلجابة رة من  باإليجابعن ھ ا، %)81.4( المشروعاتلنسبة كبي ة  أم النسب الباقي

دفتعود إما لمشاريع جديدة او لمشاريع  نھج  . لم يتم تقييمھا بع ا من حيث الم ان من حيث ربم ك
افةالمناسب  ار  إض ةخي و  إجاب ر ھ د أنآخ روع جدي الل . المش ن خ ذا م ين ھ د تب ل لق ى ك عل
ا ين تاإلجاب تم الفصل ب م ي ن ل روعات، ولك دة  المش رأي  أوالجدي ا ل دافھا تبع ق اھ م تحق ي ل الت

  ).5(انظر لالستزادة ملحق رقم  . األسئلةالمجيبين عن 
  

  :المشروعاتالعقبات التي تواجه 
  

م  دول رق ين ج ه )5(يب ت وتواج ي واجھ ات الت روعات، العقب ا . المش ن ابرزھ ان م كلة وك مش
ين . اإلدارية اإلجراءاتتعقيد التمويل، وثم مشكلة  وتكاد تكون ھاتان المشكلتان قاسما مشتركا ب

ل، و%) 30.2( 13 المشروعاتفحوالي ثلث . المشروعات جميع اني من مشكلة التموي  12تع
دات %) 27.5( ةتعاني من التعقي ةونسب . اإلداري اني من مشكالت  المشروعاتمن  متفاوت تع

ل صعوبة الوصول  ىشتى مث تھ إل تدامة،  أودفين المس ود خطط لالس دم وج اوبھم، وع دم تج ع
   . ونقص الموارد البشرية

  
  العقبات والصعوبات التي واجھت المشروعات) 6(جدول رقم 

  النسبة  العدد  العقبات
  لم تذكر أي عقبات أو معيقات في ھذين البندين  عدم وجود وثيقة مشروع

  عدم وضوح غايات المشروع وأھدافه
  30.2  13  مشكلة التمويل

  27.5  12  تعقيد اإلجراءات اإلدارية
  14.0  6  صعوبة الوصول إلى المستھدفين

  14.0  6  عدم وجود خطة لالستدامة
  11.6  5  مشكلة المكان

  9.3  4  نقص الموارد البشرية
  7.0  3  عدم تجاوب المستھدفين
  7.0  3  نقص القدرات الفنية

  4.7  2  مشكالت دراسات الجدوى
  4.7  2  لماديةنقص التجھيزات ا

  4.7  2  مشكلة التنسيق بين الجھات ذات الصلة
  2.3  1  عدم وجود مؤشرات للتقييم
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ا  م السؤال عنھ د ت ا، فق أما بالنسبة لتوصيف ھذه العقبات، واإلجراءات التي اتخذت للتغلب عليھ

ذه القضايا.  بشكل مفتوح م . وقدم المجيبون معلومات كثيرة حول ھ دم الملحق رق ذه )6(ويق ، ھ
  . العقبات كما وردت في البيانات االولية
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   آليات التقييم والمتابعة: 4
  

ا إجراءاتحسب  المشروعاتتوزيع ) 6(يبين الجدول رقم  ا ومتابعتھ ين . تقييمھ ة  أنويتب الغالبي
ا %) 14.0( 6، ولم يتم تقييم %)79.1( 34قد تم تقييمھا  المشروعاتالعظمة من  مشاريع، ربم

  . لتقييمھابعد ولم تبدو الحاجة ملحة جديدة  ألنھا
  

  :مراحل التقييم
  

ي، %)60.5( 26 المشروعاتمن نصف  ألكثرأما بالنسبة لمراحل التقييم، فھو مستمر   ومرحل
ل  دد اق ائي ل %)46.5( 20لع ا %). 39.5(17، ونھ ول ھن در الق ىويج ي  إل داخل ف ود ت وج

ان متاح إجابةالنسب حيث انه خيار اختيار اكثر من  إن ك الي ف ين، وبالت د  المشروعاتا للمجيب ق
  . التقييم أنواعتتواكب فيھا جميع 

  
  :جھات التقييم

  
ىالخارجي  إلىتتعدد جھات التقييم من الذاتي،  دد  إل ائج . األطرافمتع ين من النت ي أنوتب  مالتقي

ف  ن نص ر م ي اكث ع ف ذاتي اتب روعاتال ب %). 55.8( 24  المش ي الغال ه ف وم ب ان يق وك
اوية  وناإلداري تفيدون بنسب متس نھم%) 55.8( 24(والمس ل م ان . لك ن %) 44.2( 19وك م

  . شارك في تقييمھا العاملين فيھا المشروعات
  

يم  م تقي د ت ارجي فق يم الخ ن %) 44.2( 19وبخصوص التقي روعاتم ات  المش ل الجھ ن قب م
رافية،  ة، و %) 30.2( 13و االش ات التمويلي ل الجھ ن قب ا م م تقييمھ ن  %)16.3(7ت م
دد . لتقييمھا أخرىتوجد ترتيبات  المشروعات يم متع ان التقي من %) 23.3( 10ل  األطرافوك
  .المشروعات

   
  :منھجية التقييم

  
ي  يم ف ز التقي يم يرك ى تقي ب عل م تق%)76.6(33 األداءالغال دافيم ي، وث ات  األھ  31والمخرج

را، %)72.1( يم  وأخي دو  %). 69.8( 30 األنشطةتقي اطتب ة التقي أنم والي ثالث ة، فح يم متقارب
اع ه يتسم بالتكامل  المشروعات أرب ذي يظھر ان يم ال ا التقي ع في تقييمھ ا يتب ي جرى تقييمھ والت

ات  ل عملي ى مجم ز عل روعاتوالتركي د  . المش ة ق ذا الن أغلبي ون ھ روعاتيك ا  المش تمويلھ
يم ةواإلشرافيخارجي وتتطلب وثائقھا وجود التقييم، ومشاركة الجھات الممولة  ة التقي . على عملي

ا،  المشروعاتنجاح  إثبات إلىبحاجة  أيضاھي  واألجنبيةالمنظمات الدولية ذلك ألن  التي تمولھ
المتحدة  األمممن موازنات  أوتأخذ التمويل من جھات حكومية من الدول الغنية  األصلفي  ألنھا

  . في المنظمة األعضاءالتي تشارك فيھا الدول 
  

  :أدوات التقييم
  
ة  األدواتان من ابرز ك تبيان %) 74.4( 32المنھجية المستخدمة في التقييم، ھي المقابل م االس ث

رات %)60.5( 26 ا المؤش بة ، )55.8( 24، يليھ دد والنس ي الع او ف ات بتس ة الملف  24ومراجع
ا ملل إتباعھاالتقييم  أدواتويغلب على . المالحظة الميدانية تأتي، ثم %)55.8( وعي، ربم نھج الن
ق ال دى تحق نھج يعطي صورة افضل عن م ذا الم دافن ھ روعات أھ ة . المش ات الكمي فالقياس
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اني  المشروعاتوحدھا ال تكفي وقد تعطي صورة غير حقيقية عن اآلثار التي حققتھا  وعن المع
  .المشروعاتالمعاناة التي يواجھھا المستھدفون من ھذه  أو
  

  )7(جدول رقم 
  آليات التقويم والمتابعة

  النسبة  العدد  راتالمتغي
  ھل تم تقييم المشروع

  79.1  34  نعم
  13.9  6  ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مراحل التقييم
  6.5  26  مستمر
  46.5  20  مرحلي
  39.5  17  نھائي
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  جھة التقييم

  
  55.8  24  ذاتي

  55.8  24  اإلداريين
  55.8  24  المستفيدين
  44.2  19  العاملين
  16.3  7  :خارجي

  30.2  13  جھات إشرافية
  44.2  19  جھات تمويلية

  16.3  7  أخرى
  23.3  10  متعدد األطراف
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  منھجية التقييم

  69.8  30  تقييم األنشطة
  72.1  31  "المخرجات"تقييم األھداف 

  76.7  33  تقييم األداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  أدوات التقييم

  74.4  32  مقابالت
  60.5  26  االستبيان
  55.8  24  مؤشرات
  5.8  24  ملفات
  51.2  22  مالحظة
  9.30  4  غير ذلك
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  )8(جدول رقم 
  :كيفية استفادة المشروعات من عملية التقييم

  التكرار  اسم المشروع الرقم
  14  الكشف عن نقاط القوة والضعف -  1
التغلب على المشكالت والصعوبات وتحسين  -  2

الخدمات
10  

  4 تطوير اإلستراتيجيات والخطط -  3
  3 ك األخطاء منذ البدايةالمتابعة وتدار -  4
  3 تحديث قاعدة البيانات وإجراء دراسات -  5
  2 ابتكار برامج جديدة ونشر التجربة -  6

  

0

2

4

6

8

10

12

14

تكرار

كيفية استفادة المشاريع من عملية التقييم
نقاط القوة والضعف

التغلب على المشكالت
وتحسين الخدمات
تطوير االستراتيجيات
والخطط
المتابعة وتدارك
االخطاء منذ البداية
تحديث البيانات
واجراء الدراسات
ابتكار برامج جديدة
ونشر التجربة
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، الى ان )8(من التقييم، فتشير البيانات في الجدول رقم  المشروعاتأما بالنسبة لمدى استفادة 
ريع في المساعدة على الكشف فقد كانت االستفادة االكبر للمشا. الفائدة كانت متحققة من التقييم

في التغلب على المشكالت والصعوبات  المشروعاتعن نقاط القوة والضعف، تلى ذلك مساعدة 
من نواح اخرى مثل، تطوير  المشروعاتكما استفادت . وبالتالي تحسين الخدمات التي تقدمھا

. ة ونشر التجربةخططھا واستراتيجياتھا، ومساعدتھا في تحديث بياناتھا وابتكار برامج جديد
يبدو بإيجاز من ھذا االجابات ان التقييم كان فاعال ومفيدا للمشاريع، سواء في تحسين عملھا، او 

  ).8انظر لمزيد من التفصيل ملحق رقم (. مساعدتھا في تدارك االخطاء وتحسين االداء
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 ً   الرؤيـــة المستقبلية: رابعـــا

  
ر من . يمثل ھذا المحور ختام محاور الدراسة  ا ھي الحال مع عدد كبي ئلةوكم م  أس الدراسة ت

اء ارات  إعط ار أي خي ة اختي وثين فرص ةالمبح بة  إجاب ا مناس ة  أويرونھ ى حال ة عل منطبق
اريعھمم ن . ش نمط م ذا ال ةھ ار  اإلجاب رة الخي ع دائ اميوس ه  أم وثين لكن ين بوضوح المبح ال يب

  . المطلقة ماألرقامن خالل مقارنة  إالالتراتب النسبي للخيارات، 
  

ين  د تب ام  أنلق ي  األولاالھتم ين ف روعاتبالتحس ل  المش ة تموي و عملي ان ھ روعاتك ال . المش
ل كانت من  أنتذكرنا  إذاغرابة في ذلك  ممشكلة التموي ات التي واجھت  أھ . المشروعاتالعقب
ى  إنوستبقى كذلك  ة عل تدامة و المشروعاتلم يكن لدى الجھات ا لقائم ى االس درة عل وجود الق

ر من . التمويل الذاتي المضمون أتي  المشروعاتولكن كما ھو معروف فإن الكثي د الدراسة ت قي
ر من . استجابة الھتمامات الممولين والجھات التي تدعمھم م توجد كثي ا ل فبدون ھذا التمويل ربم

  .القضايا محل االھتمام
والتقييم، انظر الجدول المرأة  المقترحات المتعلقة بقضايا التنفيذ ومشاركة أھميةولقد تقاربت 

  .)9(رقم 
  

  )9(جدول رقم 
  المحاور الرئيسة المقترحة لتطوير المشروعات

  
  (%)العدد والنسبة     المقترحات

  %)46.5( 20  تمويل المشروع 

  %)41.9( 18  تنفيذ المشروع 

  %)41.9( 18  مشاركة المرأة في المشروع 

  %)39.5( 17  التخطيط للمشروع 

  %)39.5( 17  لمشروعتقييم ا 
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وجاءت نوعيا مفتوحا،  المشروعاتوكان شق من السؤال عن المقترحات المستقبلية لتحسين 

  ). 9(الملحق رقم  إلى واإلجابات، تاركين التفصيالت ومتنوعة كثيرة إجاباتنه ع
  
  

  :المجاالت المقترحة للمشاريع الجديدة
  

حيث تشير النتائج الى ان . المقترحة للمشاريع ، المجاالت االجتماعية)10(يبين الجدول رقم 
ھا مشاريع التوعية واالرشاد يالمقترحة، تل المشروعاتمشاريع التمكين تأتي في صدارة 

 باعتبار . ھناك مقترحات الستھداف جميع افراد االسرة وليس فقط النساءو. واكساب المھارات
ومن خالل جميع افراد االسرة، والمجتمع العمل للنھوض بالمرأة ال يتم بمعزل عن العمل مع  أن

، مثل تغيير ھناك مقترحات تتناول عدد من القضايا وبإھتمام قليل أنكما  . بشكل عام
لمزيد من ( . السياسات، والتنسيق مع المجالس البلدية، وزيادة كفاءة االختصاصين االجتماعيين

   ).10التفصيل انظر ملحق رقم 
  

  جتماعية المقترحة للمشاريعالمجاالت اال )10(جدول رقم 
 التكرار  اسم المشروع  
النفسي، االجتماعي، االقتصادي، القانوني، السياسي (مشاريع التمكين  -  1

