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 مقدمة -أوًال 
النهائية لمجموعة مختارة من برامج تقاریر التقييم و أ/ ومنتصف المدةتستند هذه الورقة إلى نتائج تقاریر تقييم  .١

ما قيد التنفيذ أو تم إ، وهي ٢٠٠١ بها منظمة العمل الدولية منذ عام اضطلعتالتعاون التقني التي ومشاریع 
 یقيم سوىإال أنه لم .  مشروعًا تتصل بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة٢٩ أولي استقصاء نبّيوقد . إنجازها
ات هذه المشاریع لغای ة آان في المقدور دراسد وبالتالي فق،ًا فقط من هذه المشاریع بشكل مستقل مشروع١٥

 تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة آموضوع وحيد، بشأنولم تكن هذه المشاریع جميعها . ١هذا التقریر
 إذ یمكن أن ،ساسي لوجودها األهو السبب یكون ذلك وربما.  في أشكال مختلفةهافي تنميةال تبرز هذهوإنما 

هذه التنمية محاوالت النهوض بقابلية االستخدام لدى المرأة، وربما تقدم آوسيلة لتحقيق هدف آخر تصاحب 
وقد آانت الميزانية اإلجمالية .  أو لتعزیز العمالة بين المهاجرینوالعمل سدادًا للدینآالحد من عمل األطفال 

 مليون دوالر ١٫٧بمعدل  (ة أمریكياتدوالر ٢٦ ٤٤٤ ٨٠٤شر هي المرصودة لهذه المشاریع الخمسة ع
 ). تقریبًا لكل مشروع منها

وقد استدعت المعایير التي وظفت في هذا االنتقاء إدراج مشروع تعاون تقني واحد على األقل من آل إقليم  .٢
طاع العمالة ومكتب  آل إدارة من اإلدارات األربع في قمن المشاریع التي تنفذهاومشروع واحد على األقل 

 األمر آذلك إدراج مشروع واحد على األقل یشترك فيه مكتب األنشطة ىآما استدع. المساواة بين الجنسين
 . الخاصة بأصحاب العمل ومكتب األنشطة الخاصة بالعمال

التي و ، في األنشطة الرئيسية قضایاهمانصت سياسة منظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الجنسين وإدماج .٣
البرامج واألنشطة إلى التصدي جميع السياسات وأن ترمي " على ،١٩٩٩٢أعلنها المدیر العام في عام 

 بما في ذلك االحتياجات العملية واالستراتيجية  بشكل منتظم ومنظم،لرجال والنساءلكل من اللشواغل الخاصة 
دمج جميع برامج ومشاریع التعاون ت" بأن ٢٠٠٥ وأوصت لجنة التعاون التقني في عام ."الخاصة بالنساء

. ٣ " أجزاء دورة المشروع بشكل منتظمجميعالتقني لمنظمة العمل الدولية قضایا المساواة بين الجنسين في 
وقد وضعت األنشطة المتصلة بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة في هذا اإلطار وأصبحت بندًا ذا أولویة إلقليم 

 هناك برنامج خاص في إدارة استحداث فرص ،وفضًال عن ذلك. ٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل فترة السنتين أفریقيا 
 وذلك ،"تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"العمل وتنمية المنشآت بشأن موضوع 

 . تنظيم المشاریع لدى المرأة وإدماج قضایا الجنسين في أنشطة هذه اإلدارةمن أجل النهوض بروح 

تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة  بها الكيفية التي تستطيع أن تسهم زء األول من هذه الوثيقة الجیفحص .٤
 والمستفيدین اإلنمائيةوتمضي الوثيقة في وصف األهداف .  وآيفية قيامها بهذا اإلسهامفي برنامج العمل الالئق

 الجزء الثالث بشكل أآثر تحدیدًا فحصیو. ذلكتحقيق  االستراتيجيات والتدخالت الكفيلة بفحصالمستهدفين وت
أما الجزء األخير . ما تكشف عنه أعمال التقييم من حيث تصميم المشروع ونتائجه وملكيته واستدامته وآفاءته

 توصيات بشأن االستراتيجيات - باالستناد إلى الدروس التي تم تلقيها -فهو أآثر تحليًال وتقييدًا، فهو یقدم 
 . موافقة اللجنة على عدد من المجاالت المحددة للنشاط المستقبليوالمناهج ویسعى إلى 

 روح تنظيم المشاريع لدى المرأة والعمل الالئق -ثانيًا 
ترآز منظمة العمل الدولية ترآيزًا آبيرًا على تعزیز العمالة المنتجة والالئقة بوصفها الطریقة األفضل  .٥

الئق العمل المنتج الذي یدر دخًال آافيًا والذي تحمى ضمنه ویعني العمل ال. واألآثر استدامة للحد من الفقر
 بأن تعزیز روح اتوتشهد التقييم. یحترم فيه الحوار االجتماعيو ،حمایة اجتماعية آافية، مع وجود الحقوق

 . تنظيم المشاریع لدى المرأة إنما هو وسيلة لالرتقاء ببرنامج العمل الالئق بمكوناته األربعة

 

ط متقطع یفصل بين المرحلتين هناك خ( مشروعًا مقيدًا  في الملحق، إذ أن لبعض هذه المشاریع مرحلتين ١٥   هناك أآثر من  1
 ). في الملحق

2    www.i.o.org/public/english/bureau/gender/newsite2002/about/action.htm. 
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 حماية الحقوق

ن إذآاء وعي النساء، وال سيما المهمشات من بينهن، بحقوقهن واستحقاقاتهن من الموارد المتوفرة ومكافحة إ .٦
التمييز في سوق العمل إنما هما مكونان محوریان ألعمال منظمة العمل الدولية المتصلة بروح تنظيم 

ل خاص وسيلة فعالة لتعزیز حقوق وتشكل الرابطات القائمة على األعضاء األقویاء بشك. المشاریع لدى المرأة
منِظمات ل نجحت رابطة ،فعلى وجه المثال.  بحيث یستطعن النضال من أجل إحداث التغييرمنِظمات المشاریع

تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة " بمساعدة من مشروع - في مدینة جيمو في أثيوبيا المشاریع
نساء وأجبرن مالكي للحانوت لسلطات المحلية للرجوع عن قرار بمصادرة  في التأثير على ا- "بين الجنسين

 . منِظمات المشاریع األموال التي تعود لسدید على تحانوتال

فعلى وجه المثال . آما یمكن للرابطات أیضًا أن تقدم ألعضائها دعمًا باألعمال ودعمًا شخصيًا ومعنویًا وماليًا .٧
مشروع التدریب من أجل "والتي شكلت آجزء من  -الراشدین والشباب  المجتمعية للنساء منِظماتدعمت ال

ونظمت . ات من أجل تكوین رأس المالاالدخارتعبئة ها في ء أعضا-" التمكين االقتصادي للسكان الریفيين
 . أیضًا برامج تدریبية في مجال المهارات المهنية وأقامت روابط مع ممولي الخدمات المالية اآلخرین

 أن یكون وسيلة ناجعة في تحدید منِظمات المشاریعليط الضوء على العوامل التي تؤثر على ویمكن لتس .٨
ویستدعي . على قدم المساواةالرجل القضایا الهامة التي تحتاج إلى اإلصالح بحيث تتمكن المرأة من مشارآة 

 فرص العمل  نطاقوسيعمشروع ت "فادفعلى وجه المثال أ.  إلحداث التغييرسياسةذلك العمل مع واضعي ال
وجود وعي أآبر لقضایا المساواة بين الجنسين لدى الموظفين الحكوميين آنتيجة ألنشطة بفي فيتنام " للمرأة
 . قضایا المساواة بين الجنسينب ةعيوالت

نفاذ إلى الحقوق األساسية آالقضاء على العمل الجبري والإلغاء التمييز بين الرجل والمرأة بين ربط الویمكن  .٩
مشروع تعزیز الروابط ما بين عمالة المرأة والحد من عمل "فعلى وجه المثال یستخدم . ل األطفالوعم

في " لدین في جنوب آسيالمشروع منع وإلغاء العمل سدادًا "و" في جمهوریة تنزانيا المتحدة" األطفال
 .لدینلال والعمل سدادًا الباآستان أنشطة تتعلق بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة آجزء من الحل لعمل األطف

 العمل المنتج

.  النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة في العمالة المنتجة والعمل الالئق لكل من الرجل والمرأةسهموی .١٠
آانت ستظل غير مستخدمة بالشكل التي من أجل التنمية االجتماعية االقتصادیة، وفهو یعبئ الموارد البشریة 

 الوصول إلى ات من خالل تقدیم خدمات لتنمية األعمال وإمكاني- منظمة العمل الدولية وتسهم.  ذلكالالكافي لو
 في الوصول إلى آفاءة وقدرة تنافسية - وزیادة إذآاء الوعي بالفرص االقتصادیة المتاحة للمرأة التمویل
. رجل في عالم العمل آما أنها تمضي قدمًا بعجلة المساواة بين المرأة وال،منِظمات المشاریع أآبر لةوأربحي

منِظمات ویمكن ل.  فإن المنشآت تستحدث وظائف للموظفين والمالكين على حٍد سواء،وباإلضافة إلى ذلك
 .وّدر الدخوللوظائف ا مصدرًا الستحداث - التقدم إلحراز بوجود فرص متساویة - أن یصبحن المشاریع

 حكایات تحدي آل ما یدور من أساطير و علىمنِظمات المشاریع منظمة العمل الدولية مع عملساعد یو .١١
 أن النساء قادرات على إدارة ، في الكثير من البلدان،فال یعتقد.  تتصل بدور المرأة في األعمالخطاباتو

تنمية روح "التابع لمشروع "  في شرق أفریقيامنِظمات المشاریعشهر أنشطة "وقد تحدى . أساسيةأعمال 
صورة االرتقاء ب من خالل صورة النمطية التقليدیةهذه ال" واة بين الجنسينتنظيم المشاریع لدى المرأة والمسا

 یمكن أن منِظمات المشاریع من خالل تبيان أن النمو وقيق الناجحات والهادفات إلى تحمنِظمات المشاریع
 . یحققن إسهامًا قيمًا في تعزیز العمل الالئق والنمو االقتصادي

 الحماية االجتماعية

م المزید یتقدمن شأنها لتعزیز اآلليات التي سبيًال  النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة نوویمكن أن یك .١٢
أآثر مما یحرم یحرمن على األرجح النساء ف.  وموظفيهنمنِظمات المشاریعمن الحمایة واألمن والسالمة ل



GB.298/TC/1

 

GB298-TC-1-2007-02-0027-Ar 3 

أن النساء المثقفات واللواتي ن تبيبيد أن البينات العملية . الرجال من الوصول إلى شبكات الحمایة االجتماعية
 . ٤ل على الرعایة االجتماعية لألسرة وتعليم األطفال وصحتهما الدخول لهن أثر أآبر من أثر الرجیكسبن

