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مقدمـــة  
 

      هتدؼ برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدرجة االوىل اىل ربقيق مستوى اعلى 
من تشغيل العمالة ورفع مستوى الدخل الفردي واحلد من الفقر ، ولتحقيق ظروؼ افضل 

لالستثمار ، وذلك من خالؿ خلق مناخ اقتصادي اجتماعي مالئم  ودعم القدرة الشرائية 
. وخلق فرص العمل ادلالئمة 

 
     وقد استمد االىتماـ العريب بتشغيل ادلرأة  كما ىو احلاؿ يف دوؿ العامل االخرى ، من 

اعتبارات موضوعية يف مقدمتها اف مساعلة ادلرأة يف قوة العمل ػلقق من جهة تطوير 
اوضاعها االجتماعية وربسُت قدرهتا االقتصادية ومن جهة اخرى دعم االقتصاد الوطٍت من 

ورغم ىذا االىتماـ ادلتزايد الغلبية الدوؿ العربية بتعظيم . خالؿ اسهامها يف عملية االنتاج 
مكانة ادلرأة يف سوؽ العمل ، اال اف واقع احلاؿ يشَت اىل اف نسبة مساعلة ادلرأة العربية يف 

سوؽ العمل ال زاؿ ضئيال ، مع االشارة اىل اف ىناؾ تفاوتا بُت الدوؿ العربية يف مدى 
ىذه ادلساعلة ، واف غالبية النساء يعملن يف رلاالت زلدودة ، وعليو فاف توجو ادلرأة  
للعمل يف قطاعات تقليدية زلددة االنتاج هبذا الشكل يزيد يف تكريس عدـ ادلساواة 

وتوسيع مدى التفاوت يف ادلكانة االقتصادية بُت كل منهما ، وقد تبُت اف ابرز اسباب 
دخوؿ ادلرأة يف سوؽ العمل كاف احلاجة دلساعدة االسرة يف ربمل جانب من اعباء نفقات 

العيش ، باالضافة اىل العامل االجتماعي ادلتمثل بالرغبة يف تلبية توجو اجتماعي يفًتض 
ظهور ادلرأة بادلظهر العملي الفعاؿ يف اجملتمع خاصة للنساء من محلة الشهادات اجلامعية 

الاليت يًتكن العمل يف الغالب بعد الزواج ، او لسد اوقات الفراغ بالنسبة للبعض من 
. النساء او الرغبة يف الشعور باحلرية 
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     اف ادلطلوب لتحسُت وضع تشغيل ادلرأة العربية ليس فقط رلرد زيادة نسبة مساعلتها 
يف العمل او رلرد عملها خارج ادلنزؿ او حصوذلا على اجر ، بل اف ادلطلوب ىو توفَت 

العمل ادلنتج الذي يعد اسهاما يف التنمية الشاملة ، ففي مجيع االحواؿ تدؿ االرقاـ على 
اف ضآلة نسبة مساعلة ادلرأة العربية يف قوة العمل يعترب جزءا من وضع شامل لسوؽ العمل 

العريب يتميز بضآلة نسبة مشاركة الكات يف القوى العاملة بوجو عاـ وعدـ استيعاب 
طلبات العمل ادلتزايدة وتزايد نسبة الباحثُت عن العمل يف مقابل زلدودية حاجة سوؽ 

. العمل من العمالة 
 

نسبة مساهمة المرأة في القوى العاملة  
 

     نظرا الرتفاع نسبة صغار السن يف الوطن العريب فاف نسبة القوى البشرية اىل امجايل 
% ( 57) اىل  (%49 )عدد السكاف يف معظم الدوؿ العربية متدنية ، حيث تًتاوح بُت 

% ( 54.9) وادلغرب  (% 55.4) ومصر  (% 57.3 )، فهي مرتفعة نسبيا يف تونس 
واليمن  (% 49.0 )ومنخفضة نسبة  لبقية الدوؿ العربية يف كل من سوريا 

وىذا يعٍت اف االقتصادات العربية ما زالت  . (% 49.2) والسعودية  (% 49.1) 
. تتصف باطلفاض نسبة مشاركة السكاف يف القوى العاملة 