  )   والثقافي
25  

  21             توعية وإرشاد وبناء قدرات واكساب مھارات -  2
  4                         ألسرة  استھداف جميع أفراد ا -  3
  4               تدريب السيدات على إدارة المشروعات  -  4
  2            تركيز على النساء في القرى  -  5
  2              المرأة وتحديات العصر -  6
  1                 تغيير السياسات            -  7
  1                 التنسيق مع المجالس البلدية  -  8

  1          زيادة كفاءة األخصائيين االجتماعيين - 10
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 ً   النتائج واالستخالصات: خامسـا
  

مشروعا من مشاريع النھوض بالمرأة في األردن وفق المواصفات  43لقد تمت دراسة 
من قبل منظمة المرأة العربية في وثيقة الدراسات المسحية في المجال التي تم اعتمادھا 

على عدة مراحل أولھا تحديد الجھات والمؤسسات الرسمية  المشروعاتوتم اختيار . االجتماعي
والتطوعية والخاصة التي تعنى بالنھوض االجتماعي للمرأة والتي لديھا مشروعات وفق 

ل بالجھات تلك ومراسلتھا، والطلب منھا تزويد فريق البحث وثم تم االتصا. المعايير المعتمدة
  . ، وفقا لإلطار المعتمد والتعريفات المستخدمةالمشروعاتبالبيانات حول 

 
أداة للدراسة ة ك رأة العربي ة الم ل منظم اده من قب داده واعتم م إع ذي ت . وقد استخدم االستبيان ال

المشروعات منذ التأسيس ومرورا بالتنفيذ،  واحتوى االستبيان على أسئلة حول مجمل دورة حياة
وير يم والتط م التقي ن ث ة. وم ئلة مغلق ين، أس ى نمط ئلة عل اءت األس اً : وج ا كمي ل معھ م التعام ت

رار/باستخدام اإلحصاء الوصفي المناسب( ائج في جداول).  النسب والتك م عرض النت ا .  وت أم
جيلھا بد ات وتس ر اإلجاب م حص د ت ة، فق ئلة المفتوح ى األس ائمين عل ن الق ا وردت م ة كم ق

ي المشروعات ة الت ر عن األھمي ذي يعب ر وال رار األكث ا، ورتبت حسب التك م ترميزھ ، ومن ث
 . لھذه األمور المشروعاتيضعھا القائمون على 

  
  :الصعوبات التي واجھت الدراسة

ت من ابرز الصعوبات التي واجھت الدراسة كانت عدم استجابة الجھات المنفذة للمشروعا
حيث جرى في البداية  إرسال رسالة من عضو المكتب التنفيذي . والتردد في إعطاء البيانات
وكانت اإلجابة محدودة وال تفي . والمؤسسات  ذات العالقة تللمنظمة في األردن، للوزارا

ثم بعد ذلك جرى تكثيف االتصال مع تلك المؤسسات وزيارتھا واالتصال مع العديد . بالغرض
وفي النھاية تم . ومعاودة االتصال والزيارات لمرات عديدة. ن والمسئولين عنھامن القائمي

  .استبيان، ويبقى عدد لم يستكمل بعد 43الحصول على 
   

ولقد واجھت الدراسة بعض الصعوبات المنھجية تتمثل في لبس في فھم بعض األسئلة المتضمنة 
مثال، لم يكن . د ال توجد في كل البلدانفي االستبيان، أو في وجود معان محلية لبعض المفاھيم ق

التمييز واضحاً بين المنظمات الدولية أو األجنبية واإلقليمية، ولم يكن التمييز واضحاً بين 
وكان لكثرة األسئلة المفتوحة صعوبة في الترميز وفي التحليل . المنظمات األھلية والتطوعية

خاصة (اإلجابات المكررة بشكل كبير وفي بعضھا لم يمكن وضعھا في جداول نتيجة لطبيعة 
  ).  توفر المستلزمات المادية للمشاريع

  
  : ملخص النتائج

كانت  فقد، أما بالنسبة لسنوات التأسيس%). 75(مستمرة  المشروعاتكانت معظم 
في الوقت  المشروعاتاألكثر نصيباً في استحداث وتنفيذ ) 2009، و2008، 2007(سنوات 

واستمر ما يقارب . مشروع لكل منھا) 1999، 1998، 1996( الذي توزعت على السنوات
بقليل في حين بقي الثلث لمدة سنتين، وما يقارب الربع لمدة سنة  المشروعاتأكثر من ثلث 

 .واحدة
   

. أما فيما يتعلق بنطاق عمل المشروعات فإن ثالث أرباعھا على المستوى الوطني والباقي محلي
ا،  والتغطية الجغرافية في الغالب ى مستوى المحافظة بأكملھ م عل على المستوى الوطني، ومن ث

 .إما على مستوى قرية أو مجموعة من القرى أو على مدينة معينة المشروعاتثم توزعت باقي 
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كز الكثير من المشروعات على تقديم اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي للنساء وأسرھن 
ات لدھيا خط اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي، كما أن بعض المشروع. وأحيانا للرجال

مجانيا يمكن المحتاجات من االتصال بالجمعيات والھيئات ذات العالقة طلبا للمشورة والنصيحة 
لذلك توجد مشروعات متعددة تعنى بتقديم الدعم النفسي واالجتماعي . أو المساعدة المباشرة

 .المتكاملةوالقانوني والرعاية النفسية االجتماعية 
  

وحيث أن النھوض يتطلب إكساب المرأة المعرفة والمھارات واإلمكانيات التي تؤھلھا للنھوض 
واإلمساك بزمام المبادرة وجعلھا عنصرا فعاالً في المجتمع، اقتضى ذلك وجود العديد من 

ك وذل. المشروعات التي تعنى بالتمكين االقتصادي واالجتماعي والقانوني والمؤسسي للمرأة
بھدف إكساب المرأة والمؤسسات التي تعنى بشؤونھا القدرات الالزمة لتمكينھا من االستقاللية 

  .والنھوض بالحصول والتمكن من اإلنتاجية والفعالية االجتماعية
  

ما يھدف إلى الحد  المشروعاتفمن . لقد حظي موضع العنف بالنصيب األكبر من المشروعات
جتماعي، أو كسب المؤازرة لمناھضة العنف، ومجابھة العنف من العنف القائم على النوع اال

إضافة إلى وجود مشروعات تعنى . األسري تحديدا، خاصة الموجه ضد النساء والفتيات
بمساعدة النساء المتعرضات للعنف ھن وأطفالھن،  ووجود مشروعات تھتم بالمصالحة وتحقيق 

نف، بمشروعات تعمل على بناء القدرات وتعزز ھذه الجھود الموجھة ضد الع. الوفاق األسري
المحلية لمكافحة العنف وتعزيز حقوق المرأة القانونية ورصد ومتابعة تنفيذ القوانين ذات 

  . العالقة
 

دعم التوجھات  ابھة والتي ت ة بمجموعة من المشروعات المش ولقد ارتبطت المشروعات القائم
ة األسريةا وخاصة في مجاالت. واالھتمامات للمشروعات المدروسة اد والتوعي العنف ، إلرش

لبياته ن س ف م ه والتخفي ل مع ة التعام حايا كيفي يم الض ه وتعل ة من ري والوقاي ا . األس وايض
روعات  رأةمش اراتي للم ادي والمھ اعي واالقتص ين االجتم روعات . التمك ة ومش ديم الرعاي تق

  .لفقر والحاجةالمتكاملة للمرأة ولألسرة للتعامل مع مصاعب الحياة والعنف أو عنف ا
  

ا  ة، تليھ ات أھلي ي منظم ذة ھ ات المنف ب الجھ روعات، فأغل ذ المش ة تنفي ق بعملي ا يتعل ا فيم أم
مية ا الصفة الرس ب عليھ ي تغل ة أي الت ان . الحكومي ن وك ة ع ن مصادر أجنبي ل م رز التموي أب

ا أعمال المشروعاتألغلب وتوفر . طريق منظمات أجنبية أو دولية زاول من خاللھ رات ت ا مق ھ
رأة النصيب . في حين يتبين نقص في وسائل االتصال خاصة االتصال االليكتروني ان للم ولقد ك
  .األكبر في أدارة المشروعات، كما كان أغلبية العاملين أيضا من النساء

 
ر  ي األكث ين ھ داف التمك ت أھ ث كان مائھا، حي ن أس رة ع روعات معب داف المش ت أھ د كان لق

ك . المھارات والتدريب بكافة أنواعه ومضامينه تكرارا، تبعتھا أھداف إكساب ة في ذل وال غراب
م . فإن التمكين الحقيقي ال يتحقق إال إذا اكتسب المرأة مھارات وقدرات وإمكانيات حقيقية ومن ث

م  ة ث ا مشاريع التوعي ة والتي تلتھ ة الثالث اء المؤسسي في المرتب جاءت مشاريع اإلصالح والبن
  .في المرتبة السابعة واإلرشادفي حين جاء الدعم النفسي االجتماعي المناصرة وحل المشكالت، 

 
حيث جاء في . ويمكن القول أيضا أن نشاطات البرامج قد بينت بشكل واضح ارتباطھا باألھداف

ديم  م تق ن ث وادر وم داد الك ا أع ارات وتليھ ة المھ م تنمي وين ث دريب أو التك اطات الت ة نش المقدم
. النسب على باقي النشاطات توزعتوتحسين ظروف العيش بعد ذلك  مساعدات مالية أو عينية،

ى أن  داف إل اطات واألھ ين النش اط الواضح ب دل االرتب روعاتوي كل  المش م تصميمھا بش د ت ق
ال التصميم أو  ي مج ه صعوبات ف م تواج روعات ل ى أن المش ير إل ا يش ي وربم واضح ومنطق
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داف م. األھ د حس ة ق ور الجوھري ذه األم ت ھ ث كان اء حي ة إنش ة عملي ي بداي ر ف ك مبك ت بش
وربما يدل ھذا أيضا إلى أن الجھات الممولة تطلب وثائق مشاريع وفق مواصفات . المشروعات

 .محددة ومعايير مفاضلة الستحقاق التمويل
  

وفيما يختص بعملية االستھداف من المشروعات، فكان النصيب األكبر من المستھدفات ھن 
وكان االستھداف األكبر لربات البيوت وثم . ئة العزباوات والمطلقاتالنساء المتزوجات تليھا ف

وأكثر المستفيدات من المشروعات كن الشابات والفتيات وثم . للمتقاعدات تليھا فئة العامالت
وتتقارب نسب االستھداف حسب الحالة الصحية سواء مريضات أو . المسنات وأقلھن األطفال

 .معوقات
  

ل،  أما بالنسبة للصعوبات ا مشكلة التموي ان من أبرزھ والمعوقات التي واجھت المشروعات فك
اني من مشكالت شتى  المشروعاتوثم مشكلة تعقيد اإلجراءات اإلدارية، ونسب متفاوتة من  تع

تدامة، ونقص  اوبھم، وعدم وجود خطط لالس تھدفين أو عدم تج مثل صعوبة الوصول إلى المس
 .  الموارد البشرية

 
قد تم تقييمھا والباقية لم تقيم ربما ألنھا جديدة ولم تبدو الحاجة  المشروعاتمة من إن غالبية العظ

يتضح من النتائج أن نسبة كبيرة من األھداف قد حققت أھدافھا أما المشروعات . ملحة بعد لتقييمھا
  . المتبقية فھي إما مشاريع جديدة أو لم يتم تقييمھا بعد

 
ول أن ا التقويم، وكما تبين سابقا يمكن الق ق ب ا يتعل د، خاصة فيم لمشروعات تحظى بتصميم جي
الذاتي في  مواتبع أسلوب التقيي. ومرحلي لعدد أقل، المشروعاتفالتقييم مستمر ألكثر من نصف 

ن نصف  ر م روعاتأكث ب  المش تفيدون بنس ون والمس ب اإلداري ي الغال ه ف وم ب ان يق ث ك حي
 .متساوية

ي م تقي د ت ل  المشروعاتم حوالي نصف المشروعات من وبخصوص التقييم الخارجي فق من قب
ل  ل من الخمس بقلي ة، واق ل الجھات التمويلي الجھات اإلشرافية، وحوالي الثلث تم تقييمھا من قب

ا المشروعاتمن  ات أخرى لتقييمھ ع . توجد ترتيب ارب رب ا يق دد األطراف لم يم متع ان التقي وك
اع . المشروعات ة أرب ارب ثالث ا يق ه وشموليته  مشروعاتالويظھر انه لم يم بتكامل اتصف التقي
 .مجمل عمليات ودورة حياة المشروعات ىوتركيزه عل

  
ة المستخدمة  أتي المالحظة الميداني م ت وعي ث نھج الن ولقد تبين أن اغلب أدوات التقييم اتبعت الم

ة يم، والمقابل تبيان في التقي م االس ات ث ة الملف ا المؤشرات ومراجع تفادةو. يليھ ر  كانت االس األكب
يللمشاريع في الكشف عن نقاط القوة والضعف،  ك مساعدة  تل ى  المشروعاتذل في التغلب عل

ات، وكما ساعد التقييم في تطوير الخطط واالستراتيجيات. المشكالت والصعوبات ، تحديث البيان
  .نشر التجربة، ابتكار برامج جديدةو
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  : الرؤيـــة المستقبلية
المستقبلية كانت المزيد من مشاريع التمكين، ومشاريع  من ابرز المقترحات للمشاريع

معظم  أنوكذلك حل مشكالت التمويل حيث تبين . التوعية واإلرشاد واكساب المھارات
  . التمويل يأتي من مصادر أجنبية

باعتبار أن العمل . كما أن ھناك مقترحات الستھداف جميع أفراد األسرة وليس فقط النساء 
وقدمت . يتم بمعزل عن العمل مع ومن خالل جميع أفراد األسرة للنھوض بالمرأة ال