ل بالنسبة  آما هو الحا،قد تكون روح تنظيم المشاریع وسيلة لإلدماج االجتماعي فيما یتصل بالنساء المهمشات .١٣
الفرصة ألن تكون المهمشة ویمكن أن یؤدي إعطاء المرأة  . بهنتجرااتي للنساء المعوقات والالجئات واللو

وقد تعاون في أثيوبيا .  بأنهن أآثر اندماجًا في المجتمعًاناشطة اقتصادیًا إلى تمكين النساء وإعطائهن شعور
مية مشروع تن"و" برنامج تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"مشروعان هما 

معًا لضمان مشارآة المعوقات في التدریب وفي الوقائع الخاصة " روح تنظيم المشاریع لدى النساء المعوقات
 من المعوقات في أعمالهن أو عززن منِظمات المشاریع ثير منكال شرع ،ونتيجة لذلك. منِظمات المشاریعب

نامج تنمية روح تنظيم المشاریع لدى بر"وقد أفضى التعاون ما بين . هذه األعمال وأسهمن في دخل األسرة
 في منظمة العمل الدولية "برنامج االستجابة لألزمات وإعادة اإلعمار"و" المرأة والمساواة بين الجنسين

الجئات العائدات في آل لتنظيم المشاریع لدى الالجئات واوالمفوضية العليا لشؤون الالجئين إلى تعزیز روح 
تخدم تدریب النساء على روح تنظيم المشاریع آاستراتيجية لمكافحة االتجار في  وأنغوال، آما اسبيقماموزمن 

برنامج تنمية روح تنظيم " في أوروبا الشرقية ومن خالل تعاون "قسم الهجرة الدولية"طلع به ضمشروع ی
  ".سيا مشروع االتجار باألطفال والنساء في جنوب شرق آ" مع"المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين

ویمكن أن تسهم روح تنظيم المشاریع لدى النساء في مقاومة العنف ضد النساء وتؤدي إلى تحسين ظروف  .١٤
 ضد النساء العائليفي المكسيك انخفاضًا في العنف " وظائف أآثر وأفضل للنساء"فقد شهد مشروع . العمل

معالجة آيفية  الحياة، بما في ذلك  إذ أن التدریب على األعمال أدمج آذلك بعدًا یتصل بمهارات،واألطفال
 . معلومات عن ظروف العمل األآثر سالمةنفسه وقد وفر هذا التدریب . ليعائالعنف ال

فقد . اإلیدز/ یمكن أن تكون روح تنظيم المشاریع لدى المرأة وسيلة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشریة .١٥
مشروع االقتصاد غير "القتصاد غير المنظم في ا منِظمات المشاریع في منظميساهم الرجال والنساء من 
اإلیدز والتدریب على /  في آمبودیا في نشر الوعي بفيروس نقص المناعة البشریة"المنظم والفقر والعمالة

 أیضًا "تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"آما أدمج مشروع . الوقایة منه
مبادئ  التدریبية في شرق أفریقيا ووضع برامجهاإلیدز في / لمناعة البشریةمعلومات بشأن فيروس نقص ا

 . األنشطة التدریبيةاإلیدز في / فيروس نقص المناعة البشریةموضوع  عن آيفية إدماج توجيهية

 الحوار االجتماعي

مال آأعضاء  أصحاب العمل والعمنِظمات توجيهية شارآت فيها الحكومات وًاقد أقامت معظم المشاریع لجانو .١٦
 ،وفضًال عن ذلك. وتوفر هذه اللجان منتدى للحوار وتقاسم الخبرات وتعزیز المعارف ونشر النهج. آاملين
المشارآة في اللجان التوجيهية بالشرآاء االجتماعيين إلى اتخاذ مبادراتهم الخاصة بهم من حيث دعم دفعت 

للفقراء من تعزیز القدرات اإلنتاجية "ية في مشروع فعلى وجه المثال تولت اللجنة التوجيه. منِظمات المشاریع
في السنغال القيادة في تنظيم " التعاونيةوالرابطات التدریب وتعزیز روح تنظيم المشاریع / خالل التعليم

المبادرة إلى الحقًا الحكومة السنغالية بت هذه المبادرة دفعوقد ". یوم دولي للتعاونيات"و" أسبوع تعاوني"
 . حات مؤسسية وتشریعية بشأن التعاونياتإصالإلجراء 

 المقيمة بشأن مشاريع والبرامج الأهداف  -ثالثًا 
 تنمية روح تنظيم المشاريع 

 األهداف التنموية -ألف 

وقد قدمت األهداف التنمویة األخرى . أدرجت جميع المشاریع الحد من  الفقر على أنه الهدف التنموي الرئيسي .١٧
وینظر في هذا الصدد إلى روح .  تحقيق هذا الهدفباتجاهالعمل الالئق آوسيلة آتمكين المرأة واستحداث 

تنظيم المشاریع لدى المرأة آجزء من الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية والوآاالت المانحة لتخفيف حدة 
 

4    Amartya Sen" :١٩٩٩، نيویورك، "التنمية آحریة"في " نشاط المرأة والتغيير االجتماعي . 
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 للمرأة أن یمكن:  المقدمة في تصميم المشاریع بشكل عام على النحو التاليقة السببية وتوصف العال.قرالف
 ومن خالل ؛ للوصول إلى التمویل والمهارات والمعرفةاتها أعمالها أو تعززها من خالل زیادة إمكانيتنشئ
بدوره وسيؤدي ذلك إلى العمالة والعمالة للحساب الخاص مما یزید . تها بنفسها ثقبناء؛ وا بحقوقهة واعيهاجعل

ویمثل . وبالتالي تخف حدة الفقر. ساء وأسرهممن دخول صاحبات المشاریع والموظفين من الرجال والن
التسلسل  افي باآستان مثاًال ناجحًا على هذ" التدریب من أجل التمكين االقتصادي للسكان الریفيين"مشروع 

دخولهن  - امرأة ٤٨٤اللواتي یبلغ عددهن و -  حيث زادت األغلبية الساحقة من النساء المدرباتالسببي القائم
 في الرعایة قد أسهمتآما أفيد بأن الكثير من أعمالهن الصغيرة . منشآتهناراتهن ومن خالل تطویر مه

 . عمال إضافيين توظيف وتمخضت عناالجتماعية لألسرة 

  في تنمية روح تنظيم المشاریع التسلسل السببي :١الرسم البياني رقم 
  المشاریعیبرز فيلدى المرأة آما  

 

 

 

 

 

 

ضية بأن تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة تؤدي إلى الحد من الفقر على القاعدة القائلة تقوم الفكرة القا .١٨
بتعزیز "وخير مثال على ذلك المشروع المتعلق . ٥أآثر من الرجل ومنازلهن أسرهننساء یستثمرن في البأن 

 فقد سجل ما بين العامين ". المتحدةتنزانياجمهوریة الروابط بين عمالة المرأة والحد من عمل األطفال في 
 طفًال في مراآز الرعایة اليومية وقدمت لهم األزیاء المدرسية ١٣٢٥یصل مجموعه إلى  ا م٢٠٠٥ و٢٠٠١

 تم تقدیم الدعم لما ،وفضًال عن ذلك. والمواد التعليمية والوجبات آنتيجة لدعم هذا المشروع لعمالة المرأة
 سنة وممن آانوا یعملون سابقًا أو لم یكونوا ١٣ و٦بين  طفًال ممن تتراوح أعمارهم ما ١٢٨١مجموعه 

وقد آان ذلك نتيجة مباشرة لزیادة . یترددون على المدرسة، وذلك بتمكينهم من الحصول على التعليم االبتدائي
 . دخول أمهاتهم

 المستفيدون النهائيون -باء 

 معظم هذه في آان المستفيدون مباشرة وقد. استهدفت جميع المشاریع الفقراء بصفتهم المستفيدین النهائيين .١٩
 في حين ، وحدهنمنِظمات المشاریعفقد استهدفت بعض هذه المشاریع . منِظمات المشاریعالمشاریع هم من 

 وقد دعم نصف هذه المشاریع الذین یعيشون في . نطاقًااستهدفتهن مشاریع أخرى آجزء من مجموعة أوسع
ل بالنسبة للعاملين لسداد الدین والعاملين من أطفال وغيرهم ممن  آما هو الحا،فقر مدقع على وجه التحدید

في معظم األحيان والمدرجين وآان من بين المستفيدین استفادة غير مباشرة  .یعملون في ظروف غير مقبولة
في تصميم المشروع األطفال وغير ذلك من أعضاء األسرة الضعفاء والمجتمعات المحلية األوسع التي یعيش 

 .لمستفيدون المباشرون ویعملونفيها ا

 بأن النساء القاضيةبالحقيقة  على وجه التحدید تدخالتها منِظمات المشاریعسوغت المشاریع التي تستهدف وقد  .٢٠
 ، والتعليم والمهارات المحدودة، والقدرات المحدودة،هن في موقع متأخر بسبب االفتقار إلى رأس المال

 

 أنظر بشكل خاص . تي قامت بها وآاالت األمم المتحدة هذه المقولة یؤید عدد من الدراسات ال 5
Ann-Jacqueline Bério" :في جریدة األغذیة والتغذیة، " تحليل توزیع الوقت وأنماط النشاط في التغذیة وتخطيط التنمية الریفية

 . ة، روما، إیطاليا، طوآيو، منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراع١٩٨٤مارس / ، آذار١، الرقم ٦المجلد 

منِظمات  دخلتحسين 
  والموظفين؛المشاریع
والحد من  المرأة، وتمكين

 الحقوقالضعف وتأمين 

فرص العمل ما استحدث من 
العمل للحساب (الالئق 
والرجال ( للنساء )الخاص
 )آذلك

 التي استحدثت نشآتلما
 أو عززت

النهوض بقابلية المرأة 
لالستخدام من خالل الوصول 

إلى التمویل والمهارات 
 بناءوالمعارف والشبكات و

 النفسالثقة ب

 الفقرحدة تخفيف 
یستثمر النساء في 

 ومنازلهن أسرهن
 ومجتمعاتهن المحلية
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ویستدعي ذلك . تقار إلى القوة بشكل عام في إطار العائلة والمجتمع المحلياالفو ،واالفتقار إلى الثقة بالنفس
 . تقدیم فرص متكافئة للجميعإجراءات موجهة لهن بشكل خاص لضمان القيام ب

وآان ذلك بمثابة تهدئة ألي . اًًعمليأمرًا  ذلك بدا حين ،المشاریع الخاصة بالمرأةأنشطة في قد ساهم الرجال و .٢١
یمكن آذلك  طرف الرجال حيال استهداف المرأة بشكل مباشر، ولكي یبين أیضًا أن الرجال استجابة سلبية من

فعلى وجه المثال أفيد في . هغير أنه یمكن أن تكون لذلك سلبيات. أن یستفيدوا من التدخالت التي تستهدف المرأة
يمنوا على مصارف القریة ليه في آمبودیا بأن الرجال جاءوا " فرص العمل للمرأةتوسيع نطاقمشروع "تقييم 