 
     ومن ابرز مظاىر االختالؿ يف اسواؽ العمل العربية اطلفاض نسبة مشاركة االناث يف 

يف معظم  (% 22 )القوى البشرية النشيطة اقتصاديا ، حيث مل تتجاوز ىذه النسبة 
الدوؿ العربية ، وىذه نسبة منخفضة جدا مقارنة مع الدوؿ ادلتقدمة صناعيا ، اما نسبة 

وىذه  (% 24.2 )مشاركة ادلرأة يف القوى البشرية النشيطة اقتصاديا فتبلغ يف تونس 
مث ادلغرب  (% 21.7 )النسبة من اعلى النسب يف الدوؿ العربية ، ويلي ذلك السوداف 

، ولعل مشاركة ادلرأة ادلرتفعة نسبيا يف تنمية  (% 20.3) مث العراؽ  (% 20.5) 
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النشاط الزراعي يف ىذه الدوؿ ىي اليت رفعت ىذه النسب ، اما الدوؿ اليت تنخفض فيها 
وؽلكن  (% 9.5) مث اجلزائر  (% 8.9) مث ليبيا  (% 7.2 )ىذه النسبة فهي السعودية 

اف يعزى تدين ىذه النسبة اىل عوامل اجتماعية وتقاليد موروثة ، نظرا لعدـ تشجيع 
. رلتمعات ىذه الدوؿ عمل ادلرأة 

 
مستويات تعليم المرأة العربية  

 
     إف الباحث يف تطور االنظمة التعليمية يف الدوؿ العربية يالحظ اف ىذه الدوؿ قد 

حققت ظلوا متزايدا  يف ىذا اجملاؿ ، وعلى الرغم من ىذا التقدـ التارؼلي يف انظمة التعليم 
اال اف نسبة اإلناث ادلتعلمات ىي اقل بكثَت من نسبة الذكور الذين التحقوا بالنظاـ 
التعليمي ، كما أف تسرب اإلناث من ادلراحل التعليمية ىو اكرب بكثَت منو للذكور يف 
معظم الدوؿ العربية ، شلا يقلل فرص العمل وادلشاركة يف التنمية ، حيث يعترب تعليم 

اإلناث ىو العامل الرئيسي يف مشاركة ادلرأة يف التنمية ، نظرا للعالقة الطردية القوية بُت 
.  زيادة ادلستوى التعليمي وزيادة فرص احلصوؿ على عمل 

 
     من الواضح ومن خالؿ دراسة ادلؤشرات اإلحصائية دلساعلة ادلرأة العربية يف التنمية أف 

دور ادلرأة العربية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية ال زاؿ قليال رغم اىتماـ اخلطط 
التنموية هبذا الدور وزلاولة تفعيلو ، واكرب دليل على ذلك ىو وجود العديد من مظاىر 
التفريق ضد ادلرأة يف احلصوؿ على فرص العمل والرعاية الصحية والرفاىية االجتماعية 

. والتعليم 
 

     ومن الواضح أيضا مدى العالقة بُت ادلستوى االقتصادي شلثال بنصيب الفرد من 
الناتج القومي اإلمجايل ومدى الدور الذي تلعبو ادلرأة العربية يف النشاطات االقتصادية 
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واالجتماعية ، حيث تلعب التقاليد والعادات االجتماعية دورا ىاما يف ذلك ، فكلما زاد 
. معدؿ نصيب الفرد من الناتج القومي اإلمجايل كلما زادت مساعلة ادلرأة يف التنمية  

 
ظروف عمل المرأة العربية  

 
     يتصف عمل ادلرأة العربية بعدد من الصفات من أعلها أف ادلرأة العاملة من أكثر فئات 

العماؿ احملرومة من مظلة الضماف االجتماعي ، الف اغلب النساء العربيات يعملن يف 
القطاع الزراعي ، والف نسبة ال بأس هبا من العامالت يًتكن العمل قبل الوصوؿ اىل سن 