مقترحات لتطوير وتغيير السياسات والقوانين بما يفيد في تحسين أوضاع المرأة وتسھيل 
كما أشارت . مشاركتھا المجتمعية والحد من المشكالت التي تتعرض لھا المرأة مثل العنف

مع المحلي ومع القائمين على المجالس بعض المقترحات إلى ضرورة التنسيق مع المجت
البلدية، وايضا في توسيع ادوار االختصاصيين االجتماعيين وزيادة كفاءتھم خاصة أنھم 

الذين يتعاملون بشكل مباشر مع القضايا االجتماعية الشائكة مثل العنف األسري، 
  .واألقل رعاية ةواالنحراف ويتعاملون مع الفئات والمھمش

  
المشروعات المذكورة يتبين أنھا تغطي جانباً مھما من اھتمامات المرأة من خالل دراسة 
ويتبين أن قسما كبيرا منھا موجه نحو مواجھة مشكالت تعترض المرأة . وأوضاعھا الحالية

ولقد حظيت مشكلة العنف بقسط كبير من االھتمام . واألسرة بشكل عام خاصة مشكلة العنف
التوجھات العامة للمشروعات كانت في عملية مواجھة ويمكن القول أن . وتخصيص الموارد

وكانت القضايا االيجابية . المواقف والظروف الصعبة والسلبية التي تؤثر على حياة المرأة
مثال كان التركيز األكبر على مواجھة . والمبادرات الخيرة قد القت القليل من االھتمام

تعنى بالتوعية أو المكافحة أو الحد  العنف األسري والمجتمعي، وإنشاء المشروعات التي
ولكن التوسع في ھذا االتجاه قد . وھذا أمر في غاية األھمية. من العنف أو مواجھة نتائجه

من . يبدد الطاقات والموارد في قضايا محدودة ويحرف االھتمام عن قضايا جوھرية كبرى
أة في نطاق تكاملي األھمية بمكان إيجاد بيئة اجتماعية مستوعبة لكل من الرجل والمر

  . متناغم، وبناء اسري فاعل
  

في الغالب يأتي من مصادر  المشروعاتإلى أن تمويل  هوفي الختام من األھمية التنبي
أجنبية، وھذا يجعل المشروعات أسرى لألجندات ولشروط التمويل والھتمامات الممولين 

ينبغي . ا المحلية والوطنيةوالتي قد ال تتفق بالضرورة مع التطلعات واالھتمامات والقضاي
أن يكون التمويل تبعا ألجندات محلية ووطنية بالدرجة األولى وحول القضايا ذات الصبغة 

  . االنسانية العامة
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  التي تمت دراستھا المشروعاتئمة بقا) 1(ملحق رقم 
  :المدروسة حسب أرقام االستبيانات المشروعاتأ  قائمة بأسماء -1.س
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 ).خاص بالتعامل مع النساء المعنفات(وحدة األسرة اآلمنة  .4
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 . تعزيز حقوق المرأة القانونية .22
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 .المرأة والتكنولوجيا .29
 .مجابھة العنف األسري .30
 .المقر الدائم لمجابھة العنف األسري .31
 ).تمكين المرأة(التمكين  .32
 .برنامج قدرات .33
 .صالون التجميل .34
 .مركز حاسوب .35
ً لتمكين المرأة اجتماعي" فرصــة" .36  .اً واقتصاديا
 .لتمكين النساء) 1(مكانة  .37
 . لتمكين النساء) 2(مكانة  .38
 .مجابھة العنف ضد النساء والفتيات .39
 .للسيدات" محو األمية .40
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 .لإلرشاد القانوني واالجتماعي" االرتقاء" .41
 .تعزيز حقوق المرأة االنسانية ومجابھة العنف ضد المرأة .42
 .صندوق االدخار لتمكين المرأة .43
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  :الترتيب الھجائيب القائمة والتي تمت دراستھا حس المشروعاتماء كشف بأس: 1-س
 :ب 

 .لإلرشاد القانوني واالجتماعي -االرتقاء .44
 ).الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني(اإلرشاد األسري  .45
 .ازدھار النساء لتمكين المرأة .46
 .النساءازدھار  .47
ً (بداية جديدة  .48  ).في مساعدة النساء الموقوفات إداريا
 .لقدرة المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة في األردنبناء ا .49
 .تعزيز حقوق المرأة االنسانية ومجابھة العنف ضد المرأة .50
 . تعزيز حقوق المرأة القانونية .51
 ).تمكين المرأة(التمكين   .52
 .تمكين المجتمع المحلي خاصة المرأة في جنوب األردن .53
 .قبةمحافظة الع/تمكين المرأة في منطقة الشاللة واالشرفية .54
 .تمكين المرأة .55
 .تمكين المرأة .56
 .تمكين المجتمع المحلي خاصة المرأة/جيوب الفقر .57
 .الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي .58
حماية الالجئين العراقيين في األردن في موضوع العنف القائم على النوع  .59

 .االجتماعي
 .خط اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي .60
 .ليةدعم المجتمعات المح .61
62.  ً  .دعم وتمكين المرأة اجتماعيا
 .دمج النوع االجتماعي في الحياة العامة .63
 .رصد حقوق المرأة األردنية .64
65.  ً  .رصد حقوق المرأة قانونيا
 .الرعاية النفسية االجتماعية .66
 .صالون التجميل .67
  .صندوق االدخار لتمكين المرأة .68
 ).نور(العدالة الجنائية لألحداث  .69
ً لتمكين المرأة اجتماع -فرصــة .70  .ياً واقتصاديا
 .قدرات .71
 .كرامة .72
 .كسب الدعم والمؤازرة لمناھضة العنف ضد المرأة .73
 .مجابھة العنف األسري .74
 .مجابھة العنف ضد النساء والفتيات .75
 .للسيدات" محو األمية .76
 .المرأة والتكنولوجيا .77
 .مركز حاسوب .78
 .المقر الدائم لمجابھة العنف األسري .79
 .لتمكين النساء) 1(مكانة  .80
 ).2(مكانة  .81
 . لتمكين النساء). 2(انة مك .82
 .منتدى حقوق إنسان وتعزيز الروابط والرصد .83
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 .وئام للمصالحة والتوفيق األسري .84
 ).خاص بالتعامل مع النساء المعنفات(وحدة األسرة اآلمنة  .85
  .وحدة تدريبية إليجاد فرص عمل للفتيات .86

  
  :ج
  :المدروسة المشروعاتالمرتبطة ب المشروعاتأسماء : 7س

  .ازدھار النساء .1
  ).8(اإلرشاد األسري .2
  .اإلرشاد النفسي واالجتماعي والقانوني .3
  .اإلرشاد والتوجيه االجتماعي واالقتصادي والنفسي .4
  .البرنامج الوطني لحماية األسرة من العنف .5
  .التدريب والتأھيل والتمكين .6
  .التمكين االقتصادي والتي تنفذ من خالل مراكز البرامج النسائية .7
  .النوع االجتماعيالحد من العنف القائم على  .8
  .الحد من العنف ضد المرأة .9

  .الحرفية واإلنتاجية .10
  .الدعم االجتماعي .11
  .الدعم والتمكين االجتماعي واالقتصادي للنساء .12
  ).3(الرعاية النفسية واالجتماعية .13
  .الرعاية النفسية .14
  .العنف القائم على النوع االجتماعي .15
  .بداية جديدة .16
  .والحقوقي للسيدات حقوق اإلنسان ومشاريع التمكين القانوني .17
  . دعم المجتمعات المحلية .18
  .سياسات تمكين المرأة اقتصاديا .19
  . مجابھة العنف وإعادة تأھيل الضحايا .20
  .مكانـــة .21
  . العدالة الجنائية لألحداث/وئام  .22
 .مركز تكنولوجيا المعلومات/ محطة معرفة الزرقاء .23
 .ناجح لتعزيز اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية للمرأة .24
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  توافر التجھيزات المادية) 2(ق رقم ملح
  :مدى توافر التجھيزات المادية الالزمة للمشاريع:   12س

  : مقــر
د -أ     ذ/ يوج روع والنواف ي والف ر الرئيس ؤون /المق وطني لش س ال ع المجل س موق نف

ذ /داخل مركز الملكة رانيا/األسرة روع والنواف ر 12المقر الرئيسي والف ر 11يوجد /مت يوجد /مق
زان/وجد مقري/مقر زان/مشروع وئام منفذ في مؤسسة مي ذ في مؤسسة مي مشروع /مشروع منف

زان ة مي ي مؤسس ذ ف ب /منف الل مكت ن خ وفر م ن /IRCمت ون م ابق مك ة  3ط رف وقاع غ
ر للمشروع./يوجد مقر باألجرة/3جمعية األسر، مراكز برامج نسائية عدد /4عدد ر ./أجرة مق مق

مقر /مقر في مركز تنمية المجتمع المحلي / يوجد/1قر عدد م./مقر باألجرة/مقر باألجرة/باألجرة
روع تقل للمش روع/مس تقل للمش ر مس تقل/مق ر مس وب/مق ز حاس ة ومرك ر الجمعي د /مق يوج

دد/./1عدد ر ومكتب تنسيق ع اد األسري/1مق ة واإلرش اد /مركز التوعي ة واإلرش مركز التوعي
  أربعة مقراتيوجد /يوجد مقر للمشروع/مقران/مقر وقاعة كمبيوتر/األسري

  
  :تجھيزات مكتبية

د -أ     ر/يوج راض المباش وظفي اإلق ة لم زات المخصص روع/التجھي من المش ب /ض مكات
دد  وترات ع ر/7وكمبي راض المباش وظفي اإلق ة لم زات المخصص د/التجھي د /يوج يوج

ب وفرة/مكات دد/مت ب ع د مكات روع/4يوج ة للمش ة خادم زات مكتبي د ./تجھي يوج
يه يه/قرطاس يه/قرطاس يهقر/قرطاس دد /طاس ة ع زات مكتبي د/6تجھي دد/يوج ب ع ب /3مكات مكات

دد دد/5ع ب ع دد/2مكات ب ع دد/3مكات ب ع ة/3مكات يه متنوع د/قرطاس ع /يوج زة حاسوب م أجھ
ددھا ا ع دد /33طابعاتھ ب ع اث مكات ة وأث زات مكتبي ة /3تجھي ة الالزم زات مكتبي تجھي

الم وقرطاسيه./للمشروع ة /أوراق وأق ة مكتب كامل زات )/خزائنمكتب وكراسي و(غرف التجھي
  .مجموعة من المكاتب المجھزة بكل ما يلزم./المكتبية جميعھا متوفرة

  
  :أجھزة حاسوب 

موجود عدد /ضمن المشروع/ أجھزة الحاسوب المخصصة لموظفي اإلقراض/يوجد -أ    
وتر /متوفرة/يوجد/جھاز 27أجھزة الحاسوب المخصصة لموظفي اإلقراض /7 يوجد أجھزة كمبي

زة حاسوب عدد/2يوجد حاسوب عدد/2وب عدديوحد حاس/4عدد زة حاسوب /يوجد/6أجھ أجھ
داداتھا / 3أجھزة حاسوب عدد/3أجھزة حاسوب عدد/6أجھزة كمبيوتر 4عدد أجھزة حاسوب وإع
زة حاسوب عدد/أجھزة المركز نفسه/3أجھزة حاسوب عدد/يوجد/8عدد وتر /13أجھ زة كمبي أجھ
  9كمبيوتر عددأجھزة /24أجھزة كمبيوتر عدد/9عدد

  
  :وسائل نقل

د -أ     ندوق /يوج ل الص ة لعم يارات المخصص روع/الس من المش اص /ض يارات /ب الس
ددھا  ندوق وع ل الص ة لعم ة/8المخصص ارات الميداني ت، الزي اكس، االنترن اتف، الف . الھ

وفر أجرة مواصالت/يوفر بدل مواصالت/متوفرة/1وسيلة نقل عدد /يوجد/ ل./ن أجرة ./أجرة نق
دل مواص ل المواصالت/اجر و مواصالت/التب د/تموي ز/يوج ل للمرك ائل نق وفرة /وس ال /1مت

يارتين/4سيارات وباصات عدد/باصات المركز/يوجد/ال يوجد/يوجد ايالت /أربع باصات وس موب
  .4متوفر باصات وسيارات عدد/6وھواتف عدد

  
  :وسائل اتصال

د -أ     ة/يوج ارات الميداني ت، الزي اكس، االنترن اتف، الف روعض/ الھ ف /من المش ھوات
د/ وفرة/يوج ت/مت اتف ون وفر ھ رة اتصاالت/مت وفر أج رة اتصاالت./ن وفر أج ائل ./ن د وس يوج
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وفرة/يوجد/3اتصال عدد  اكس/1مت اتف وانترنت وف ون/يوجد ھ ون ارضي/تلف اتف /تلف يوجد ھ
  .وخلويةمتوفرة ھواتف عادية /4ھواتف موبايالت عدد/وانترنت وفاكس

 
  :موقع الكتروني

د -أ     د /يوج روع/يوج من المش د/ض د/يوج د/يوج د/يوج ع /يوج الل موق ن خ د م يوج
ة د./الجمعي د/يوج دى/يوج ع المنت د./موق ي/يوج ع الكترون د موق ي/يوج ع الكترون د موق ال /يوج
د ي/يوج ع الكترون د موق د/يوج ددھا /يوج ات ع ي للجمعي ع الكترون ة موق ع الجمعي د /33موق يوج

  .متوفر واحد للجمعية األم/قع الكترونييوجد مو/يوجد موقع الكتروني/موقع الكتروني 
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  المشروعاتأھداف ) 3(ملحق رقم 
  