 . واجتماعات المجتمع المحلي

تّم فقد . استهدفت جميع المشاریع المؤسسات المحلية بشكل خاص آوسيلة للوصول إلى المستفيدین النهائيين .٢٢
 على منِظمات المشاریع أصحاب العمل والعمال والمؤسسات المحلية ورابطات منظماتف الحكومات وااستهد

ل أحد الجوانب المكونة لبناء قدرات المؤسسات في الكثير من الحاالت على العمل معها شتماو. وجه التحدید
التخاذ تدابير محددة أو /أعمالها بطریقة تراعى فيها المساواة بين الجنسين ولمساعدتها على معالجة 

المرأة تنمية روح تنظيم المشاریع لدى " برنامج طورال بل وقد . منِظمات المشاریع لمساعدتها بشأن
 جودة الخدمة للمنشآت الصغيرة المدارة من فحص"وعنوانها بالذات  أداة لهذه الغایة "والمساواة بين الجنسين
 ". قبل الرجال والنساء

 االستراتيجيات -جيم 

بّينت أعمال التقييم أن بناء القدرات والنهوض بقابلية االستخدام لدى المرأة والتمكين االجتماعي والسياسي  .٢٣
 وذلك من أجل الوصول إلى أهداف المشروع الرئيسية والهدف ، طبقت بصفتها االستراتيجيات األساسيةللمرأة

 .  للحد من الفقر في آن واحدالرئيسيالتنموي 

 : بشكل أساسي للوصول إلى المستفيدین النهائيينوقد اعتمدت المشاریع ثالثة أنماط من المناهج  .٢٤

 على حد  من الرجال والنساء إلدماج قضایا الجنسين یستهدف آًالعتمد ثلث هذه المشاریع منهجًاافقد  !
 آمستفيدین نهائيين ویتخذ خطوات ملموسة لضمان المشارآة المنصفة للجنسين والتأثير على سواء
 .آليهما

 من الرجال والنساء آمستفيدین  إذ یستهدف آًال- أحد الجنسين بًا خاصًاوتبنى ثلث المشاریع منهج !
وقد حللت هذه المشاریع االحتياجات الخاصة للمرأة . لمرأةباخاصة النشطة األ  بعضن معنهائيين ولك

 . كل منهمابفت أنشطتها وأدواتها لالحتياجات الخاصة والرجل قبل الشروع في األنشطة وآّي

 حيث استهدف النساء وحدهن آمستفيدات -واعتمد الثلث الثالث منهجًا موجهًا للمرأة بشكل حصري  !
 . ياتنهائ

، أشرآت معظم المشاریع المجتمعيةوباالستناد إلى الخبرات الواسعة لمنظمة العمل الدولية في المناهج  .٢٥
ویمكن . المجتمع المحلي في تحدید احتياجاته الخاصة به واالستراتيجيات الكفيلة بالتصدي لهذه االحتياجات

تجاري الطلب المحلي وتعود بالنفع على كسب الدخول المتاحة للمرأة لفرص ال من أن التحققلهذا المنهج 
التدریب من أجل التمكين " قام المستفيدون المدربون في مشروع ،فعلى وجه المثال. المجتمع بكامله

لم تكن موجودة من قبل وأسهموا في التنمية لمجتمعهم تقدیم خدمات بفي باآستان " االقتصادي للسكان الریفيين
 . االقتصادیة للمجتمعات

 آانت تعمل على إدماج القضایا المتعلقة الموجهة ألحد الجنسينالخاصة عمال التقييم أن المشاریع وتبين أ .٢٦
 في حين لم یكن ذلك ملحوظًا في مشاریع إدماج قضایا الجنسين ، على مستوى السياساتمنِظمات المشاریعب

 . والمشاریع الموجهة للمرأة حصریًا
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 التدخالت -دال 

 م لدى المرأة تشجيع القابلية لالستخدا

. قامت جميع المشاریع بالتدریب على مهارات األعمال وربط معظمها ذلك بالتدریب المهني في مهن بعينها .٢٧
في آل من باآستان " التدریب من أجل التمكين االقتصادي للسكان الریفيين"فعلى وجه المثال قام مشروع 

 ومن ثم درب ، الفرص االقتصادیة وفرص األعمالوالفلبين في المقام األول بتقييم األماآن التي توجد فيها
منِظمات  تم تدریبوقد . المستفيدین النهائيين على المهارات المحددة المطلوبة للحصول على هذه الفرص

 جدًا من هذه المشاریع آمدربات على مهارات األعمال بحيث یمكن لهن أن ضئيلعدد إطار  في المشاریع
 . ى المهارات ألعضاء المجتمع المحليیقدمن االستشارات والتدریب عل

 واالدخارات ناجحة إلى حٍد آبير في استقرار المنشآت الناشئة اتوآانت إقامة الروابط مع مجموعات االعتماد .٢٨
تعزیز المساواة بين " آما هو الحال مع مشروع ،آما آانت تحظى بشعبية آبيرة لدى المتلقين. حدیثًا والقائمة

في جمهوریة تنزانيا المتحدة حيث نجحت النساء الفقيرات "  جميع مراحل الحياةفيالجنسين والعمل الالئق 
 . بإفراد بعض االدخارات الستخدامها في االستثمارات المولدة للدخل وفي النفقات غير المنظورة

 بشكل أفضل إلى السوق من خالل إعطائهن فرصة المشارآة في منِظمات المشاریعتم تعزیز وصول  .٢٩
تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين "وقد أفضى ذلك في مشروع . تجاریةالمعارض ال
 الذي تنامى من خالل هذه -وقد طور هذا البرنامج . منِظمات المشاریع مبيعات زیادةفي إثيوبيا إلى " الجنسين

 ".حسن مهارتك في العرضآيف ت " عنوانها أداة لمساعدة النساء على اإلعداد للمعارض التجاریة -الخبرات 

 آخطوة منِظمات المشاریعوقد قدمت قلة من المشاریع تدریبات على اإللمام بالمعارف والحسابات الوظيفية ل .٣٠
 التدریب /تعزیز القدرات اإلنتاجية للفقراء من خالل التعليم"ونجح مشروع . نباتجاه النهوض بتنمية منشآته

منهج هذا الالسنغال وموریتانيا في استخدام و في مالي "تعاونيةالوالرابطات وتعزیز روح تنظيم المشاریع 
 . اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب على األعمالیعود بهالتوضيح الفوائد العملية التي 

 القدراتبناء 

. قامت أغلبية المشاریع ببناء قدرات موردي الخدمات آوسيلة للوصول إلى عدد أآبر من المستفيدین النهائيين .٣١
 ومؤسسات منِظمات المشاریع بأنشطة مع موردي الخدمات في القطاع الخاص ورابطات قد تم االضطالعو

وُأدخلت تحسينات على المهارات . لحكومة المحلية التابعة لالتمویل الصغير والمؤسسات اإلداریة والتدریبية
التعلم من خالل " تم إصدار ما، آ، وتم تدریب المدربين والقيام ببحوث عن السوقمنظماتاإلداریة لقادة ال

 ".العمل

. في عدد من المشاریع  إدماج المساواة بين الجنسين في أنشطتهمفي التنفيذ علىلشرآاء ل قدمت المساعدة .٣٢
فقد أفضى . في آمبودیا خير مثال على هذا المنهج" االقتصاد غير المنظم والفقر والعمالة"ویمثل مشروع 

وعمل مشروع . ابطات الشرآاء إلى تعزیز مشارآة المرأة في اتخاذ القرارإدماج قضایا الجنسين في هياآل ر
مع حكومات آل من إثيوبيا وجمهوریة " تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"

 تنزانيا المتحدة وآينيا إلدماج قضایا الجنسين في سياساتها المتصلة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ولبناء
 . لدى المرأةشاریعقدراتها على النهوض بروح تنظيم الم

 تمكين المرأة اجتماعيًا وسياسيًا

آمجموعة المساعدة الذاتية، (ساعد نصف المشاریع المستفيدین النهائيين على تنظيم أنفسهم في مجموعات  .٣٣
 من ِظمات المشاریعمنلمكن یآوسيلة لتحقيق األثر طویل األمد والمستدیم الذي ) والرابطات، والتعاونيات

 رمت هذه ،وفي هذا الصدد. خالله الوصول بطریقة أفضل إلى الموارد وإقامة الروابط مع موردي الخدمات
 لعب مشروع ،فعلى وجه المثال.  وآيالت یتولين تنميتهن بأنفسهنمنِظمات المشاریعالمشاریع إلى جعل 

 ،شبكات غير المنظمة لتصبح رابطات أعمالفي فيتنام دورًا في تطویر ال" هآيف تباشر مشروعك وتحسن"
 .منِظمات المشاریع تحسن مستوى تمثيل مصالح حيث
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بيد . أو المحليين/ وواضطلع نصف المشاریع بأنشطة التوعية والدعایة التي تستهدف واضعي القرار الوطنيين .٣٤
ة حصریًا هي التي قامت الجنسين أو استراتيجية خاصة بالمرأأحد أن المشاریع التي تبنت استراتيجية خاصة ب

وخير . منِظمات المشاریعبالمحيطة على وجه الخصوص بالتوعية لتحسين مستوى بيئة القانون والسياسة 
برنامج "الذي أنشأه " ات المشاریع المستهدفات تحقيق النموالتقييمي لمنظِماإلطار "مثال على ذلك مشروع 

 .بالشراآة مع مصرف التنمية األفریقي" بين الجنسين ةتنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساوا

 ونفذت أنشطة لبناء الثقة آامرأة واألدوار التي تقوم بهاوقد أذآت معظم المشاریع الوعي بحقوق المرأة  .٣٥
تنمية روح تنظيم المشاریع لدى " من خالل مشروع ة المعوقمرأة تعلمت ال،فعلى وجه المثال. لدیهابالنفس 

 ةالمعوقالمرأة  عن ذلك اآتسبت وفضًال. اهت في إثيوبيا اإلسهام في الرعایة االجتماعية ألسر"النساء المعوقات
 . في لجنة إدارة المشروع فاعًال عضوًاقدرات لتصبحالكثير من بناء ال

 األدوات

طورت هذه المشاریع أدوات جدیدة و. استخدمت معظم المشاریع أدوات منظمة العمل الدولية لتنفيذ المشروع .٣٦
 آما عملت على إدماج قضایا الجنسين ،منِظمات المشاریعوأدلة مكيفة لالحتياجات الخاصة لآتيبات إرشادیة و

 . باء-وُتبحث الفعالية النسبية لهذه التدخالت الحقًا في الجزء ثالثًا . في األدوات الموجودة

 نتائج التقييم - رابعاًً

 تصميم المشروع وإدارته -ألف 

 أو العملية آالبحوث ، دراسات تحضيریةبناء على المشروعات التي صممت تدخالتها أبرزت التقييمات أن .٣٧
فعلى .  بشكل أفضل لالستجابة للمستفيدین المباشرینمكيفة آانت ،قضایا الجنسينتراعي تحليل األعمال التي 