  :المشروعاتأھداف : 16س
 .إجراء مسح لتقييم األثر وتوثيق ذلك في كتيب .1
 .استقبال جميع حاالت اإلساءة والعنف األسري .2
 .إقامة مشاريع تنمية مجتمع محلي .3
 .اكساب الباحثات عن العمل مھارات وظيفية .4
قوية من النساء اللواتي لديھن المھارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات  قاعدة إنشاء .5

 .والتنمية المھنية
 .إنشاء عالقات قوية مع القطاع الخاص لضمان فرص العمل وتأمين مصدر للتمويل .6
 .انشاء منتدى لناشطي حقوق اإلنسان .7
 .إيجاد مكان للدعم ورعاية النساء المعنفات .8
 .سسات المجتمع المدني في الزرقاءبناء القدرة المؤسسية لمؤ .9

بناء قدرات المؤسسات لتوسيع انتشارھا واستدامتھا وقدرتھا على خدمة الفئات  .10
 .المستھدفة

 .بناء قدرات المرأة للمطالبة بحقوقھا أمام المحاكم .11
 .بناء مؤسسة قائمة بذاتھا وتمول نشاطاتھا ذاتياً متصلة بالجمعية .12
 .عملتأھيل الخريجين لدمجھم في سوق ال .13
 .تأھيل وتمكين النساء المعرضات للعنف بكافة أشكاله .14
 .تحديد احتياجات النساء ووضع حلول لھن للمشاكل التي يعانون منھا .15
 .تحسين األوضاع االقتصادية والمالية للنساء .16
 .تحسين أوضاع المجتمعات المحلية من جميع النواحي .17
 .تحسين مستوى الحياة للنساء في األردن .18
 .جتمع للمرأة في المناطق النائيةتحسين نظرة الم .19
 .تحسين وضع المرأة من النواحي المختلفة وخاصة في المجتمعات المحلية .20
 .تدريب المرأة على آلية حل المشكالت االجتماعية التي تواجه المرأة .21
 .تدريب النساء على تربية وتنشئة اجتماعية سليمة .22
 .اتدريب النساء وتمكينھم وتأھيلھن اقتصادياً واجتماعي .23
 .تدريب على إعداد وكتابة التقارير الدورية .24
 .تدريب كوادر من الجمعيات النسائية من جميع محافظات األردن .25
تدريب كوادر من الجھات العاملة في مجال العنف وتمكينھم من التعامل مع النساء  .26

 .المعنفات
 .تزويد المرأة بالمعرفة والمعلومات القانونية واالجتماعية .27
  .لمھارات الالزمة للتمتع بحقوقھنتزويد النساء با .28
 .التشبيك مع المؤسسات التي تقدم الخدمات في مجال العنف األسري .29
التعريف باالنتھاكات التي تمارس ضد النساء فيما يتعلق بحقوقھن االقتصادية  .30

 .واالجتماعية
تعزيز التنسيق والمسؤولية بين المؤسسات المعنية ببرامج مناھضة للعنف ضد  .31

 .المرأة
 .يز القدرات المؤسسية للمنظمات األھلية األردنية وتعزيز قدرات المرأةتعز .32
تعزيز القدرة المؤسسية في مجال دمج النوع االجتماعي والتمكن من عملية رسم  .33

 .السياسات الوطنية من منظور النوع االجتماعي
 .تعزيز قدرات مركز مساواة .34
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 ).القراءة والكتابة(تعليم النساء األميات  .35
مج التثقيف والتوعية األسرية وحقوق المرأة وأثره على الفرد والمجتمع تفعيل برا .36

 .واألسرة
 .تفعيل دور المرأة في المجتمع .37
 .تفعيل وتعزيز قدرات المرأة للمشاركة االجتماعية .38
 .تقديم اإلرشاد النفسي واالجتماعي والقانوني للمراجعين .39
 . فات إدارياتقديم االستشارات القانونية واالجتماعية للنساء الموقو .40
تقديم االستشارة القانونية واالجتماعية والنفسية والصحية مجاناً للنساء اللواتي  .41

 .يتعرضن للعنف
 .تقديم الدعم االجتماعي والقانوني للسيدات الموقوفات إداريا .42
 .تقديم الدعم والمعونة النفسية واالجتماعية للمرأة .43
 .تقديم المساعدة والمساندة لضحايا العنف األسري .44
 .تقديم المساعدة والمساندة لضحايا العنف األسري من النساء .45
 .تقديم المعونة النفسية االجتماعية للمرأة .46
النفسي وتحويل الحاالت الى الجھات المختصة  -تقديم خدمات اإلرشاد االجتماعي .47

 .شخص معرضين للعنف 200ل
 .تقديم خدمات التجميل والتزيين للسيدات .48
تتعلق بمكافحة العنف القائم على النوع االجتماعي لالجئين تقديم خدمات وقائية نوعية  .49

 .الجئ ومواطن 3300العراقيين والمجتمع األردني ل 
 .تقديم خدمة التدريب لعشرين سيدة في عمل الدورة .50
 .تقديم خدمة التقاضي المجاني للنساء الفقيرات .51
 .تقديم خدمة دعم اإلرشاد واالستشارة االجتماعية للنساء .52
 .أسرة) 2000(ات عينية لتقديم مساعد .53
 .تمكين المجتمع المحلي لالعتماد على النفس .54
55.  ً  .تمكين المرأة األردنية القاطنة بالريف والبادية معرفياً واقتصاديا
56.  ً  .تمكين المرأة األردنية القاطنة بالريف والبادية معرفياً واقتصاديا
 .حية والتعليميةتمكين المرأة من الناحية االقتصادية واالجتماعية والنفسية والص .57
 .تمكين المشاركات في البرنامج من لعب دور أساسي في تشكيل مستقبلھا .58
 .تمكين فريق العمل بصالون الجمعية على تقديم خدمات التدريب في مجال التجميل .59
 .تمكين وتحسين وضع النساء من الناحية االقتصادية والتثقيفية والصحية .60
 .ألزماتتنمية قدرات المرأة مواجھة المشكالت وا .61
 .تنمية مھارات المرأة لمواجھة األزمات والمشاكل .62
 تنمية مھارات النساء على مواجھة األزمات والمشاكل .63
 .توثيق آليات مراقبة تنفيذ االتفاقية .64
 .التوعية القانونية بحقوق المرأة .65
 .التوعية القانونية واالجتماعية عبر دورات محو األمية القانونية .66
 .ود االتفاقيةتوعية المجتمع المحلي ببن .67
 توعية المرأة بحقوقھا االجتماعية والقانونية .68
 .توعية قدرات المرأة على مواجھة األزمات والمشكالت التي تواجھھا .69
 توعية وتثقيف السيدات في المطالبة بحقوقھم االجتماعية واالقتصادية .70
 .توفير مصدر دخل للجمعية بعد انتھاء المشروع .71
واالقتصادية واالجتماعية وسياسة النوع  جعل السياسات الحكومية التنموية .72

 .االجتماعي
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  المشروعاتالنشاطات التي تقوم بھا ) 4(ملحق رقم 
  

  :المشروعاتالنشاطات التي تقوم بھا : 17س
  : توعية

ة /حول المفاھيم األساسية لتمكين المرأة     ة بأھمي الصغيرة  المشروعاتعقد جلسات توعي
التوعية بمفھوم العنف ضد المرأة من /ثر والريادة في مختلف محافظات وألوية المملكةوالعمل أك

ين  دريب إعالمي ل للوعاظ والواعظات، ت داد دلي خالل إصدار وثيقة وإصدار نشرات أخرى، إع
ة .وإعالميات ي في منطق محاضرات توعية تستھدف كافة قطاعات كافة قطاعات المجتمع المحل

ات توع/النصر د جلس ة عق ة بأھمي روعاتي ف  المش ي مختل ادة ف ر والري ل الح الصغيرة والعم
ة ة المملك ات وألوي ية/محافظ ة ونفس ة وقانوني ة اجتماعي رات توعي دورات /دورات ومحاض

د محاضرات وورش /ومحاضرات توعية وإرشاد اجتماعي نفسي ة السيدات من خالل عق توعي
ة ل توعوي ي/عم اد نفس ة وإرش رات ودورات توعي ديم محاض انوني تق اعي وق د /واجتم عق

ة دورات ومحاضرات ./محاضرات توعية وإرشاد جمعي، عمل مجموعات وورش عمل تدريبي
اطق عمل المشروع، ./توعية اجتماعية وقانونية جلسات توعية بدون إدارة حماية األسرة في من

بضرورة  توعية الالجئين العراقيين والمجتمع المحلي/التوعية بقانون الحماية من العنف األسري
ى  الفرد وتحافظ عل مكافحة العنف القائم على النوع بمختلف أشكاله لتحقيق مستويات حياة تليق ب

ع ه داخل أسرته ومجتم ه وكينونت ة ./كرامت ال الصحة والتغذي ي مج ة ف ذ محاضرات توعوي تنفي
انوني ري والق ي واألس اد النفس ل./واإلرش رات وورش العم الل المحاض ن خ ة م د ./توعي عق

ة للمجتمع /يوجد/يوجد/يوجد/يوجد./وورش عمل تدريبية محاضرات رامج توعي ذ ب تصميم وتنفي
ل ى سوق العم رأة إل ر صعوبات دخول الم اركة ./للتقليص من أث ادة مش ة لزي ة وطني ذ حمل تنفي

مية ة الرس ي اإلذاع ات ف ق نشرات وإعالن ل عن طري ي سوق العم رأة ف ديم محاضرات ./الم تق
اعي/ثقيفيةتوعية وإرشاد وعقد ورش عمل ت انوني اجتم اد ق ة إرش ديم ./تقديم محاضرات توعي تق

ة وورش عمل ./محاضرات وورش عمل في اإلرشاد والدورات التدريبية عمل محاضرات توعي
ة ./توعية تقديم محاضرات توعية للمتدربات في المجال االقتصادي/تدريبية ديم أنشطة تدريبي تق

عن طريق البرامج وورشات العمل ./محافظات 6حسب االجتياح لمؤسسات المجتمع المدني في 
ة األسرة ./وجلسات اإلرشاد ا لحماي توعية وإرشاد للخالص من العنف الموجه للشخص وتمويلھ

ة/ ة وقانوني ة واجتماعي حية وتربوي ة ص رامج توعي ة ./ب حية وثقافي املة ص ة ش دورات توعوي
  .وتعليمية



 49

  : تدريب
ارات  ل مھ ة مث ارات حياتي دة مھ ى ع وق اإلنسان، البحث تدريب عل د، حق االتصال كسي التأيي

ى إجراءات التعامل مع الحاالت تضم /السريع بالمشاركة ة عل تدريب بعض الوزارات الحكومي
  ).الصحة، التربية والتعليم، التنمية االجتماعية، المجلس القضائي(الوزارات 

ى الت - ارات تدريب السيدات على مھن وحرف في مختلف المجاالت باإلضافة إل ى مھ دريب عل
وب حايا /الحاس اء ض ع النس ل م ا للتعام ة وغيرھ ات الحكومي ن القطاع وادر م دريب ك ت

ف ى /العن دريب عل ى الت ي مختلف المجاالت باإلضافة إل ن وحرف ف ى مھ يدات عل دريب الس ت
ى /تدريب العاملين على البرامج وتدريب وتأھيل السيدات/مھارات الحاسوب املين عل دريب الع ت

رامج كالتت/الب ات والمش دخل األزم ى إدارة والت يدة عل ارات أن الس ة مھ ل /نمي دريب وتأھي ت
تم تدريب العامالت في مؤسسة نھر /تدريب وتأھيل السيدات على آليات حل المشكالت/السيدات

تدريب العاملين في الجمعيات على مبادئ إدارة )./السيدة المعنفة(األردن على كيفية إدارة الحالة 
االت وإدا اعيالح وع االجتم ى الن ائم عل العنف الق ا يختص ب اش بم ات النق دريب ./رة مجموع ت

ى إدارة  ى /والتسويق المشروعاتحرفي ومھني، تدريب الفئة المستھدفة عل دريب السيدات عل ت
ة /يوجد/يوجد/يوجد/يوجد./بعض المھن لتأھيلھا وتمكينھا للعمل إعادة تصميم وتنفيذ برامج تدريبي

ارات الحياة ومھارات العمل والتوعية الحقوقية وتربية الطفل وتدريب تشمل موضوعات مثل مھ
وزارات والمؤسسات ./المدربين ومھارات الحاسوب اعي في ال وع االجتم بناء قدرات ضباط الن

وع  وم الن ل، مفھ انون العم ي ق رأة ف وق الم يداو، حق ة س ى اتفاقي دريب عل ل الت ة مث الحكومي
وادر /دريب النساء وعلى مشاريع إنتاجية مدرة للدخلت./االجتماعي، االتفاقيات الدولية تدريب الك

ة ل تدريبي د وورش عم ن خالل عق رية م اء./البش ع النس ة م وادر العامل دريب الك د دورات /ت عق
ة ة /تدريبي رية ومواجھ كالت األس ع المش ل م ة والتعام راءة والكتاب ى الق اء عل دريب النس ت
ات ة/األزم ن إنتاجي ى مھ يدات عل دريب الس ارات ت./ت ى مھ تھدفة عل ات المس دريب الفئ
دتھا ستة شھور./الحاسوب درة مؤسسية ل/تدريب دورات م اء ق ات وبن دريب جمعي ات 6ت جمعي

ة ة ./وتدريب لجان محلي د دورات تدريبي النفس (عق ة ب ز الثق ارات االتصال والتواصل وتعزي مھ
ستخدام الحاسوب وتكوين تدريب السيدات على ا./تدريب العاملين الميدانيين)/والتمكين المجتمعي

رامج الحاسوب األساسية ة إنشاء ./الفكرة األساسية لديھن حول ب ى كيفي دريب عل  المشروعاتت
ات دريب للشباب والفتي دبير /الصغيرة والمتوسطة وت ل التفصيل والخياطة والت ي مث دريب مھن ت

  .المنزلي واإلنتاجي



 50

  : تنمية مھارات
ال     ادة واالتص ارات القي دورات ./مھ اظ ال وزارات أو للوع واء لل دھا س م عق ي ت الت

اراتھم دراتھم ومھ ة ق ي تنمي ھم ف ات األخرى /والواعظات تس ل والجھ ع وزارة العم يق م بالتنس
ات اء المعنف ارات النس ة مھ ى تنمي ل عل ن أن تعم حايا ./الممك يدات ض ارات الس ة مھ تنمي

دورات التدر/العنف ارات تنمية مھارات العاملين من خالل المشاركة في ال ة الحاسوب والمھ يبي
ارات /تنمية مھارات السيدات على إدارة حل األزمات والمشكالت/اإلدارية للجمعيات الشريكة مھ

ة ة ومھني ارات حرفي ل، مھ كالت /التواص ات والمش ة األزم يدات لمواجھ ارات الس ة مھ تنمي
ة د./االجتماعي د/يوج د/يوج دري/يوج دليل الت تخدام ال ى اس اء عل ارات النس ة مھ ة تنمي بي للمطالب
وقھم تھدفة/بحق ات المس دى الفئ ة ل ارات االلكتروني ة المھ ن ./تنمي ي ف يدات ف ارات الس ة مھ تنمي
ز ./التجميل اليب البحث وتحفي ة حول أس ات واللجان المحلي ى الجمعي ائمين عل ارات الق تنمية مھ

ة تتناسب برامج ودورات تدريب(برامج تنمية المھارات ./المجتمع المحلي والتعامل مع الجمھور ي
ارات  ة المھ خ..الحاسوب، المطبخ(مع احتياجات الفئة المستھدفة لتنمي ى )/ال دريب السيدات عل ت

ارات  ت والمھ ارات إدارة الوق ة بمھ ة المتعلق ارات المھني ية والمھ ال األساس ارات االتص مھ
اج واالتصال والتفاعل./الحياتية ارات متنوعة في اإلنت ال ./مھ ارات التعامل مع األطف وسن مھ

  .المراھقة،ومھارات القدرة على الكتابة والقراءة
  

  : إعداد كوادر
ريكة     ز الش ات والمراك وظفي الجمعي درات م ة ق ناديق ./تنمي ى إدارة ص دريب عل الت

ة ان المحلي ة /االئتم ى تنمي ل عل ن أن تعم رى الممك ات األخ ل والجھ ع وزارة العم يق م بالتنس
دربين، دورات /ارة صناديق االئتمان المحليةالتدريب على إد./مھارات النساء المعنفات دورات م

ة ة وإداري ة وتنظيمي ائل فني ى مس دربين/عل ي المؤسسة /دورات م م تأسيس وحدة متخصصة ف ت
د ./لتلقي الشكاوي ومتابعة الحالة وتحويلھا بناء قدرات العاملين في مجال التواصل وكسب التأيي

العمل على تخريج /ن خالل ورش عمل تدريبيةتدريب واعداد الكوادر م/يوجد/يوجد/يوجد/يوجد/
ل دمجھم في سوق العم ات المؤھالت /كادر مدرب مؤھل ل وادر /تخريج عدد من الفتي داد ك اع

راد ./تدريب السيدات من اجل االلتحاق بسوق العمل/مدربة ومؤھلة لتكون قدوة لآلخرين إعداد أف
  .قادرين على تنمية المجتمعات المحلية
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  : لية أو عينيةتقديم مساعدات ما
رة      االت، أج وص االتص ريكة بخص ات الش ات الجمعي دل نفق ديد ب م تس د ت لق
ات ة./قاع ت الحال ال احتاج ي ح ة ف ات المعني ع الجھ يق م اء /بالتنس ي للنس ة التقاض خدم
رات ة /الفقي اعدات مالي ديم مس ة(تق ة ونقدي روع) عيني ات للمش الل التبرع ن خ ك م ديم /وذل تق

رات/ضحايا العنفمساعدات مادية للسيدات  ديم مساعدات /تقديم مساعدات مالية للسيدات الفقي تق
راء يدات والفق ة للس يدات /مالي ل للس دون مقاب ي ب ة والتقاض اد والتوعي ة اإلرش ديم خدم تق

رات ة /الفقي اعدات عيني ة(مس ة وحمي رود غذائي رميم )ط غيرة، ت اريع ص دة مش نح لع ديم م ، تق
ازل اء ا./من ة للنس اعدات مالي ديم مس راتتق ن /لفقي رات م يدات الفقي ة للس اعدات المالي ديم المس تق

ن ل مھ رص عم اد ف الل إيج دم ./خ ك لتق ل وذل ي وزارة العم ال ف انة األطف وير حض م وتط دع
وزارة ات وموظفي ال ة للنساء ./خدماتھا بشكل أفضل ألطفال موظف ة وعيني ديم مساعدات مالي تق
ديم قروض  ة صغيرةالفقيرات والعاطالت عن العمل من خالل تق ة مشاريع إنتاجي ديم ./إلقام تق
ر رات والمعرضات للخط يدات الفقي ة للس اعدات مالي اء /مس ة للنس ة وعيني اعدات مالي ديم مس تق
ات /الفقيرات والعاطالت عن العمل وذلك من خالل التبرعات تقديم مساعدات مالية للنساء المعنف

ن وفير فرص العمل لھ اطالت عن العمل وت د./والفقيرات والع ة تق ات، (يم مساعدات عين حرام
ة ل  ة،مواد غذائي ة )./أسرة 2000صوبات،أجھزة منزلي ة والعيني دم المركز المساعدات المالي يق
رة./بحسب توفرھا وحسب إمكانيات المركز ة صغيرة وكبي ديم مشاريع إنتاجي ديم مشاريع ./تق تق

  .امع البيئة التي تعيش فيھ باقتصادية صغيرة للنساء الفقيرات بما يتناس
  

  : برامج حماية
تقبال      تم دعم احتياجات دار الوفاق األسري التابع لوزارة التنمية االجتماعية والمعني باس

رأة ا العنف الموجه ضد الم ى شكل /.حاالت العنف ومنھ ات من العنف عل ديم خدمات للناجي تق
ة ارات طبي ية واستش ة ونفس اعدات قانوني ارات./مس وعي والمھ ادة ال ن خالل زي ت./م ل ي م تحوي

ا/الحاالت للجھات الرسمية ة ./التشبيك مع إدارة حماية األسرة والمحافظة عليھ ى حماي ل إل التحوي
  .األسرة

  
  : توفير مؤسسات رعاية مختلفة

تقبال      تم دعم احتياجات دار الوفاق األسري التابع لوزارة التنمية االجتماعية والمعني باس
ة ./رأةحاالت العنف ومنھا العنف الموجه ضد الم دار رعاي إذا اقتضت حاجة السيدة يتم تحويلھا ل

ا ى رغبتھ اءاً عل ا وبن اإليواء/لحمايتھ ة ب ات معني ى مؤسس يدات إل ل الس ة /تحوي الل عملي ن خ م
واء ة واإلي ى دور الرعاي ة إل اعدة/اإلحال ة للمس ات مختص ى جھ االت إل ل الح يق ./تحوي التنس

اوالتعاون مع المؤسسات المعنية مثل حماية األسر ى مؤسسات /ة وميزان وغيرھ ة النساء إل إحال
ة للنساء /إحالة النساء إلى مؤسسات إيواء ورعاية./الرعاية يتم إحالة الحاالت إلى مؤسسة الرعاي

إحالة حاالت ضحايا العنف إلى الجھات ./المعنفات مثل دار الوفاق األسري وإدارة حماية األسرة
ة األسرةالمختصة مثل دار الوفاق األسري وإدارة حما ئولة/ي ل ./التوصيات للجھات المس التحوي

  .ماركا/إلى دار الوفاق
  

  :تحسين ظروف العيش
توفير التمويل الالزم إلنشاء مشروع افتتاحياً مدراً لدخل يتسم باألنشطة المنزلية ويتوافق 

ين ة التمك ا طالب دريجياً /والقدرات والمھارات التي تتمتع بھ ا اقتصادياً وت ق تمكينھ ى عن طري عل
ة اون مع الجھات المعني ة بالتع دريب في /مھارات معين ر الت ة،  المشروعاتعب ة المختلف اإلنتاجي

ديم /وحدة الكمبيوتر واالنترنت، وحدة الخياطة والتطريز، الصالون والتجميل، المطبخ اإلنتاجي تق
رأة ات حل المش/المساعدات المادية لتحسين الظروف المعيشية للم ة السيدات في آلي كالت توعي

ة مشاركتھا في /لتحسين ظروفھم المعيشية رأة بأھمي تحسين ظروف المعيشة من خالل توعية الم
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رات/التنمية االقتصادية بعض السيدات الفقي ة /تأمين فرص عمل ل تأسيس وحدة من األسر اآلمن
ة  ة إدارة الحال ى كيفي امالت عل دريب الع ة، (داخل مقر مؤسسة نھر األردن وت تقبال، المتابع االس

ل عور )التحلي ترخاء والش ى االس ات عل يدات المعنف اعد الس ة تس دة بطريق ث الوح ، وتأثي
ة وتحسي ./باألمان يسعى المشروع إلى تحسين دخل األسر من خالل المشاركة في حرف مھني

يعمل المشروع على تحسين الظروف ./المنازل من خالل الصيانة إضافة إلى منح لمشاريع معينة
مالمعيشية للسيدات ال وفير فرص عمل لھ تحسين األوضاع ./فقيرات وذلك من خالل تدريبھن وت
ات لتحسين /االقتصادية للسيدات دريب السيدات المعنف ل وت رامج تسعى لتأھي جميع األنشطة والب

ع المجاالت ياً ./ظروفھن في جمي ل السيدات نفس ادة تأھي ل وإع ى تأھي تعمل أنشطة المشروع عل
 ً رات  تحسين ظروف المرأة/واجتماعيا اقتصاديا ومساعدتھا على إحالة نفسھا وخاصية النساء الفقي

ل ن العم اطالت ع ل /والع وق العم ي س وا ف تطيعون أن ينخرط دريب يس ى الت د حصولھن عل بع
ة ين أوضاعھن االقتصادية واالجتماعي ارجي ./لتحس المجتمع الخ دماج ب ة لالن اة مؤھل تصبح الفت

ة المشروعاتلق فرص عمل من خالل من خالل المساعدات وخ/وتفيد أسرتھا ماديا د ./التنموي عن
ة روف المعيش ين ظ ي تحس ك ف ھم ذل ل سيس ى عم يدة عل الل ./حصول الس ن خ روعاتم  المش

  .الصغيرة وإقامة العيادات النسائية المشروعاتمن خالل ./الصغيرة والكبيرة
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  : تأھيل وإعادة تأھيل
ر     ل الحت ادة التأھي ة وإع االتأھيل على الحرف التقليدي داد لھ م يسبق اإلع دعم /اف مھن ل

حشد ./احتياجات دار الوفاق األسري التابعة لوزارة التنمية االجتماعية والمعني باستقبال الحاالت
رار رأة والتي تستھدف صناع الق ل النفسي ./الدعم بقضايا مناھضة العنف ضد الم ديم التأھي تق

دة ل الوح يدة داخ رح لتأھ./للس ي تط رامج الت طة والب ااألنش ا اجتماعي رأة وتمكينھ ل الم ل /ي تأھي
ي  دماج ف أھيلھن لالن ادة ت ية إع ة ونفس اكل اجتماعي ن مش انين م واتي يتعرضن ويع يدات الل الس

ة اة االجتماعي ة/الحي اجي ودورات حرف يدوي واتي /مطبخ إنت ل النساء الل ادة تأھي ى إع يعمل عل
ر/يعانين من مشاكل نفسية واجتماعية ذين تعرضوا للعنف او من تقديم خدمات للنساء واألف اد ال

ات ذات  ع الجھ ة م ية أو المعالج ة ونفس ارات اجتماعي ديم استش ن خالل تق ل تعرضھم م المحتم
ي(يتم تأھيل وتدريب السيدات على المھن ./االختصاص دريب منزل ل )./تربية طفل، طبخ، ت تأھي

ا إعادة تأھيل مشروع ا./وتدريب السيدات على مواجھة المشكالت االجتماعية زدھار إداريا ومالي
ا ة ./وھيكليا ليصبح مؤسسة مستدامة تمول نشاطھا ذاتي ى مھن إلقام دريب السيدات عل ل وت تأھي

تأھيل المرأة وتدريبھن على القراءة والكتابة وتعزيز وتفعيل دورھا في ./مشاريع إنتاجية صغيرة
ع تھدفة./المجتم ات المس اء بالفئ أھيلھن لالرتق ادة ت ل وإع ى تأھي ل عل ل ./تعم ادة تأھي ل وإع تأھي

  .إعادة تأھيل من خالل المحاضرات التوعوية في مركز التوعية./ضحايا العنف األسري
  .تحسين عالقة األمھات بالمدارس :أخرى -
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  المشروعاتاالنجازات التي حققتھا ) 5(ملحق رقم 
  

  المشروعاتاالنجازات التي حققتھا : 23س
تھا وتغيرت النظرة السبية لھا في أصبحت المرأة منتجة وتحس بكيانھا وكرام )1

  .المجتمع
أصبحت أنظمة الموارد البشرية لشركة القطاع الخاص المستھدفة في المشروع  )2

  .مطورة وفقا للنوع االجتماعي
أصبحت شبكة ضباط ارتباط النوع االجتماعي اكثر فعالية وذلك عن طريق  )3