ة تنزانيا في جمهوری" تعزیز الصالت بين عمالة المرأة والحد من عمل األطفال" حلل مشروع ،وجه المثال
الطرف و المشروع الطرف الذي دّر الدخل درسو. المتحدة الحياة االقتصادیة لألسر الفقيرة قبل القيام بالتدخل

 أسهمت الدراسات القطریة عن العوامل التي تؤثر على ،وفضًال عن ذلك.  الدخل إلخعلى ماذا أنفقالذي قرر 
"  تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسينتنمية روح" والتي قام بها مشروع ،منِظمات المشاریع

 منظمة العمل اتخذتها التي لالحقة المبادرات اتكوین في ،في آل من إثيوبيا وجمهوریة تنزانيا المتحدة وزامبيا
 .الدولية

 هذا  آانوقد.  المشاریع نجاحها في تأمين الملكية المحلية للمشاریع الخاصة بتصميمآما أثبتت حلقات العمل .٣٨
عندما ُأشرك المستفيدون المباشرون في هذه الحلقات التي ُعِقدت في أقل من نصف بشكل خاص هو الحال 

 حيث شعرت النساء ، وجود آثار مفيدةإلىت التقييمات شار أ،وحيثما ُعِقدت مثل هذه الحلقات. هذه المشاریع
توسيع مشروع " استثمر ،على وجه المثالف. تمتعن بقدر أآبر من الثقةیبأنهن یشكلن جزءًا من هذه العملية و

 والمستفيدین عن يذفتنفي آمبودیا وفيتنام الكثير من الوقت في تدریب شرآاء ال" فرص العمل للمرأةنطاق 
 . طریق التعلم من خالل العمل خالل دورة المشروع

 .دورة المشروعمن فة مراحل مختلو ولكن على مستویات ،تعاونت جميع المشاریع تعاونًا وثيقًا مع الحكومات .٣٩
 في الجزء األآبر -یشارآون قضایا الجنسين / أو المرأة/ وقد آان وزراء العمل والتجارة والصناعة والتعليم و

وآانت اإلدارة التي تعالج قضایا الجنسين على وجه التحدید . في لجان توجيه المشروع -من هذه الحاالت 
تنمية روح تنظيم المشاریع "  ُتنفذ فيها أنشطة لبرنامج تلتي آان آذلك في تنفيذ المشروع في البلدان اتشارك

المساواة  تعزیز وحدة"و"  فرص العمل للمرأةتوسيع نطاقمشروع "و" لدى المرأة والمساواة بين الجنسين
 . جميع مراحل المشروع أثر إیجابيفي  لمشارآة الحكومات عن آثبوآان ".  الجنسينبين

 وذلك في معظم ، أصحاب العمل أو نقابات العمال في مرحلة التنفيذمنظماتع أشرك أآثر من نصف المشاری .٤٠
في  هي وآالة التنفيذ الرئيسيةهذه المنظمات وآانت . ا أو آمورٍد للخدمات ألعضائهاستشاریةالحاالت بصفة 

لمساواة تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة وا"فعلى وجه المثال، ینفذ المشروعان . بعض هذه المشاریع
 جميع في آل من أوغندا وآينيا" نمية روح تنظيم المشاریع لدى النساء المعوقاتمشروع ت"و" بين الجنسين

برنامج تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة  "يتولآان وقد .  أصحاب العملاتأنشطتهما من خالل منظم
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مل في لوساآا، زامبيا، بشأن هذا الموضوع استضافته لحلقة عبالقيادة بشكل مشترك " والمساواة بين الجنسين
 طریقة أخرى لتيسير مشارآة أصحاب العمل بمثابة ، منظمة أصحاب عمل١٦ ، مع٢٠٠٦مایو / في أیار

مشروع "وقد ُنظمت هذه الحلقة بشكل مشترك مع . مشارآة أآبر في تعزیز روح تنظيم المشاریع لدى المرأة
والمنظمة الدولية ألصحاب العمل واالتحاد األفریقي " المعوقاتتنمية روح تنظيم المشاریع لدى النساء 

 أصحاب العمل منظمات مع ٢٠٠٢ في بانكوك في عام تم اتخاذهاوآانت هناك مبادرة مثيلة . ألصحاب العمل
 . في آسيا

  إذ أنها تيسر، في التنفيذة هامة على نحو خاص آشریكمنِظمات المشاریعوقد أفادت التقييمات أن رابطات  .٤١
في " آيف ُتحسن مهاراتك في العرض" شارك مشروع ،فعلى وجه المثال. منِظمات المشاریعالوصول إلى 

 . المنظمة هذه في المناطق الریفية حيث تنشطمنِظمات المشاریع للوصول إلى منظمة أوآسفام آيبيكفيتنام 

 : تقاسم المعارفب فيما یتصلوقد قدمت هذه التقييمات مجموعة من النتائج  .٤٢

إطار  الخبرات في مجال روح تنظيم المشاریع لدى المرأة في إلىاستند أآثر من نصف المشاریع  !
.  لهن وتوفير هذه األنشطةمنِظمات المشاریعمنظمة العمل الدولية من حيث استهداف األنشطة الخاصة ب

مج  برناالتي وضعها" امض قدمًا"ومجموعة الموارد  المجموعة التدریبية  ُوِضعتبشكل خاصو
واسُتخدمت في جميع المشاریع المَقيمة " تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"

 وقد تم استخدام الخبرات في مجال قضایا الجنسين والمنشآت في هذا اإلقليم بشكل .في جنوب شرق آسيا
 ناجح؛

توسعت تنظيم المشاریع والتي  في مجال النهوض بروح اتآانت المشاریع التي تتوفر لدیها خبر !
 سواًء داخل منظمة العمل الدولية أم منِظمات المشاریع مع مشاریع خبرات تبادل البفضلها من خالل

 ؛منِظمات المشاریعخارجها، آانت هي األآثر نجاحًا في الوصول إلى 

 ولكنها ُتعول ،لمرأةآانت المشاریع التي تتوفر لدیها الخبرة بشأن النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى ا !
 وبالتالي آانت أقل نجاحًا في االستجابة الحتياجات ،تعویًال آامًال أقل ابتكاریةالخاصة بها على خبراتها 

 ؛منِظمات المشاریع

آانت المشاریع التي ال تتوفر لها معارف خاصة في قضایا النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة  !
، آانت هي األقل  بشأن منِظمات المشاریعةيالمتوفرة في منظمة العمل الدولأو التي لم تستخدم المعارف 

 .منِظمات المشاریعنجاحًا في تلبية االحتياجات الخاصة ل

وقد أدى الرصد المتواتر في . منتظموفي آل هذه المشاریع التي جرى تقييمها اضُطِلع بالرصد على أساس  .٤٣
بالنسبة للترآيز الذي یولى لجانب تحقيق المشروع ألفضل بعض األحيان إلى إجراء تعدیالت، وال سيما 

 - "رالُميّس" تم تنفيذ نموذج ،على وجه المثال"  في المكسيكمرأةأفضل للووظائف أآثر "ففي مشروع . النتائج
وقد أآدت هذه األنشطة على الرابطة . في المرحلة الثانية على نطاق واسع -الذي ُوضع في المرحلة األولى 

 .ف العمل واإلنتاجيةبين ظرو

آعدد الذین حضروا  (همأحصت معظم المشاریع عدد المستفيدین النهائيين وعدد األنشطة التي تم القيام بها مع .٤٤
 وقد قامت المشاریع التي ُأدمجت فيها قضایا الجنسين في معظم الحاالت بتفصيل البيانات .)..حلقة العمل إلخ
 أو غير واضحة على اإلطالقهذه المشاریع غير مصاغة أو وآانت المؤشرات في نحو نصف . حسب الجنس

المخرجات المشار إليها في وثيقة ب صلة المؤشرات المختارة لم یكن لهذه ،وفي بعض الحاالت. تذآرلم 
لضغط لتسليم بعض المنتجات والمناهج من أجل ل المشروع بأنهم یخضعون طاقم شعر ، حيثالمشروع

ولم یقم إال عدد قليل من .  هناك حاجة لهاقد ال تكون في حين أنه ،تهدفةالوصول إلى هذه المؤشرات المس
التقييمات بقياس مؤشرات التأثير آسلم الزیادة في دخول األعمال بالغة الصغر وعدد الوظائف الجدیدة 

وفضًال عن .  أو غير ذلك من قياسات الموارد المجدیةمنِظمات المشاریعالمستحدثة والزیادة في ادخارات 
هناك  تقييم ما إذا آان ، فيما یتصل بالتدخالت الكثيرة آالتدریب وأعمال التوعيةفإنه من السابق ألوانه، ،ذلك
 . في تقييمات منتصف المدة أو التقييمات النهائيةالدقة  وما هو هذا األثر على وجه أثر،



GB.298/TC/1

 

GB298-TC-1-2007-02-0027-Ar 9 

 اإلنجازات - باء

ریع لدى المرأة قد أدت إلى إیجاد العمل الالئق تفيد التقييمات بأن الترآيز على النهوض بروح تنظيم المشا .٤٥
 بوجود أعداد اإلفادةوقد تم في الكثير من األحيان . سبل الرزق األفضل بالنسبة للمرأة ومجتمعاتهاتوفر وإلى 

  هي مليون دوالر أمریكي لفترة زمنية١٫٧وآان المعدل الوسطي لميزانية المشروع . ضخمة من المستفيدین
 الوسيطة آمؤسسات التدریب ورابطات منظمات بنت معظم هذه المشاریع قدرات الوقد. سنوات ٣ /٢

وقد تراوح عدد المستفيدین النهائيين الذین تم الوصول إليهم عن .  والمؤسسات الماليةمنِظمات المشاریع
  وبضع مئات تبعًا لالستراتيجية الموظفة وحجم الميزانية ووسائل٤٨ ٠٠٠ طریق هذه المشاریع ما بين

أآثر نجاحًا في الوصول إلى مجتمعية واسعة  خدماتوآانت المشاریع التي تعمل مع مؤسسات ذات . التدخل
 .عدد أآبر من المستفيدین النهائيين

وتبين التقييمات أن . وقد آان التسلسل السببي المقدم في مستهل هذه الورقة واضحًا في أغلبية المشاریع .٤٦
 منِظمات المشاریعتدریب المهارات والتمویل والخدمات والتمثيل األفضل لاإلمكانيات المتزایدة للوصول إلى 

أن بوضوح من المشاریع ضئيل ویبين عدد .  إلى استحداث فرص العمل أفضتوإسماع صوتهن بشكل أآبر
 بالنسبة ثراأل فإنه من السابق ألوانه تقدیم بيان قطعي بصدد ، وبكل بساطة.إلى زیادة الدخولبدوره ى دذلك أ
 . معظم المشاریعل

مات المشاریع من قبل منِظ الوصول إلى مرافق االدخار واالعتماد، ذآر هذا األمرإمكانيات وحيثما تم تعزیز  .٤٧
وقد أشار أآثر من واحد وتسعين .  هذه المشاریعأسفرت عنها التي اآلثار النافعة على أنه واحد من أهم أنفسهن

 إلى حدوث تحسين على "مشروع منع العمل سدادًا للدین في جنوب آسيا"في المائة من المقترضين في 
 جميع شهد آما ، بمساعدة هذا المشروعا استهلوهنشأةمستوى الدخول الشخصية واألسریة نتيجة لم

 فإن التغيير في نمط ،وفضًال عن ذلك. هم األسرياستهالآ في نفقاتهم اإلجمالية وًا إیجابيًاالمقترضين تغيير
 .ألطفالا األفضل لغذاء ة على البروتين والنوعيبزیادة مبلغ الدخل المنفق لوحظ اإلنفاق

لحصول على إمكانيات متزایدة للوصول  من أجل امنِظمات المشاریعدعمت منظمة العمل الدولية ودربت وقد  .٤٨
ي آيف تحسن مهاراتك ف"إلى السوق من خالل المشارآة الفعالة في المعارض التجاریة عن طریق أداة 

هن أن یوسعن مقدور خاص إذ آان بنحوهذه الفرصة على ل أبدت منظمات المشاریع تقدیرهنوقد . "العرض
 .اإلنتاج والمهارات الجدیدةالمتعلقة بفكار األالسوق والمتصلة بمعارف الآفاقهن من حيث 

ين المرأة اجتماعيًا  في مستوى تمكًا واضحتبين من التقييمات الخمسة التي وِضعت بشأن األثر أن هناك تحسنًا .٤٩
ووجدت معظم تقييمات المشاریع بّينات على أن هذه األنشطة أدت .  المساواة بين الجنسينمن حيثوسياسيًا و

ویذآر نصف هذه التقييمات على وجه التحدید أن ثقة . إلى تمكين المرأة وأسهمت في المساواة بين الجنسين
 بأن الرجال أصبحوا یحترمون النساء بقدر أآبر في مجتمعاتهم ثلث التقييماتویفيد . النساء بأنفسهن قد زادت

وقد أدى ذلك إلى . وأن النساء حصلن على جزء أآبر من اتخاذ القرار داخل أسرهن نتيجة لهذه المشاریع
 . من التحرك بشكل أآثر حریةامشارآة المرأة مشارآة أآبر في اتخاذ القرار وتمكينه

 ،وفضًال عن ذلك. اء التنفيذ آانوا أآثر مراعاة لقضایا المساواة بين الجنسينأفادت أغلبية التقييمات أن شرآ .٥٠
 المتصلة باألعمال خاصة إذآاء الوعي بتنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والقضایا ال زیادةأثيرت قضية

لفردیة أیضًا في  ونجحت المشاریع ا.التي ترأسها النساء ما بين الحكومات والشرآاء االجتماعيين والمجتمعات
ل سدادًا للدین وفيروس ا والعمینل المهاجرا بين دخل المرأة وعمل األطفال والعمروابطتسليط الضوء على ال
وربما ُیعتبر االلتزام بإدراج هذه القضایا في . روابطاإلیدز والتصرف بناًء على هذه ال/ نقص المناعة البشریة

 منظمة آما أزداد الوعي بقضایا الجنسين داخل. ألغلبية هذه المشاریعاالستراتيجيات المقبلة أثرًا طویل األمد 
وهو  -في فيتنام " آيف تباشر مشروعك وتحسنه" ألثر تدریب إجراء تقييمفبعد . العمل الدولية نفسها أیضًا
 أضيفت عناصر - بما فيه الكفایة منِظمات المشاریع لم یكن یتصدى الحتياجات یشير إلى أن هذا المشروع

 . لمراعاة المساواة بين الجنسينخصيصًا كونة مصَممة م

 الملكية واالستدامة والكفاءة - يمج

 المبكر لشرآاء اإلشراكوقد آان .  المحلية للبرامجة األغلبية الساحقة للتقييمات تقاریر إیجابية عن الملكيرفعت .٥١
ومن خير األمثلة على ذلك . رالتنفيذ والمستفيدین یمثل استراتيجية ناجحة على نحو خاص في هذا المضما

التدریب وتعزیز روح تنظيم المشاریع  /تعزیز القدرات اإلنتاجية للفقراء من خالل التعليم"مشروع 
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" تعزیز الصالت بين عمالة المرأة والحد من عمل األطفال" في غرب أفریقيا ومشروع "التعاونيةوالرابطات 
نهائيين من خالل اللمستفيدین عن اشروعين معارف شاملة  آال الموضعوقد . في جمهوریة تنزانيا المتحدة

 ارف لتقاسم المعًا استشاریًا إطارا شرآاء التنفيذ في تصميم المشروع، ونظمأشرآا، وعمليةبحوث الال
 . واالتفاق على إجراءات مشترآةاوالخبرات ولتعزیز قدراتهم

 آانت ، أو التي استندت إلى الهياآل القائمة، هياآل وطنيةإقامةالمشاریع التي رآزت منذ البدایة على آانت  .٥٢
وفي حين أن جميع المشاریع بنت قدرات شرآاء . المستمر والمستدام للخدماتتنفيذ ال إنجازأآثر نجاحًا في 

 .یةآلليات والعمليات التي تضمن االستمرارالفعلي لبناء القليل منها في ال لم ینجح إال ،التنفيذ

 أغلبية المشاریع، أال وهي وضع الكتيبات اإلرشادیة واألدلة استخدمتهاستدامة آانت هناك وسيلة لضمان اال .٥٣
مرآز التدریب الدولي لمنظمة العمل ل هو الحال بالنسبة آما ، تدریب المدربيندوراتوتوزیعها من خالل 

 ین قاما بوضعاللذ" تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"الدولية في تورین وبرنامج 
إمكانيات وصول المرأة إلى السوق في تعزیز " وآذلك مشروع ،"منِظمات المشاریعقدرات دليل بناء "

 ".االقتصاد المنظم

 مما یهدد استدامتها بأنها غير مؤآدة - بالنسبة لمعظم المشاریع -للقيام باألنشطة الالزمة وتتسم الموارد المالية  .٥٤
تهم ارآاء التنفيذ على حلول لهذه المشكلة من خالل اقتراض أموال من حكوموقد عثر عدد قليل من ش. للخطر

 - ولم تستخدم المساهمات .العمل مع إدارة المشروع على تطویر أفكار مدرة للدخلالوطنية أو من خالل 
 إال في "ملكية المشروع" إلیجاد منِظمات المشاریع من الحكومات وشرآاء التنفيذ أو -المالية منها أو العينية 

مشروع تنمية روح تنظيم المشاریع لدى النساء "وآان من بين أآبر هذه المساهمات ما قدمه  .حاالت قليلة
 القروض الخاصة تأمين ضمان لصندوقفي إثيوبيا حيث قدمت رابطتان من رابطات المعوقين " المعوقات

 . بالمستفيدین من المشروع

 المشاریع تحقيق هذهویشهد بذلك . يع من الكفاءة في المشاریعوتفيد التقييمات بشكل عام بوجود مستوى رف .٥٥
بالفعل قليل من التقييمات بّينات محددة البيد أنه ال یعطي إال . منهاهدافها ضمن فترة زمنية محدودة جدًا لكل أل

نه لم یحاول أي منها ربط الموارد المستخدمة آما إ ،أو یضع استنتاجات بشأن استخدام األموال والوقت
 . بالنتائج

 عوامل النجاح والدروس المستقاة: تحليل التقييمات - خامسًا
یمكن استخالص االستنتاجات العامة التالية من أعمال منظمة العمل الدولية بشأن وعلى أساس هذه التقييمات،  .٥٦

  : تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة

 االستراتيجيات والمناهج المستخدمة - ألف

 البد من أن تبذل هذه المشاریع آل جهد ممكن باتجاه التغيير ،مستدامالتغيير ال  قدر أآبر منقتوخيًا لتحقي .٥٧
 في الحياة االقتصادیة مما منِظمات المشاریع ذلك العمل على إزالة الحواجز أمام مشارآة ضمنویت. عامال

 منِظمات المشاریعفهم على  قدراتهم لتعزیزیستدعي بدوره العمل مع الشرآاء االجتماعيين وموردي الخدمات 
 إنشاء التمثيلية أو منِظماتویمكن أن یكون إنشاء أجنحة للنساء في ال. وإیجاد آليات لتقدیم الخدمات لهن

عام يء بتغيير تنب استراتيجية فعالة  أو تعزیز مثل هذه األجنحة والرابطات المشاریعلمنظماترابطات 
 .ومستدام

مًا أآثر من عا الجنسين تغييرًا مستدامًا ومكيفة حسب احتياجات أحدتيجية استراوتحقق المشاریع التي تتبنى  .٥٨
وللسياق ج فيها قضایا الجنسين نظرًا إلنها تولي عنایة خاصة لمنظمات المشاریع مالتي تدالمشاریع 

اج بيد أن المشاریع التي تتبنى استراتيجية إدم. ٦االقتصادي واالجتماعي الخاص بهن وتناضل من أجل التغيير
 إذ ،قضایا الجنسين تميل إلى الوصول إلى عدد أآبر من منظمي المشاریع مع تحسينات عملية قصيرة المدى

أنه إذا آانت غایة بالتقييمات تفيد ولذا .  للذآورأصًال والموجهةأن هذه المشاریع تستخدم المؤسسات القائمة 
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، فإنه من األفضل تبني  المشاریعمنِظمات لعامةالمشروع تتمثل في إحراز تحسينات طویلة األمد و
 باالستراتيجية التي تدمج قضایا الجنسين يوصت في حين ، الجنسينبالتكيف مع أحداالستراتيجية الخاصة 

 .للوصول إلى عدد أآبر من النساء

الموجهة ألحد  بين المشاریع صالتومن الوسائل الجيدة إلدماج قضایا الجنسين في المشاریع هو إقامة  .٥٩
زیادة القابلية لالستخدام " اعتمد مشروع ،فعلى وجه المثال. والمشاریع التي تدمج قضایا الجنسين الجنسين

منهجًا "  وآسيا الوسطىالقفقاسالمحرومين وغيرهم من المجموعات المهمشة في والشابات لدى الشباب 
ثة عناصر مكونة آان أحدها قد آان لهذا المشروع ثالف. ناجحًا جدًا إلدماج أنشطة تنظيم المشاریع لدى المرأة

 ضمن المشروع أن تكون قضایا الجنسين مدمجة في في حين)  المشاریعمنظماتبما في ذلك (موجهًا للمرأة 
 .العنصرین المكونين اآلخرین

 ،إلى روح تنظيم المشاریع لدى المرأةبعد االقتصادي و فيها النظام االجتماعي لم یؤدوفي الحاالت التي  .٦٠
 إلى أنشطتهن وعززتها، على األرجح، التقهقر المشاریع أوجدت هذه اللواتي ات المشاریعمنِظم مآلسيكون 