  .الدورات التدريبية
  .ستشارة المثلى من خاللهإطالة ساعات عمل الخط الساخن وتلقي اال )4
إعداد وثيقة وطنية حول تحليل وضع العنف ضد المرأة والمتضمنة تعريف العنف  )5

  .وأثره على األسرة والمجتمع
  .مشاريع تنموية 3إقامة  )6
إكساب العاملين في المؤسسات الوطنية المعنية بحماية األسرة  مھارات حول  )7

  .التعامل مع حاالت العنف
  .ارات الالزمة للتمتع بحقوقھمإكساب النساء بالمھ )8
  .إلحاق الفتيات بسوق العمل )9

  .إنشاء شبكة لمركز مساواة )10
إنشاء قاعدة بيانات الكترونية باإلضافة إلى الحمالت اإلعالمية لتوعية المجتمع  )11

  .المحلي بأھمية المرأة
  .إيجاد شراكات مع منظمات محلية في محافظتي الزرقاء واربد )12
  .مكان آمن لھن إيواء السيدات اللواتي ال )13
  .بناء قدرات الجمعيات الشريكة )14
  .بناء قدرات الجمعيات المشاركة في البرنامج واللجان المحلية )15
  .بناء قدرات السيدات للمطالبة بحقوقھم )16
  .بناء مؤسسي لمؤسسات المجتمع المدني )17
  .بناء نموذج للمشروع كمؤسسة قائمة بذاتھا تمول نشاطاتھا ذاتيا )18
  .تأھيل وتدريب النساء )19
  .أھيل وتدريب النساءت )20
  .تحسين الظروف المعيشية لألسر من خالل تزويدھم بالمھارات )21
  .أسرة 12500تحسين مستوى المعيشة ألكثر من  )22
  .تحسين وتغيير اتجاھات المجتمع والمرأة نحو المرأة )23
تحسين وضع المرأة من النواحي الصحية واالجتماعية والنفسية والتعليمية  )24

  .والتثقيفية
  .الفتيات المؤھالت تخريج عدد من )25
  .تخريج عدد من المستفيدين في دورات الحاسوب )26
  .التخفيف من حدة البطالة للشباب والشابات األردنيات )27
في مجال الشرطة  80مؤسسة عاملة في مجال العنف ضد المرأة و 20تدريب  )28

والعمل االجتماعي على أفضل الممارسات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة 
  .انون الجديد للحماية من العنف األسريوالتدريب على الق

  .تدريب السيدات والفتيات وتأھيلھن اجتماعياً واقتصاديا )29
  .تدريب الفتيات على كتابة السيرة الذاتية )30
  .تدريب الفتيات على كيفية البحث عن عمل )31
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  .تدريب على كتابة التقارير )32
  .تدريب كادر على رصد حقوق المرأة )33
  .تمكينھن اجتماعيا واقتصادياتدريب وتأھيل النساء والسيدات و )34
المحافظة،إدارة حماية األسرة، (التشبيك مع جھات مقدمة للخدمات تكمل العمل  )35

  ).الخ..مؤسسة نور الحسين، نھر األردن، اتحاد المرأة، ميزان
  .تشجيع ربات البيوت لاللتحاق بسوق العمل )36
  .سيدة وفتاة 42دورة تدريبية استفادت منھا  23تطوير البرامج التدريبية وعقد  )37
  .تعريف النساء باالنتھاكات التي تمارس ضد النساء فيما يتعلق بحقوقھن االقتصادية )38
  .تعليم النساء األميات على القراءة والكتابة )39
  .تغيير اتجاھات المرأة نحو الصورة النمطية لدورھا )40
  .تفادي وقوع الطالق للنساء )41
  .نف ضد المرأة في األردنتفعيل التنسيق بين مختلف الجھات العاملة في مجال الع )42
  .تقديم التقارير لمجلس حقوق اإلنسان )43
  .تقديم خدمات اإلرشاد النفسي واالجتماعي لعدد كبير من المراجعين )44
  .تقديم خدمة اإلرشاد القانوني واالجتماعي والنفسي )45
  .تقديم خدمة اإلرشاد القانوني والنفسي واالجتماعي )46
  .تقديم فرص للشابات الباحثات عن عمل )47
  .ثيل القضائي أمام المحاكمالتم )48
 .اإلنتاجية المشروعاتتمكين المجتمع المحلي على االنجاز والبدء ب )49
  .رئيس بلدية/تمكين المرأة للوصول إلى مراكز في البلدية )50
  .رئيس بلدية/تمكين المرأة للوصول إلى مراكز في البلدية )51
  .تمكين المرأة من النواحي االجتماعية والتثقيفية )52
  .االعتماد على نفسھا ناصة الفقيرة متمكين المرأة وخ )53
  تمكين النساء من المطالبة بحقوقھن االجتماعية والقانونية )54
  .والقانونية ةتمكين النساء من المطالبة بحقوقھن االجتماعي )55
  .والقانونية ةتمكين النساء من المطالبة بحقوقھن االجتماعي )56
  .وصناع القرارتمكين النساء من أن يكونوا حلقة وصل بين المجتمع المحلي  )57
  .تمكين النساء من أن يكونوا حلقة وصل بين المجتمع المحلي وصناع القرار )58
 3000بلغ المخطط  2009قرض وھذا اتفق مع المخطط له ولغاية  14944تمويل  )59

  .مشروع) 1131(مشروع ولغاية تاريخه 
  .تمويل مشاريع إنتاجية غني أساس تنافسي )60
  .ية الحصول عليھاتوعية النساء بحقوقھن القانونية وكيف )61
  .توعية وتثقيف السيدات في المجال القانوني االجتماعي )62
  .توعية وتثقيف المرأة في أمور كثيرة ومتنوعة )63
  .دعم احتياجات دار الوفاق األسري التابعة لوزارة التنمية االجتماعية )64
  .زيادة دخل الجمعية )65
  .زيادة مشاركة المرأة والمجتمع )66
  .ركة االجتماعيةزيادة وعي السيدات بأھمية المشا )67
  .زيادة وعي السيدات بظاھرة العنف وأسبابه وآثاره )68
  .زيادة وعي الفئات المستھدفة في المجال االجتماعي والصحي واالقتصادي )69
  .زيادة وعي المرأة في قضايا خاصة بالمرأة )70
  .زيادة وعي النساء بحقوقھن )71
  .من المستھدفات حسب وثيقة المشروع% 82فرص عمل ل  )72
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  .سيدة وتحقيق قصص نجاح واقعية 20من فرص عمل ألكثر  )73
  .فرص عمل للسيدات الفقيرات والعامالت عند العمل )74
  .فرص عمل للسيدات )75
  .كسب التأييد )76
  .المحافظة على األسرة )77
  .مساعدة األسرة على الحوار )78
مساعدة السيدات على تشخيص المشكلة واستبصار الحلول المتاحة وتطوير  )79

  .كلةالقدرات والثقة بالنفس لمعالجة المش
  .مساعدة السيدات على تعزيز القدرة على التواصل مع اآلخرين بطريقة صحيحة )80
  .مساعدة السيدات لتعزيز ثقتھن  بأنفسھن )81
82(  ً   .مساعدة السيدات ودعمھن اجتماعيا
  .المساعدة القانونية )83
  .مساعدة النساء في القدرة على حل المشاكل التي تواجھھن )84
واألسرية التي تواجھھا المرأة في  المساھمة في الحد من المشاكل االجتماعية )85

  .مختلف المجاالت من خالل برامج التوعية المختلفة
  .نقل تجربة مكانة للدول المجاورة )86
  .سيدة خالل العام األول من انطالق المشروع 130الوصول إلى  )87
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  المشروعاتالعقبات التي تواجه ) 6(ملحق رقم 
  

  :المشروعاتالعقبات التي تواجه : 24س
  : وصعوبتھا جراءات اإلدارية الرسميةتعقد اإل
لدينا عقبات خاصة ببناء االتفاقيات مع الشركاء خاصة وأن عمل الوحدة يقوم على جمع     

يوجد صعوبة في اإلجراءات اإلدارية وخاصة في /الشركاء معاً تحت سقف واحد لخدمة الحاالت
تفيدين ة للمس ديم الخدم ا بتق ل معھ ي تتعام ة الت ات الحكومي راءات /المؤسس ي اإلج د ف د تعقي يوج

مية ة الرس مية./اإلداري ات الرس ل الجھ ن قب ة م راءات اإلداري د اإلج ذ ./تعقي ي أخ راءات ف اإلج
دة./الموافقة على اإلجراءات واألنشطة ة ومعق ات طويل اإلجراءات ./اإلجراءات في اخذ الموافق

ة دة ./في اخذ الموافق ة ومعق ات طويل ة في اخذ االجرا/اإلجراءات في اخذ الموافق ءات الروتيني
دة ات معق ناعة ./الموافق ة ووزارة الص رادات اإلداري ي االي ير ف ن تقص روع م اني المش يع

ارير الجھات ./والتجارة ى تصاريح وتق ة المشروع بصعوبة الحصول عل ذ بداي دأ المشكلة من تب
  إدارية وجود البيروقراطية في المؤسسات النجاز المعامالت./الحكومية

  
مسنعقد اجت -ب اإلجراءات معھ ارات المباشرة /ماعات الحقة وأرسلنا كتب رسمية للمضي ب الزي

ة ./التقدم بطلب الموافقة من تاريخ تحديد النشاط/للمسئولين، اإلقناع ديم طلب الموافق التخطيط وتق
ھر ل لش ة تص رة زمني ل فت ل . /قب ة تص رة زمني ل فت ة قب ب الموافق ديم طل يط وتق التخط

  مقابلة الوزراء والمتنفذين./ولين على المستوى األعلىاالتصال مع المسئ./لشھر
  
  : مشكالت دراسات الجدوى -

ه     ات حول رات ./بحاجة لوقت طويل في الوصول إلى اتفاق واضح مع الجمعي رة التغي كث
  .إثبات الجدوى االقتصادية صعب جدا لاالقتصادية مما يجع

  
  : مشكلة التمويل

ل  -أ     ي 3000المخطط تموي رأة مشروع منزل يوجد مشكلة في الحصول /مخصص للم
يوجد مشكلة في /يوجد مشكلة تمويل/التمويل ال يغطي كل الحاجات الفعلية/على تمويل للمشروع

ديم  ةالتمويل حيث أن استمراري رة لتق ة كبي ذا يسبب عقب المشروع تتوقف عند انتھاء التمويل وھ
تفيدين ة./الخدمة للمس ة مختلف دعم المشروع جھ ة ت ل في الوقت ./بكل مرحل عدم وصول التموي

ة خاصة ./مشكلة التمويل غير كافي لتنفيذ وشمولية المشروع./المحدد ى ميزاني عدم الحصول عل
ذ المشروع ل خاص لتنفي ل األصلية/أو تموي ة التموي تمرار /تخفيض قيم م الس ل دائ د تموي ال نج

دمات ديم الخ امج/تق ات البرن ي نفق امج ال تكف ة البرن ل /منح ة التموي داف قل ع أھ ة م بالمقارن
  .المشروع

  
ل -ب ة التموي اد ممول /طلب تمويل من بنك جدة اإلسالمي وتم الحصول على موافق ة إيج محاول

ل واحدة /محاولة إيجاد تمويل ثابت لالستمرارية في المشروع/ثابت ودائم ة التموي أن تكون جھ
م تمر ودائ كل مس روع بش دعم المش ات المانح./لت تمر بالجھ ال المس روع ./ةاالتص إدارة المش

المركز يعمل /تعديل نشاطات المشروع/وتغطية نفقاته ذاتيا من خالل مشاريع المؤسسة األخرى
  /جاھداً للبحث عن مصادر التمويل ولو كانت مؤقتة

  
  : صعوبة الوصول إلى المستھدفين

ادي      ردود الم طة ذات الم ي األنش اركة إال ف ه بالمش دم التوج ل، ع ب، التحوي التغي
ط رح ./فق وع وط ية الموض ل األردن، وحساس ات داخ اء العراقي ى النس ول إل عوبة الوص ص
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ة ام المؤسس اكلھن أم فر /مش بب الس راقيين بس ين الع ن الالجئ تھدفة م ة المس تقرار الفئ دم اس ع
  .وعورة بعض المناطق وعدم توفر مواصالت لھا خاصة عند المبيت في الموقع./واللجوء

  .عينةاالتفاق مع باصات في ساعات م -ب
  

  : نقص القدرات الفنية الالزمة للعمل في المشروع
وع     ين بالموض د مختص يما أن /ال يوج املين والس ة للع درات الفني ي الق ص ف د نق يوج

نقص الكوادر التي تعمل بالتنمية بشكل مھني ./المشروع عادة يستقطب خريجين جدد بدون خبرة
  .المشروعاتال يوجد أشخاص فعال مؤھلين للعمل بھذه /وذو كفاءة

نھج مدروس -ب وادر /يجري عمل تدريبات للفريق للعمل مع النساء المعنفات وفق م دريب الك ت
ة اءتھم الفني دراتھم وكف ادة ق أھيلھم وزي ا/وت املين مع دريب الع وم بت ل /نق راد للعم دريب أف ت

  .بالمشروع
  

  :مشكلة المكان
ذ النشاط -أ   أوى ال./بعض األماكن بعيدة مما يستھلك وقت في تنفي يوجد ضغط /يوجد م

  .  نحتاج لمكان أوسع./في المكاتب
  .تم دمج أكثر من جمعية في نشاط مشترك-ب    

  
  : نقص التجھيزات المادية -

ريكة -أ     ات الش ض الجمعي ي بع ات ف ود قاع دم وج ي /ع ة تلب زات كافي د تجھي ال يوج
  .طموحات الوحدة وتجھيزھا كما يجب