 .نهایة المشروع ما لم یكن هناك دعم ومتابعة مستمرانالمستویات السابقة من الفقر بعد 

.  أساسيةإنمائية من الضروري أن تكون هناك مؤسسات ،وتوخيًا لتيسير روح تنظيم المشاریع لدى المرأة .٦١
 اإللمام بالقراءة والكتابة  بإدماج البرامج التي تعمل مع النساء اللواتي یعشن في الفقر المدقعتقومجب أن وی

 .االوظيفية وبرامج التدریب المهني في أعماله

نموذجًا الستراتيجية منظمة " تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"ویقدم برنامج  .٦٢
ویعتمد هذا البرنامج استراتيجية ذات .  في مجال النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأةالعمل الدولية
 منِظمات المشاریعدعم قضية یعزز المعارف المتعلقة بتنظيم المشاریع لدى المرأة، وی وفه: ثالثة محاور
 .وردي الخدمات وممنِظمات المشاریعقد طور مجموعة متباینة من الخدمات التي تستهدف هو وتمثيلهن؛ و

فالمعارف تغذي حمالت التوعية وتوفير خدمات الدعم؛ : ًابعضها بعضبوتتصل هذه االستراتيجيات الثالث 
 لخدمات جدیدة؛ ویجب أن تستند الخدمات إلى ما تریده المعارف المحدثة وتعزز الحاجةوتعتمد التوعية على 
تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة "برنامج وتتمثل غایة .  إليه وما یحتجنمنِظمات المشاریع

 في المساعدة على إدماج قضایا الجنسين في جميع مشاریع المنشآت في منظمة العمل الدولية "بين الجنسين
 من خالل التعاون المستمروعززها رقعة انتشاره هذا البرنامج آما وسع .  بمثابة مرآز للخبراتبحيث تكون

 منظمة العمل  تكونذابو. لدولية ومع وآاالت األمم المتحدة األخرى ومصارف التنمية منظمة العمل اداخل
 وهو منهج یمكن االستناد ،نموذجًا ناجحًا لتعزیز النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأةقد وضعت الدولية 

 .إليه وتوسيع نطاقه في المستقبل

 الوصول إلى المستفيدين النهائيين - باء

 للمستفيدین النهائيين أنفسهم وأقاربهم وغيرهم من أعضاء المجتمع المحلي مفتاحًا ة المبكررآةالمشاشكل ت .٦٣
ویؤدي إشراك المرأة بشكل مبكر وإعطاؤها بعض المسؤولية المحددة فيما یتصل بأهداف المشروع . للنجاح

لمشروع أن ینجح في تحقيق النتائج  إذا ما ُأرید ل،ومن المهم. لى بناء ثقتها بنفسها آما یمنحها شعورًا بالملكيةإ
طویلة األمد، تقدیم نتائج عملية وفوریة على المدى القصير، آالزیادة في الدخل أو توفير قدر أآبر من الموارد 

 بغية الحفاظ على زخم في الواقع العمليویجب أن یشعر المستفيدون النهائيون بأنهم یستفيدون . مثًال
 . المشروع

وحين تستهدف . كيفية التي یعود فيها المشروع على جميع أفراد المجتمع المحلي بالنفعومن المهم تبيان ال .٦٤
 ،فالناس یخشون التغيير.  فإنه آثيرًا ما یكون من المفيد إدراج الرجال في هذه األنشطة،المرأة بشكل خاص
 الرجال ال یهيمنون غير أنه من المهم التحقق من أن.  أن یؤدي تمكين المرأة إلى إضعافهم منویخشى الرجال

 آما ،السبيل لمشارآة المرأةإشراك األقارب  قد یمهد ،ي المجتمعات التقليدیةوف. أو ال یأخذون بزمام األمور
في الباآستان حيث التقى " مشروع التدریب من أجل التمكين االقتصادي للسكان الریفيين"هو الحال مثًال في 

معات المحلية وشرحوا لهم المشروع ودعوهم إلى التدریب موظفو المشروع أوًال مع الرجال في المجت
 وافق أقارب النساء على القيام بالمهام ،وفضًال عن ذلك.  بمتابعة التدریبتصاریح للنساءوحصلوا على 

 .المنزلية والعنایة باألسرة خالل فترة التدریب
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فالبد من البحث عن .  هو أمر هامإن تكييف المناهج واألدوات وفقًا للمستفيدین النهائيين وثقافتهم إنما .٦٥
االحتياجات الخاصة والتأآد من أن المنهج أو األدوات أو األنشطة الموضوعة في المشروع مكيفة لهذه 

 هذه المناهج مواءمة، وال بد من  المعنيات بشكل خاصمنِظمات المشاریعاالحتياجات وترآز بوضوح على 
 ما یفكر الناس في ًا یدور الحدیث عن منظمي المشاریع آثيروحين. ن بشكل دقيقواألدوات من أجل استهدافه
عندما یجري دمج لذا فإنه من المهم، و.  هي المعيار االفتراضيیة فالذآور،منظمي المشاریع من الذآور

ویمكن أن یشتمل ذلك .  وأخذهن في الحسبانمنِظمات المشاریع بذل جهود خاصة الستهداف ،قضایا الجنسين
 :الية التثلةعلى األم

منِظمات  ضغطًا على یمثلیمكن للتدریب المستمر على مدار أسبوع آامل أن : تكييف جداول التدریب !
ویمكن النظر في .  بين مسؤولياتهن المزدوجة في العمل والمنزلوفقن إذ عليهن أن ی،المشاریع

.  زمني أطول آإجراء التدریب من خالل منهج نمطي في إطار،احتماالت مختلفة لمعالجة هذا الوضع
 .االعتيادیة قد أنجزتالمنزلية  یمكن أن ُتعقد الدروس في المساء بعد أن تكون المهام ،بدیلحل وآ

طالبت بعض النساء المشارآات في البرامج التدریبية أن :  الجنسين المساواة بينمراعاة التدریب لقضایا !
  لدى آبناء الثقة بالنفس، بين الجنسينیكون هناك ترآيز خاص على الجوانب المتعلقة بقضایا المساواة

 .لمرأة مثًالا

آيف تباشر " في مشاریع آمشروع منِظمات المشاریعهناك بعض : دعم عمل الشبكات بين النساء !
 ال ،الزلن على اتصال مع المشارآات األخریات بعد إتمام المشروعممن في فيتنام " مشروعك وتحسنه

 الدعم لجعل هذه الشبكات منظمة على شكل تقدیمیجب إذن و. بل وقد شكل بعضهن شبكات غير منظمة
تها لمحاولة قدرزیادة على  أصحاب العمل، وآذلك منظمات باالتصالرابطة أعمال ولمساعدتها على 

 . في مجال األعمالآسب التأیيد إلجراء تغييرات سياسية وتقدیم خدمات ألعضائها

سات بأن المصارف التجاریة ال ترغب في إعطاء القروض  یفيد الكثير من الدرا:الوصول إلى التمویل !
 یكون السبب األول لعدم الموافقة على الطلبات هو عدم ،وفي معظم هذه األحوال. منِظمات المشاریعل

الجنس فيما أساس وتتعلق هذه القضية مباشرة بالفوارق القائمة على . القدرة على تقدیم ضمانات آافية
 . رثیتصل بحقوق الملكية واإل

 النساء الفقيرات في العادة إلى األنشطة التقليدیة منخفضة المخاطر وذات العائدات تميل: تنویع المهارات !
فالبد من أن یكون التدریب المهني وخدمات األعمال موجهة نحو أنشطة مدرة للدخل أآثر . المتدنية
 .لنمواللواتي یهدفن إلى تحقيق ا منِظمات المشاریع وخاصة ل،تنویعًا

 منهج إدماج قضایا الجنسين ال یكون القائمة،ها النساء من الشبكات االقتصادیة في التي تستثنى ظروفوفي ال .٦٦
أحد ن المناهج التي تراعي احتياجات إولذا ف. منِظمات المشاریع آافيًا لتلبية االحتياجات الخاصة لفي حد ذاته
هي  أن تساعد حد الجنسين تراعي احتياجات أ وفضًال عن ذلك یمكن للبرامج التي. تبقى ضروریةالجنسين
 .  االرتقاء بجدول أعمال إدماج قضایا الجنسينعلى نفسها

وأدوات  وتنفيذها یستدعي مناهج منِظمات المشاریعتبين لنا هذه التحدیات أن تصميم المشاریع التي تستهدف  .٦٧
تنمية "وقد وضع برنامج . ية یمكن أن یستخدمها موظفو منظمة العمل الدولومكرسة لهذا الغرضمتخصصة 

ومن . عددًا من األدوات والمناهج والخبرات" روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين
 . األساسي االستناد إلى هذه األدوات والمناهج والخبرات

 تصميم المشروع وإدارة المشروع - جيم

 .مضاعفًا ویؤدي إلى التآزرارب ویحدث أثرًا إن التنسيق الجيد بين جميع أصحاب المصلحة ینشر التج .٦٨
وقد أشار . ویستدعي آل ذلك االتصال الفعال مع جميع الشرآاء في الوقت الصحيح وبشأن القضایا الصحيحة

آما تشكل . الفعالة والمستدامةالدخول  أن السلطات الحكومية المحلية هي أحد أهم منافذ  إلىتقریران تقييميان
 .  أیضًا منفذًا جيدًاشاریعمنِظمات المرابطات 
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ویشتمل . لمجموعات المستهدفة هي مفتاح نجاح المشروعة النوعية با فإن المعرف،وآما أشير إلى ذلك أعاله .٦٩
فحص المواطن المحددة  وترآز التقييمات على أهمية .ذلك على المعرفة الجيدة بالموقع والبيئة والمجتمع

 . لمستفيدین النهائيينا عينة تمثيلية منمع المعلومات بشأن  وج،لمشروعالسابقة لدراسات ال في للتدخل

 بحيث یمكن ، المشاریعبصددویجب أن تكون المؤشرات واضحة وتقدم أساسًا لجميع التقاریر التي ترفع  .٧٠
ویجب أن تتبع تقييمات المشروع المبادئ . تحدید التحسينات مقابل الوضع األساسي بكل یسر وسهولة

 رقأوقد .  بوجود مؤشرات واضحةما أتصل منها وال سيما ،نظمة العمل الدولية بكل أمانةالتوجيهية العامة لم
، إال أن هذه المبادئ لم تتبع إال في ٢٠٠٥نوفمبر / مجلس اإلدارة المبادئ التوجيهية للتقييم في تشرین الثاني

 .  هذا التقریراتعدد قليل من التقييمات التي تم الرجوع إليها لغای

العمل مع بعض منِظمات المشاریع بشكل مباشر یمكن أن تكون له فوائد للمستفيدین المباشرین ولئن آان  .٧١
وغير المباشرین سواء بسواء، فإن الترآيز الرئيسي لمشاریع منظمة العمل الدولية بشأن روح تنظيم المشاریع 