ات خ -ب     تئجار قاع ى اس وء إل م اللج ع ت ع المجتم روع م اطات المش ل نش ة لعم ارجي
  .المحلي

  
  :مشكلة التنسيق بين الجھات ذات الصلة

رأة  -أ     د ظاھرة العنف ضد الم م لتحدي ى عدم وجود رق ازدواجية البرامج التي تؤدي إل
  مشكلة كبيرة ال يبدون التعاون الالزم/حيث تكون أكثر من جھة تعطي الرقم

ي يضم ج -ب جل وطن داد س يتم إع رقم س ار ال رة إلظھ ة األس ي حماي ة ف ات العامل ع المؤسس م
التنسيق بين مختلف الجھات ذات الصلة بقضية ./اجتماعات معمم وكتب رسمية/بصورة صحيحة

  ./العنف ضد المرأة على المستوى الوطني
  

  : نقص الموارد البشرية
روف العائلي -أ     ة للظ اطق نتيج ض المن ي بع اقض ف ة تتن رق التطوعي داد الف ة إع

  .ال يوجد مؤھلين فعال للعمل التنموي والمعني المتقن./وااللتزامات
  .أسس نادي صديقات مكانة، فرق دعم -ب    

  
  :عدم وجود خطة لالستدامة

  .االعتماد على التمويل وعدم رسوخ مفھوم التطوع -أ    
  .من خالل المؤسسات الوطنية ھناك تعقيدات روتينية مما يؤخر عمل التدريب -
عدم وجود /في حال إنتھاء تمويل المشروع ال تستطيع االستدامة في المشروع ذاتيا المؤسسة -

االتجاھات التي لدى األفراد ./وجود خطة لالستدامة وعدم تنفيذ الخطة./خطة اثر على المشروع
  .بعدم حب العمل فال يوجد استعداد للعمل لدى المجتمعات
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التنسيق مبكراً ./مجتمع المحليرفع الوعي بخصوص مفھوم التطوع في خدمة ال -ب    
االستمرار في تقويم ./لعقد التدريب أو ورش العمل لتماشي الروتين الموجود في ھذه المؤسسات

  .المشروعات
  :عدم تجاوب المستھدفين -

بعض الفئات المستھدفة ال تزال ترفض االستمرار ./عدم تجاوب بعض المسئولين -أ    
  .بالعمل بعد توفير فرصة للعمل

اطق أوسع ./العمل على تغيير الثقافة -مخاطبة من ھو أعلى منه إداريا -ب     العمل في من
  .واستھداف فئات في مناطق أخرى

  ).مشروع واحد(عدم وجود مؤشرات للتقييم  -
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  :تأثير العقبات على استمرارية المشروع) 7(ملحق رقم 
  
  :تأثير العقبات على استمرارية المشروع: 25س
  

. تأثير ملحوظ ألنه كان ھناك تعھد من الجمعيات على مأسسة ھذا المجتمعلم يكن ھناك     
كما لم تؤثر المشكلة على سير المشروع حيث أن التمويل الذي قدم من الصندوق يتوافق مع 

إمكانياته ومع حجم البرنامج مقارنة بباقي البرامج والتأثير الحصر في أن العدد المخطط حسب 
تنفيذ برنامج التمويل  -2، )المتوقع(حجم الطلب على البرنامج . 1الخطة مبني على عاملين 

  .اإلسالمي وقد تم توقيع االتفاقية على أن التمويل تأخر
  .أثر على تحقيق االستفادة المطلوبة بعد التدريب .1
  .أثرت على تنفيذ أنشطة المشروع .2
  .استغرقت وقتا طويال أطول من المخطط .3
  .لة الوصول إلى الفئة المستھدفة بشكل أوسعإعادة تصميم نشاطات المشروع ومحاو .4
العقبات المادية أطالت فترة التجھيز الالزم للوحدة وتعقيدات اإلجراءات ذات الصلة  .5

  .           بھذا الموضوع
  .المتابعة في تحقيق األھداف .6
  .المتابعة في تنفيذ المشروع .7
  .انتھاء المشروع بانتھاء التمويل .8
  .ة التمويلانتھاء المشروع بانتھاء فتر .9

  .انتھاء المشروع بانتھاء فترة المشروع .10
  .تعديل عمليات المشروع حتى يتم تحقيق االستفادة المثلى من خدمات المشروع .11
  .تغيير الفئات المستھدفة وعدم استقرارھا .12
  .زيادة الفترة الزمنية إلنھاء المشروع .13
  .زيادة طول فترة المشروع .14
  .كبير لتنفيذ كافة النشاطات المطلوبة قصر المدة الزمنية للمشروع يسبب ضغط عمل .15
كان من المفترض اإلعالن عن الوحدة منھا التشارك منذ فترة سابقة لكن عدم إتمام  .16

  .إجراءات التنسيق حالت دون ذلك
  .لم تؤثر .17
مشروع المرأة والتكنولوجيا ھدف أساسي ليس ربحي وذلك بناءا على رغبة الجھة  .18

قيق الوعي والمعرفة لدى السيدات في الحاضنة للمشروع وان ھف البرنامج تح
  .المجتمع المحلي

 مشكالت يمكن التغلب عليھا واالستمرار، تقييم المشروع والوقوف على نتائجه ويتم  .19
  .المتابعة من خالل التكيف مع الواقع    

مشكلة التمويل حيث أنه يتم إيقاف المشروع في حال انتھاء التمويل بغض النظر  .20
  .ر إلى حاجة المستفيدين لمثل ھذه األنشطةعن األخذ بعين االعتبا

  .إعطاء الدورات المجانية تؤثر على تمويل واستمرارية المشروع .21
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  :من عملية التقييم المشروعاتكيفية استفادة ) 8(ملحق رقم 
  

  :من عملية التقييم المشروعاتكيفية استفادة : 29س
  .ابيةاتخاذ اإلجراءات بناءا على نتائج التقييم السلبية وااليج .1
  .األخذ باالقتراحات التي تطرح .2
استفاد من وجود االيجابيات التي تدل على االستمرارية في المشروع وزيادة عدد  .3

  .الملتحقين في دورة الحاسوب
  .االستفادة من االيجابيات وتكرارھا بمشاريع أخرى بشكل جيد الحقا .4
  .الالحقة المشروعاتاالستفادة من كشف السلبيات  لتجنبھا والتنبه لھا في  .5
  .إعداد دراسات .6
  ).  4(إعداد قاعدة بيانات وتحديثھا باستمرار  .7
إعداد وثائق مشاريع تلبي احتياجات الفئات المستھدفة للتعامل مع المعوقات  .8

  .والمخاطر من خالل مشروع الحلول البديلة
  .تجاوز السلبيات في العمل على تحقيق األھداف .9

  .ناء تنفيذ المشروعتجنب الثغرات والعوائق التي استجدت أث .10
  .تحديد األخطاء التي تحدث في المشروع ومعالجتھا .11
تحديد الفجوات ونقاط الضعف للبناء عليھا في النماذج الجديدة للمشاريع ذات  .12

  .الطابع
  .تحديد المشكالت التي تواجه المشروع واألخطاء في التنفيذ ومعالجتھا .13
  .لجة األخطاءتحديد المشكالت والعقبات التي تطرأ وتعديلھا ومعا .14
  ).اإلرشاد النفي واالجتماعي والقانوني(تحسين الخدمات المقدمة  .15
  . تصويب بعض النقاط .16
تطوير إستراتيجية العمل والوقوف على العقبات التي تواجه سير الخطة وتعديلھا  .17

  لتخطي المشكالت
  تطوير اإلستراتيجية والرسالة والخطط واستحداث برامج جديدة .18
يجية المشروع حسب مخرجات التقييم بما يضمن االستفادة تعديل منھجية وإسترات .19

  .المثلى من نشاطات وخدمات المشروع
دينار  500بدء المشروع بالتمويل بسقف . تعديالت في البرنامج بناًء على التقييم .20

دينار تحت  1500ديناراً وحوال إلى  1000ثم إلى  750حتى تم رفع السقف إلى 
أشھر ثم رفع السقف  3سنوات وفترة سماح  4اد مسمى القرض المنزلي ولمدة سد

أشھر تحت  6سنوات وفترة السماح  6دينار وزيادة مدة السداد إلى  2000إلى 
مسمى قدرة تمكين المرأة وھذه التعديالت جاءت بناءا على تقييم البرنامج خالل 

اءاً وبن المشروعاتالمراحل ولمواكبة ارتفاع األسعار لمدخالت اإلنتاج في مثل ھذه 
  .على دراسات االحتياجات للفئات المستھدفة

التعرف على التحديات والصعوبات والمعيقات التي تواجه المشروع ومعالجتھا  .21
  .بشكل دائم ومستمر

  .التغلب على المشكالت والصعوبات التي واجھت المشروع .22
  .التغلب على بعض المشاكل التي وقع بھا البرنامج في البداية .23
حدث بعض االيجابيات على المشروع من حيث طريقة التعامل مع التقييم المبدئي ا .24

  .المسيء والمعنف
  .توثيق المخرجات من المشروع .25
  .توسيع قاعدة المستفيدين .26



 62

رصد المشاكل التي تواجه سير العمل وبالتالي يساعد على مراجعة الخطط وتعديلھا  .27
ف تحقيق وإضافة وحذف بعض األمور والقضايا المتعلقة بخطة العمل وذلك بھد

  .األھداف
  .رصد المشكالت والعقبات ومعالجتھا .28
  .رصد دوري للعقبات .29
زيادة خبرة العاملين في المشروع من حيث التفاعل والتواصل مع الفئات المستھدفة  .30

  .المتشابھة
  ).ميدانية وزيارات منزلية للكشف عن حاالت العنف األسري(عمل برامج داعمة  .31
  .مشروع ونجاح المشروعقياس مدى استفادة المشاركات من ال .32
  .متابعة وتقييم خطط العمل وإجراء التعديل عليھا .33
متابعة ورصد مؤشرات النجاح المتضمنة في وثيقة المشروع واألھداف الواجب  .34

  .الوصول إليھا ليتم قياسھا عند التقييم
  .مراجعة خطط العمل بشكل فصلي .35
  .مراقبة الخطط بشكل دوري للوقوف على األخطاء .36
  .من قبل الشركاءمشاركة اكبر  .37
  .معالجة العقبات وتفاديھا لالستمرار بالمشروع .38
الالحقة والتأكيد وزيادة  المشروعاتمعرفة االيجابيات والسلبيات وتجنب السلبيات ب .39

  .الالحقة المشروعاتااليجابيات في 
  ). 3(معرفة نقاط القوة والضعف  .40
  .معرفة نقاط القوة والضعف .41
  .دروس المستفادة منھا على المستوى اإلقليمينقل ھذه التجربة بكل أبعادھا وال .42
  .وضع آليات لمواجھة العقبات التي تواجھنا فى وضع خطط للمعني باإلجراءات .43
وضع حلول للمشكالت التي تواجه المشروع وخاصة أن ھنالك مشكالت عالقة  .44

  .تحول دون استمرار ونجاح المشروع
 .وضع حلول للمشكالت والعقبات .45
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  :المشروعاتات لتحسين مقترح) 9(ملحق رقم 
  

  :المشروعاتمقترحات لتحسين : 30س 
   :التخطيط للمشروع

دة     ة جدي ة ووطني ات محلي راك جھ ى إش ل عل يتم العم ي ./س ة تف ط الحالي الخط
ى /بالغرض ؤثر عل ة العوامل الممكن أن ت م الشامل بكاف ى الفھ ة عل التخطيط بطريقة علمية مبني
روع ه األ/المش يط ل د التخط م عن ن المھ ي م ين ف ن واقعي ات وأن نك ع العقب ار جمي ذ باالعتب خ
أن ./تحديد احتياجات الفئات المستھدفة قبل التخطيط ووضع أھداف واقعية قابلة للتطبيق./تقديرھا

ة ات المملك ع محافظ ي جمي روع لتغط رة المش دمات وفك دة الخ ع قاع ات ./تتوس اء بالجھ االلتق
الجھات المانحة قبل التخطيط، لقاء مع المستفيدين من لقاء مع ./المانحة قبل البدء بعملية التخطيط

ل التخطيط ل التخطيط./المشروع قب ة قب ات المانح ع الجھ اء م ل /لق ة قب ات المانح ع الجھ اء م لق
ل التخطيط ة /التخطيط، لقاء مع المستفيدين من المشروع قب مشروع شامل متكامل يھدف لتوعي

يا ا وسياس ا واقتصاديا وقانوني اء اجتماعي ديمھا /النس ا وتق املة للمشروع ومتابعتھ ة ش وضع خط
ى الثغرات زود ./بشكل دوري للوقوف عل رة م داد كبي ة متطور يستھدف أع مشروع محو األمي

ة وارد مادي ات وم ات /بإمكاني ن الفئ دد م ر ع ى أكب ول عل دريب للحص دة الت يع قاع توس
  .خطط للمشروع وعمل مقترح للمشروع وعمل ميزانية كاملة له./المستھدفة

  
  : تنفيذ المشروع

ي     ي وإقليم بح وطن ه/سيص اً علي ات حالي د مالحظ داف /ال يوج داف واألھ د باألھ التقي
يحتاج المشروع ./واألنشطة التي تم وضعھا كمشروع ضمن اإلطار الزمني الموضوع للمشروع

ا ا حالي ة في المشروع/إلى مدة تنفيذ أطول من المعمول بھ ة العامل ادة عدد المنظمات المحلي  زي
رى ات أخ تھداف محافظ اطات ./واس من النش ي تتض ة الت ة التنفيذي ى الخط اد عل االعتم

ة./اتساع حرية حركة المؤسسات في العمل./التفصيلية الفترات الزمني زام ب إشراك جھات ./االلت
تنفيذ المشروع واالستعانة بالخبراء ./االلتزام بالفترة الزمنية للمشروع./حكومية عند عملية التنفيذ