نظمة إلزالة الحواجز التي لدى المرأة إنما یجب أن ینصب على العمل آحافز للحكومات والهيئات المكونة للم
 .تحول دون انطالق المنشآت ودون النمو، بحيث یمكن إحراز آثار آبيرة ومستدامة

وال بد من تعزیز اآلليات المؤسسية في مجال النهوض بروح تنظيم المشاریع لدى المرأة ضمن منظمة العمل  .٧٢
ن األبعاد المتصلة بقضایا الجنسين الدولية من أجل ضمان تنسيق الدروس المستقاة والخبرات المكتسبة بشأ

وبالنظر إلى الخبرات والتجارب المحصلة . لتنمية روح تنظيم المشاریع ولضمان توثيقها ونشرها بشكل منتظم
،فإنه یتعين على جميع "تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة والمساواة بين الجنسين"ضمن برنامج 

ر مكون بشأن روح تنظيم المشاریع لدى المرأة أن تسعى للحصول على المشاریع التقنية التي یوجد فيها عنص
نصح وإرشاد آبار المختصين في مجال روح تنظيم المشاریع لدى المرأة في المقر الرئيسي، وذلك من أجل 

 .التحقق من إدماج الدروس المستقاة والخبرات المتخصصة في تصميم المشاریع وتنفيذها

وال بد من زیادة مشارآة الشرآاء االجتماعيين في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم المشاریع الرامية إلى النهوض  .٧٣
ة، والنظر في الطریقة التي یمكن بها زیادة مشارآتهم في حشد الموارد من بروح تنظيم المشاریع لدى المرأ
 . مجالأجل التعاون التقني في هذا ال

 : قني أن توصي مجلس اإلدارة بأن یطلب إلى المدیر العامقد ترغب لجنة التعاون الت .٧٤

على الترآيز بالدرجة لدى المرأة   المشاریعالمعنية بروح تنظيمتشجيع مشاریع التعاون التقني  "١"
ف الكثير من اضعإ التي تؤدي إلى سيره، أي على إزالة القيودي على استدامة التغيير العام وتاألولى

 . منِظمات المشاریع

 الروابط بين روح تنظيم المشاریع لدى المرأة وبرنامج العمل الالئق في جميع مراحل دورة عزیزت "٢"
 .وضوحًاالمشروع وجعلها أآثر 

 روح تنظيم في مجالللمنظمة تعاون التقني ال دعم الدروس المستقاة من تيسير الجهود الرامية إلى "٣"
 . هذه الدروس ومقاسمتهاالمشاریع لدى المرأة في جميع األقاليم وتحدید 

 آيف یمكن لهذه الهيئات أن تزید من - مع الهيئات المكونة للمنظمة  جنبًا إلى جنب-االستكشاف  "٤"
وال بد من زیادة مشارآة الشرآاء . مشارآتها في تعزیز روح تنظيم المشاریع لدى المرأة

فيذها ورصدها وتقييمها، االجتماعيين في تصميم مشاریع روح تنظيم المشاریع لدى المرأة وتن
والنظر في الكيفية التي یمكن من خاللها إشراآهم بقدر أآبر في تعبئة الموارد لغایات التعاون التقني 

 .في هذا المضمار

 
 

  .٢٠٠٧ فبرایر/  شباط٨جنيف، 
 

 . ٧٤ الفقرة  :  نقطة یتخذ قرار بشانها
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السنغال ومالي  فرع التعاونيات
 موریتانياو

مكتب المنظمة 
 -دون اإلقليمي 

 آاراد

RAF/04/51/NET ١ ٠٦٠ ٥١١ هولندا 
 )دوالر أمریكي(

 :المستفيدون النهائيون
 ٤٨ ١١٨ نحو

تعزیز القدرات اإلنتاجية 
/ للفقراء من خالل التعليم
التدریب وتعزیز روح 

تنظيم المشاریع والرابطات 
 التعاونية

اإلسهام في الحد من الفقر المدقع في 
األوساط الریفية والمناطق المحيطة 

بالمناطق الحضریة من خالل تعزیز 
الوظائف الالئقة واستحداثها عن طریق 

والرابطات المشاریع تنظيم روح 
 قدرات السكان الفقراء بناءالتعاونية و

 والشرآاء في التنمية

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

مكتب المنظمة  باآستان اإلعالن
 -دون اإلقليمي 

 نيودلهي

RAS/04/57/NET ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ هولندا 
 )دوالر أمریكي(

منع العمل سدادًا للدین  غير متوفر
والقضاء عليه في جنوب 

 العنصر المكون -آسيا 
 انتلباآس

تحقيق تراجع آبير في العمل سدادًا للدین 
في المناطق المستهدفة والتي تسمى 

المناطق الخالية من العمل سدادًا للدین، 
وذلك باستخدام مناهج یمكن محاآاتها من 

قبل الحكومات والشرآاء االجتماعيين 
 وغيرهم من أصحاب المصلحة

: ١المرحلة 
٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

: ٢المرحلة 
٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

 تعزیز المساواة وحدة
 بين الجنسين

إدارة استراتيجية 
 العمالة 
 اإلعالن

مكتب المنظمة  الهند
 -دون اإلقليمي 

 نيودلهي

IND/02/52/USA  الوالیات
المتحدة 
 األمریكية

١ ٢٨٩ ٧١٤ 
 )دوالر أمریكي(

 :المستفيدون النهائيون
 ٤ ٥٠٠نحو 

فرص العمل الالئقة للمرأة 
 في الهند

ام لدى المرأة  االستخدةتحسين قابلي
 وفي نفس ،وتحسين وضعها االجتماعي

  اإلسهام في اجتثاث الفقر في الهند،الوقت

٢٠٠٥-٢٠٠٣ 

وحدة تعزیز المساواة 
 بين الجنسين

 -مكتب المنظمة  المكسيك
 مدینة المكسيك

MEX/02/01/SPA ٤٧٥ ٤٤٨ أسبانيا  
 )دوالر أمریكي(

: المستفيدون النهائيون
 ٣ ٥٠٠نحو 

 وأآثر فرص عمل أفضل
 للمرأة

اإلسهام في التطبيق المستدام والناجح 
المعني المؤتمر العالمي الرابع اللتزامات 

تحسين فرص وظروف : وهي(لمرأة با
 )العمل للمرأة

٢٠٠٢-٢٠٠٠ 

وحدة تعزیز المساواة 
 بين الجنسين

 -مكتب المنظمة  المكسيك
 مدینة المكسيك

MEX/02/01/SPA ٩٤٧ ٧٦٠ أسبانيا  
 )كيدوالر أمری(

: المستفيدون النهائيون
 ١ ٥٠٠ نحو

 في التطبيق المستدام والناجح اإلسهامللنساء   أآثر وأفضلوظائف
المعني اللتزامات المؤتمر العالمي الرابع 

تحسين فرص وظروف : وهي(لمرأة با
 )العمل للمرأة

٢٠٠٥-٢٠٠٣ 

تعزیز المساواة وحدة 
 بين الجنسين

وحدة تعزیز  نيكاراغوا
ن المساواة بي
 الجنسين

INT/00/M62/NET ٣٤٢ ٠٠٠ هولندا  
 )دوالر أمریكي(

تعزیز فرص العمل الالئقة  غير متوفر
 للمهاجرات وتحسين

 الرعایة االجتماعية مستوى
ألسرهن في نيكاراغوا 

 )٢المرحلة (

تعزیز فرص الدخول وآذلك الحمایة 
للنساء في نيكاراغوا في مجتمعات 

ين  ظروف تؤدي إلى تحسفي ظلالهجرة 
العالقات بين الجنسين والرعایة 

 االجتماعية لألطفال

٢٠٠٣-٢٠٠٢ 
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وحدة تعزیز المساواة 
 بين الجنسين

إدارة استراتيجية 
 العمالة

نيكاراغوا 
وهندوراس 
 وآوستاریكا

مكتب المنظمة 
 -دون اإلقليمي 
 هيسانت خوس

RLA/04/53/NET ١ ٠٠٠ ٠٠٠ هولندا 
 )دوالر أمریكي(

 :المستفيدون النهائيون
 ٥٩٥ نحو

تعزیز العمالة الالئقة للنساء 
الفقيرات والمهاجرات في 

 أمریكا الوسطى 
 )٣المرحلة (

 في اجتثاث الفقر وتعزیز اإلسهام
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من 

خالل تشجيع فرص التعليم والقابلية 
لالستخدام والعمل الالئق للنساء 

الضعيفات في المجتمعات الفقيرة 
 ینجراهمات الومجتمع

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

وحدة تعزیز المساواة 
 ١بين الجنسين

 تنزانياجمهوریة 
 المتحدة

وحدة تعزیز 
المساواة بين 

 الجنسين

INT/99/01/NET ١ ٣٨٩ ٠٣٧ هولندا 
 )دوالر أمریكي(

: النهائيونالمستفيدون 
 ٣ ٣٠٩ نحو

تعزیز الروابط بين عمالة 
المرأة والحد من عمل 

 )١المرحلة (األطفال 

جتماعية للعائالت تحسين الرعایة اال
الفقيرة من خالل تعزیز وظائف أآثر 

 في ظل ظروف تؤدي إلى نساءوأفضل لل
 الحد التدریجي من عمل األطفال

٢٠٠٣-٢٠٠١ 

وحدة تعزیز المساواة 
 الجنسين بين

إدارة استراتيجية 
 ٢العمالة

 تنزانياجمهوریة 
 المتحدة

مكتب المنظمة 
 -دون اإلقليمي 
 دار السالم

RAF/04/M54/NET ٨٠٠ ٠٠٠ هولندا  
 )دوالر أمریكي(

 :المستفيدون النهائيون
 ٤ ٨٥٩نحو 

تعزیز المساواة بين 
الجنسين والعمل الالئق 

خالل جميع مراحل الحياة 
 )٢المرحلة (

 االستراتيجيات الوطنية تحقيقاإلسهام في 
للحد من الفقر من خالل إدماج األهداف 

اإلنمائية لأللفية المتمثلة في اجتثاث الفقر 
 التعليم الوصول إلى و،عالمدقع والجو

 وتعزیز المساواة لجميع األطفالاالبتدائي 
بين الجنسين وتمكين المرأة من خالل 

بخصوص استخدام نهج دورة الحياة 
 العمل الالئق

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

البرنامج الدولي 
 نشآتلتنمية الم
 الصغيرة

إثيوبيا وزامبيا 
جمهوریة و

 تحدةتنزانيا الم
وآمبودیا والهند 
وجمهوریة الو 

الدیمقراطية 
 الشعبية

البرنامج الدولي 
لتنمية المنشآت 

 الصغيرة

INT/01/67/IRL ة ــالمعون
 األیرلندیة

١ ٦٥٧ ٥١٢ 
 )دوالر أمریكي(

تنمية روح تنظيم المشاریع  غير متوفر
 الجنسين قضایالدى المرأة و
 )١المرحلة (في المنشأة 

األولویات األساسية للحد من الفقر 
ثر والالمساواة، واستحداث فرص عمل أآ

للمرأة والرجل لتأمين العمل والدخل 
 الالئقين

٢٠٠٤-٢٠٠١ 

البرنامج الدولي 
لتنمية المنشآت 

 الصغيرة

إثيوبيا وزامبيا 
ة جمهوریو

المتحدة تنزانيا 
وآمبودیا والهند 
وجمهوریة الو 

الدیمقراطية 
 الشعبية

البرنامج الدولي 
لتنمية المنشآت 

 الصغيرة

INT/04/64/IRL ة ــالمعون
 األیرلندیة

٣ ٠١٦ ٠١٥ 
 )والر أمریكيد(

 جاري التنفيذ
 المستفيدون: أفریقيا

 ٢ ٢٦٩ ٣ونح: النهائيون
المستفيدون  :اآسي

 ١٢ ٠٠٠نحو : النهائيون

تعزیز تنمية روح تنظيم 
المشاریع لدى المرأة 

والمساواة بين الجنسين 
 )٢المرحلة (

استحداث فرص عمل أآثر وأفضل للمرأة 
ن والرجل لتأمين العمل والدخل الالئقين م
خالل أنشطة المنشآت في البلدان التي 

 یسودها الفقر

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 

 
 .٢٠٠٤یوليه / تموزشهر    أدمجت وحدة تعزیز المساواة بين الجنسين في إدارة استراتيجية العمالة في  1
 .٢٠٠٦یونيه / حزیرانشهر ، في (EMP/POLICY) وإدارة سياسة العمالة (EMP/ELM)   أعيدت هيكلة إدارة استراتيجية العمالة لتصبح إدارة التحليل االقتصادي وتحليل سوق العمل  2
تنمية روح تنظيم المشاریع لدى المرأة " في العنصر المكون "تنمية روح تنظيم المشاریع لدى النساء المعوقات"   أدمجت المرحلة الثانية من برنامج الدفاع عن األطفال لمنظمة العمل الدولية العنصر المكون  3
 .من المستفيدین النهائيينتقریبًا  في المائة ٣٠  إلىالنساء المعوقاتوتصل نسبة . "لمساواة بين الجنسينوا
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البرنامج الدولي 
لتنمية المنشآت 

 الصغيرة

جمهوریة الو 
الدیمقراطية 

 الشعبية وآمبودیا

مكتب المنظمة 
 -دون اإلقليمي 

 بانكوك

RAS/02/53/NET ١ ١٢٠ ٠٠٠ هولندا 
 )دوالر أمریكي(

: المستفيدون النهائيون
 ٢ ٤٥٩ نحو

م متكامل للمنشآت دع
الصغيرة في بلدان دلتا 

 ميكونغ ال
: مشروع جامع(

INT/02/M04/NET( 

اإلسهام في الحد من الفقر في فيتنام 
وجمهوریة الو الدیمقراطية الشعبية 

وآمبودیا من خالل تعزیز العمل الالئق 
في المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر، بما 

ن وفي ذلك المنشآت األسریة والعامل
وسيمكن تحقيق ذلك . بهم الخاصلحسا

آات من أجل تنمية امن خالل الشر
المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر تنمية 
متكاملة على المستوى المحلي بالتنسيق 
مع التدخالت االستراتيجية والتدخالت 

  على المستوى الوطنيذات الصلة

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

البرنامج الدولي 
لتنمية المنشآت 

 الصغيرة 

 -المنظمة مكتب  فيتنام
 هانوي

VIE/01/M01/SID ١ ٠٤٨ ٤٩٩ السوید 
 )ر أمریكيالدو(

آيف تبدأ مشروع وتحسنه  غير متوفر
 في فيتنام

تنفيذ برنامج آيف تبدأ مشروعك وتحسنه 
في فيتنام آوسيلة لمساعدة مالكي ومدیري 

المنشآت الصغيرة وبالغة الصغر في 
مجال التدریب العملي على المهارات في 

  وإدارتها األعمالاللمجال استه

٢٠٠١-١٩٩٨ 

البرنامج الدولي 
لتطویر المعارف 

والمهارات والقابلية 
 لالستخدام

البرنامج الدولي  أثيوبيا
لتطویر المعارف 

والمهارات 
والقابلية 

 لالستخدام 

INT/01/68/IRL  المعونة
 األیرلندیة

٧٥١ ٤٥٠  
 )دوالر أمریكي(

: المستفيدون النهائيون
 ٣٦٥نحو 

روح تنظيم المشاریع تنمية 
لدى النساء المعوقات 

 )١المرحلة (

لوضع استراتيجية لدعم النساء المعوقات 
والنساء اللواتي یعلن المعوقين في تحسين 
مستوى معيشتهن من خالل التدریب على 

المهارات في المنشآت بالغة الصغر 
 وآذلك ،المهارات المهنيةعلى تدریب الو

ات تنمية وخدمالوصول إلى االعتمادات 
األعمال التي تشارك منظمات المعوقين 

في إدارة المشروع فيها والنساء المعوقات 
 وتنفيذ أنشطته

٢٠٠٤-٢٠٠١ 

البرنامج الدولي 
لتطویر المعارف 

والمهارات والقابلية 
 لالستخدام

أثيوبيا وزامبيا 
جمهوریة و

المتحدة تنزانيا 
 وآينيا وأوغندا

البرنامج الدولي 
لتطویر المعارف 

والمهارات 
لية والقاب

 لالستخدام

INT/04/66/IRL ةــمعونال 
 یةیرلنداأل

١ ٠٠٠ ٠٠٠ 
 )دوالر أمریكي(

: المستفيدون النهائيون
 ١ ٤٠٠ نحو

تنمية روح تنظيم المشاریع 
لدى النساء المعوقات 

 )٢المرحلة (

یبها واختبارها في شذاستراتيجية جرى ت
بلدان مختارة في أفریقيا لتمكين النساء 

 معوقين ًاعلن أشخاصالمعوقات واللواتي ی
  إلىوصولالاقتصادیًا وذلك من خالل 

أو برامج خاصة تقدم رئيسية برامج 
التدریب المهني والتدریب على مهارات 

األعمال والوصول إلى االعتمادات 
والمساعدة في مجال التسویق بتسهيل من 

  األشخاص المعوقينمنِظمات

٢٠٠٧-٢٠٠٤ 



18
 

G
B298-TC

-1-2007-02-0027-Ar

 

 

G
B

.298/T
C

/1 

 المدة األهداف اإلنمائية المشروع عدد المستفيدين الميزانية المانح الطرف رمز المشروع ةيوحدة اإلدارال قطرال الوحدة التقنية

البرنامج الدولي 
لتطویر المعارف 

لمهارات والقابلية وا
 لالستخدام

زستان يقيرغ
وجورجيا 
 وأذربيجان

مكتب المنظمة 
 -دون اإلقليمي 

 موسكو

RER/04/52/NET ١ ٥٠٠ ٠٠٠ هولندا 
 )دوالر أمریكي(

زیادة القابلية لالستخدام لدى  غير متوفر
والشابات الشباب 

المحرومين وغيرهم من 
المجموعات المهمشة في 

  وآسيا الوسطى سالقفقا

هدف هذا المشروع إلى الحد من الفقر ی
من خالل زیادة القابلية لالستخدام لدى 

 المحرومين وغيرهم  والشاباتالشباب
الالجئون (من المجموعات المهمشة 

واألشخاص المشردون داخليًا والعاطلون 
عن العمل والعاملون في االقتصاد غير 

من خالل تحسين تنمية المهارات ) المنظم
روح تنظيم المشاریع في والتدریب على 

  وآسيا الوسطى وروسياسالقفقا

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

البرنامج الدولي 
لتطویر المعارف 

والمهارات والقابلية 
 لالستخدام

البرنامج الدولي  باآستان والفلبين
لتطویر المعارف 

والمهارات 
والقابلية 
  ملالستخدا

RAS/02/M50/USA  الوالیات
المتحدة 
 األمریكية

٣ ٠٩٦ ٨٥٨ 
 )الر أمریكيدو(

التدریب من أجل التمكين  غير متوفر
 االقتصادي للسكان الریفيين

زیادة الفرص االقتصادیة واألمن والسالم 
في المناطق المستهدفة في باآستان 

تلبية الحاجة  وذلك من خالل ،والفلبين
 الدخل واستحداث فرص العمل لتوليد

جتمع مما للمحرومين والضعفاء في الم
 یؤدي إلى الحد من الفقر

٢٠٠٦-٢٠٠٣ 

البرنامج الدولي  دولي دولي
لتنمية المنشآت 

 الصغيرة 
وحدة تعزیز 
المساواة بين 

 الجنسين
إدارة استراتيجية 

 العمالة

INT/02/M08/UKM ٢٠٠ ٠٠٠ المملكة المتحدة  
 )دوالر أمریكي(

تشجيع وصول النساء في  غير متوفر 
 إلى االقتصاد غير المنظم

 السوق 

اإلسهام في تحقيق األهداف اإلنمائية 
لأللفية الجتثاث الفقر المدقع والجوع 

وتعزیز المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة

٢٠٠٤-٢٠٠٢ 

مكتب المنظمة دون 
  بانكوك-اإلقليمي 

آمبودیا ومنغوليا 
 وتایلند

مكتب المنظمة 
 -دون اإلقليمي 

 بانكوك

RAS/03/51M/UKM ١ ٩٠٠ ٠٠٠ متحدةالمملكة ال 
 )دوالر أمریكي(

: المستفيدون النهائيون
 ٤ ٥٦٠نحو 

االقتصاد غير المنظم 
منهج : والفقر والعمالة

 متكامل 

الحد من الفقر من خالل تحسين آمية 
ونوعية فرص العمل الالئق للمرأة 
 والرجل في االقتصاد غير المنظم 

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

مكتب المنظمة دون 
  بانكوك-اإلقليمي 

مكتب المنظمة  تنام وآمبودیافي
 -دون اإلقليمي 

 بانكوك

RAS/03/06/JPN ١ ٢٥٠ ٠٠٠ اليابان 
 )دوالر أمریكي(

: المستفيدون النهائيون
 ٢ ٠٨٠نحو 

البرنامج اإلقليمي اآلسيوي 
لتوسيع نطاق فرص العمل 

 )آمبودیا وفيتنام(للمرأة 

اإلسهام في الجهود الوطنية في تعزیز 
تصادي للمرأة الوضع االجتماعي االق

وتعزیز المساواة بين الجنسين والعدالة 
االجتماعية في الحد من الفقر وتعزیز 

 سياسات وبرامج العمالة

٢٠٠٦-٢٠٠٤ 

 
 . دوالرات أمریكية ٢٦ ٤٤٤ ٨٠٤: مجموع الميزانية

 
 