حا اصوأص ط /ب االختص ة وبخط ل منظم تراتيجيات عم ات واس ق آلي روع وف ذ المش أن ينف
وادر متخصصة./مدروسة ل ك ا حصل تطور زادت /ينفذ المشروع من قب المشروع مستمر كم

ة ذ المشروع خالل ./أھدافه وعناصره التنفيذي دريب  3نف ى الت زه والعمل عل م تجھي د ت أشھر وق
اء المجتمعات بسھولةأن تكون مدة التنفيذ إذ ال يمك./فيه ر االتجاھات ألبن دريب ./ن تغي تم ت أن ي

  .أفراد مؤھلين للعمل التنموي الفعلي والعملي وليس النظري قبل البدء بالمشروع
   :تقييم المشروع

  .ال يوجد مالحظات حالياً عليه/سيتم االستعانة بخبرات خارجية    
ى تحقق الوصول إل ي س ة األنشطة الت د لفاعلي ن خالل تحدي ودة والموضوعة  م داف المنش األھ

يم كل ثالث شھور/بالمشروع ة التقي ة نشاطات المشروع ./أن تجري عملي ي بكاف يم المرحل التقي
ائج وعرضھا./وضرورة وضع خطة تقييم ومتابعة تحتوي على آليات ومؤشرات ق النت من /توثي

ق الل التوثي ات/خ ات والدراس ق المعلوم طة والدر./توثي ائج واألنش ق النت اتتوثي ق ./اس توثي
التطوير ./التقييم ة ب رامج الكفيل راح السياسات والب ائج في اقت ى النت اء عل تقييم لما تم انجازه والبن

المرأة وض ب يم ./والنھ ون التقي تمر،مرحلي،نھائي(أن يك تمر )/مس كل مس روع بش يم المش ان يق
ة ا.الناجحة والھادفة في المنطقة المشروعات/ودائم امج بخدم ذا البرن لنساء في المجتمع يساھم ھ

  .المحلي بعد نھاية كل مشروع
  

  : تمويل المشروع
م      ى دع ول عل ود للحص ف الجھ تم تكثي روع في الي للمش م م وفير دع ب ت إذا تطل

روع ة./للمش ر العالمي ة كي ع منظم اون م يم /بالتع ى التقي افة إل ة باإلض ة خارجي تقدام جھ اس
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يتم تقييم الحاجات التي /متزايد شروعاتالمالبحث عن ممولين جدد كون الطلب على ھذه /الذاتي
م للمشروع/انبثقت عن المشروع حالياً ومحاولة إيجاد تمويل بديل لھا ل دائ اد ./أن يكون تموي إيج

ائج  ى النت ة للوقوف عل ر كافي تمويل لمواصلة العمل بأھداف المشروع حيث تعتبر مدة التنفيذ غي
راد داخل  دى األف ه ل راد الوصول إلي يوالتغيير الم ة ./المجتمع المحل اھم مع الجھات المحلي التف

ين للمشروع ./حول آليات التمويل والنظام المالي المطلوب ين دائم ولين وداعم اد مم السعي إليج
ل من ./زيادة الفترة الزمنية للتمويل./ويحافظ على استمراريته ة للتموي رة الزمني ) 5-3(زيادة الفت

ي المشروعسنوات ) 5-3(وجود فترة زمنية من ./سنوات ل./للتمويل وتبن رة التموي ادة فت م ./زي ت
ى  ى الحصول عل استحداث مقترح لجعل المشروع يمول نفسه من خالل نشاطاته باإلضافة إل

ل مشاريع ./أن يكون التمويل مستمر ومستدام لتحقيق األھداف./داعمين للمشروع تدامة لتموي اس
ت./تعمل على توعية المرأة ل مستمر ومس الحصول /دام لتحقيق أھداف المشروعأن يكون التموي

ابات اج ./على تمويل من الجھات المانحة والتي تدعم المجتمع المحلي من سيدات وشباب وش نحت
ى ./إلى تمويل إضافي لتوسعة المشروع اق عل ة واإلنف ة لتغطي ة وفعلي ل دائم وجود جھات تموي

ة ادة ال./مصادر الخدمات المقدم ل وزي و بشكل البحث عن مصادر أخرى للتموي ى ل وم حت رس
ر ./رمزي ة للحاجة الماسة لتكبي ر من جھ أن تكون مصادر التمويل ليست واحدة ومتنوعة وأكث

  .أن يكون حجم التمويل يتناسب مع األھداف المرجوة من المشروع./حجم التمويل
   :مشاركة المرأة في المشروع

ادر ال/رئيسي لزيادة دورھا في المشاركة في صنع القرار     املين بالمشروع من زيادة ك ع
تم /جعلھا تبني قضاياھا والدفاع عن حقوقھا من خالل زيادة وعيھا بھذه القضايا/القطاع النسائي ي

نھم في دعم  تفادة م ة كنساء في المنطق واالس اتھن الفعلي د احتياج إشراك قطاع المرأة في تحدي
روع ا./المش ب أوض روع حس ن المش تھدفات م اء المس ات للنس د االحتياج ة تحدي عھن التعليمي

ادية ة واالقتص ميم ./واالجتماعي ى لتص رة األول ي أو الفك ور األساس ي المح رأة ھ الم
ى مشاركة الرجال أيضا./المشروع ى مشاركة الرجال أيضا./العمل عل ى ./العمل عل العمل عل

ار ./إدماج ومشاركة الرجال ق نسائي من خريجات ازدھ دريب فري دربين(تم ت دريب م ى ) ت حت
تفيدات من المشروعيتسنى لذا ا دريب للمس ديم الت ة وتق ام تدريبي ة ./لفريق استالم مھ ادة فعالي زي

روع ي المش رأة ف اركة الم ة ./ومش اة العامل ي الحي اركة ف ي المش رأة ف ز دور الم ل وتعزي تفعي
ة واالقتصادي المشروعاتالبد أن تشارك المرأة في ./والمجتمعية ة واالجتماعي د  ةالتنموي ا يفي بم
ه مشروع نسوي./محليمجتمعھا ال دة ألن رأة ھي أساس المشروع ./مشاركة المرأة كانت جي الم

  .وشريك أساسي لتنفيذه
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  االجتماعية المقترحة المشروعاتمجاالت ) 10(ملحق رقم 
  :االجتماعية المقترحة المشروعات: 31س

التنسيق مع المجالس البلدية لزيادة دور المرأة في التخطيط المحلي ضمن التمكين     
االجتماعي ليكون لھم دور فعال لمرحلة أخرى تساعدھم على تقليد مناصب سياسية ومواضع 

من . صنع القرار بعد المعرفة العملية والتواصل مع المجتمعات والتعرف على االحتياجات
التي تم تمويلھا للمرأة من الصندوق نجد أنھا تشمل جميع  المشروعاتخالل استعراض 

والتي تقتصر على المجاالت  المشروعاتت كبيرة حققت من خالل ھذه المجاالت وھنالك نجاحا
 :االجتماعية بل على العديد من أبرزھا

استحداث مشاريع تعمل على دعم المرأة اجتماعياً ونفسياً وتنويع البرامج واألنشطة  .1
  .التي تعمل على التوعية واإلرشاد

ات والفتيات يتضمن استحداث مشاريع تعمل في مجال اإلرشاد االجتماعي للسيد .2
  .أنشطة وبرامج توعوية تثقيفية تساعد على تمكين المرأة اجتماعيا

  .المشروعاتاستھداف جميع أفراد األسرة في مثل ھذه  .3
االعتناء بقضايا المرأة وخاصة المجتمعات الفقيرة من خالل دعمھا اقتصادياً  .4

خالل تبني سياسات  واجتماعيا وتدريبھا وتشغيلھا لرفع مستواھا االقتصادي وذلك من
تحارب وتكافح الفقر والبطالة وخاصة فقر وبطالة النساء مما يزيد من مشاركة المرأة 

  .في التنمية االقتصادية وتحسين وضعھا االجتماعي
  .إقامة مشاريع تدريبية في مجال التوعية االجتماعية .5
التعامل مع  اقامة مشاريع تدريبية لتطوير كفاءات األخصائيين االجتماعيين في آلية .6

  .الفساد وتمكينھن اجتماعيا وفق أسس علمية صحيحة
  .إقامة مشاريع دعم اجتماعي بشكل دائم ومستمر .7
  .إنشاء ناد للسيدات لرصد أفكارھن ومشاريعھن .8
التي تھدف إلى الوصول لسيدات لديھن مشاريع من اجل  المشروعاتبرامج إدارة  .9

  .توعيتھن إلقامة مشاريع
  .على الزواج برامج توعية المقبلين .10
  .برامج خاصة بمجابھة العنف األسري والعنف ضد المرأة .11
  .برامج ومشاريع للعمل مع األسرة بجميع أفرادھا باإلرشاد األسري .12
  .التجميل وقص الشعر .13
 المشروعاتالتركيز على مشاريع يكون لھا أثر مباشر لتحسين أوضاع النساء مثل  .14

  .والقدرات لتمكينھن من العمل والمشاركة التي تھتم بالمرأة الفقيرة وزيادة المھارات
  .التعليم كأداة تمكين المرأة وضمان أمنھا .15
تمكين اقتصادي حيث يتم إكسابھن مھارات ومن ثم مساعدتھن على توظيفھا خاصة  .16

  .وأن ھذا الجانب له دور كبير في الخوض بالمرأة وتحسين وضعھا
  ).العمل قطاع(التمكين االقتصادي للنساء والمشاركة في العمل  .17
تمكين المرأة اجتماعيا من خالل برامج شاملة في التوعية واإلرشاد والتوجيه  .18

  .والتدريب في مجاالت اجتماعية
تمكين المرأة اجتماعيا من خالل برامج شاملة في التوعية واإلرشاد والتوجيه  .19

  .والتدريب في المجاالت االجتماعية
  ).اجتماعيا قانونيا(س لتمكينھا تمكين المرأة اقتصاديا والذي يعتبر حجر األسا .20
  .تمكين المرأة حقوقيا وديمقراطيا حتى تتسنى لھا المشاركة .21
تمكين المرأة من خالل توعيتھا في مجال حقوق المرأة والعمل والضمان  .22

  .االجتماعي وبيئة العمل
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  .تمكين المرأة وخاصة اقتصاديا وثقافيا .23
لصحية مثل حقھا في التأمين توعية المرأة بحقوقھا وواجباتھا بمجال الرعاية ا .24

  .الصحي
  .التوعية والتثقيف القانوني والنفسي للمرأة .25
حث النساء على المشاركة في مختلف القطاعات وتعزيز دورھا في صنع القرار  .26

  .على المستوى األسري والمجتمعي والعام
  .الحرف والمھن اليدوية بمختلف أنواعھا .27
  .االحتياجات من النساءالحماية االجتماعية للنساء المسنات وذوي  .28
دراسة وضع المرأة في كل منطقة على حده الختالف المشكالت من منطقة  .29

 .ألخرى
  .دعم وتأييد القيادات اإلعالمية لدعم قضايا المرأة .30
  . الزراعة الحقلية .31
  .زيادة وعي النساء بحقوقھن والعمل على تحسين حياتھم اليومية .32
  .شبكة المرأة وتحديات العصر .33
  ).المخلالت والمربيات والحلويات وغيرھا(ذائية المنزلية الصناعات الغ .34
  .طرح مشاريع متخصصة في معالجة قضايا المرأة .35
  .عمل برامج تستھدف الرجل والمرأة معا .36
  .العمل مع المجتمعات المحلية وليست فقط اإلناث وخاصة بالمناطق النائية .37
تشجع المرأة على امتالك العمل مع المرأة وخاصة بالمناطق النائية البدوية والريفية  .38

  .الصغيرة باسمھا المشروعات
  .عمل ورشات تثقيفية توعوية .39
  .فتح محطات معرفة للمرأة وذلك لمواكبة عصر التكنولوجيا .40
  ".تأنيث الفقر"القضاء على الفقر وخاصة  .41
  .المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية .42
  .المجاالت االقتصادية والسياسية .43
  .دية والقانونية والسياسيةالمجاالت االقتصا .44
  .مجاالت التسويق .45
  ).المدارس الخاصة، رياض األطفال(مجاالت التعليم  .46
  ).مكاتب محاماة(المجاالت الخدمية وخاصة المرتبطة بمؤھل تعليمي  .47
  . واالجتماعية والسياسية) حقوق اإلنسان(المجاالت القانونية  .48
  .المجاالت القانونية واالقتصادية والسياسية .49
  .تمكين النساء معرفياً بالحقوق الخاصة ومفاھيم العنف مجاالت .50
  .مشاريع إنتاجية للمرأة .51
  .مشاريع إنتاجية وتوعوية في التدريب والتأھيل .52
  .مشاريع تساعد المرأة في المشاركة في الحياة العامة .53
  .مشاريع تعمل على بناء قدرات السيدات المعنفات .54
  قوقھا القانونية واالجتماعيةمشاريع تعمل على تمكين المرأة للمطالبة في ح .55
مشاريع تعمل على تمكين النساء اجتماعياً ونفسيا وال سيما المعرضات للعنف  .56

  .واللواتي يعانين من الفقر ومن وجود مشكالت اجتماعية في أسرھم
57.  ً   .مشاريع تعمل على دعم وتمكين المرأة اجتماعيا
  .والسياسية ةة القانونيمشاريع تعمل على زيادة وعي المرأة في القضايا االجتماعي .58
  .مشاريع تمكين اجتماعي واقتصادي للسيدات .59
  .مشاريع تمكين وتأھيل السيدات للمشاركة االجتماعية .60
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  .واالجتماعية
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