. التقاعد 
 

     والعامالت العربيات ػلصلن على فرص اضعف للًتقية كوهنن يعملن يف الغالب يف 
مستويات متدنية تنعدـ فيها أفاؽ وفرص التقدـ يف  ادلواقع الوظيفية ، ويف تويل ادلناصب 

اإلدارية ادلتقدمة ، وبشكل خاص نظرا  لقلة او انعداـ امكانات احلصوؿ على التأىيل 
والتدريب والتطوير ادلطلوب لذلك ، ففي معظم األحواؿ تعترب النساء العامالت األدىن 
خربة يف النواحي الفنية واإلدارية ، وفرصهن يف اإلفادة من برامج التدريب ورفع الكفاءة 

. تعترب ضئيلة وكذلك احلاؿ يف اإلفادة من فرص التثقيف العمايل والثقافة العامة 
 

اهم الوسائل الفعالة التي تساعد على دخول المرأة سوق العمل  
 
التعليم    ( 1 
 

فبدوف حصوؿ ادلرأة على مستوى مالئم من التعليم ال تستطيع أف سبارس دورا فعاال 
يف سوؽ العمل وال تستطيع إقناع اآلخرين بقدراهتا وامكاناهتا يف التفوؽ يف ميادين 
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العمل ادلختلفة ومحاية نفسها وحقوقها الناشئة عن عملها ، وكحد أدىن ربتاج ادلرأة 
العاملة إىل اكتساب مهارات التعليم األساسية يف القراءة والكتابة والوعي 

. االجتماعي والثقايف وادلعرفة حبقوقها وواجباهتا يف العمل وذباه أسرهتا 
 

التدريب المهني    ( 2
 

تعترب برامج التوجيو والتدريب ادلهٍت للمرأة احد األظلاط الرئيسية اذلامة اليت تساعد 
يف إغلاد فرص العمل ادلناسبة ذلا ، وذلك من خالؿ اكتساب خربات جديدة او 

ربسُت نوع ادلهارات لديها ، والتدريب يعترب عنصرا ىاما من عناصر إعداد 
الكفاءات الالزمة للمهن ادلتوفرة يف سوؽ العمل ، ومن األعلية دبكاف تكثيف 

اجلهود الرامية إىل إغلاد الوعي ادلهٍت بُت النساء وللتوجو ضلو ادلهن اليت تتالءـ مع 
قابليتهن وتنسجم مع احتياجات اخلطط التنموية يف سلتلف الدوؿ العربية وذلك يف 
إطار زبطيط عملي لتدريب ادلرأة وتأىيلها وسبكينها من استخداـ مهاراهتا وقدراهتا 

. على الوجو األفضل ودبا يؤدي إىل زيادة قدرهتا اإلنتاجية 
 

التشريعات الوطنية    ( 3
 

تعترب التشريعات احد العوامل الرئيسية يف رسم معامل الطريق اماـ تطوير أوضاع 
ادلرأة العاملة ، ومن الطبيعي اف اعتماد التخطيط العلمي والربرلة أساسا ومنهجا 
لتحقيق األىداؼ والغايات يقتضي وضع برامج شاملة ومفصلة تتناوؿ سلتلف 

التشريعات االقتصادية واالجتماعية ، وربديد ادلنطلقات األساسية اليت غلب أف 
تقـو عليها ىذه التشريعات هبدؼ دعم مكانة ادلرأة ومساواهتا بالرجل يف احلقوؽ 
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والواجبات ، وتعزيز حقها يف التمتع باالمتيازات واحلقوؽ اخلاصة هبا واليت تفرضها 
.  طبيعتها وكينونتها كأمرأة ومسؤولياهتا ذباه أطفاذلا وأسرهتا 

 
التوعية واالعالم    ( 4
 

نظرا حلجم الضغوط اليت رزحت ربتها ادلرأة العربية على مدى العقود ادلاضية ، 
ونظرا لًتسيخ العديد من ادلفاىيم اخلاطئة حوؿ موضوع عمل ادلرأة ودخوذلا سوؽ 

العمل ، واليت ما زالت أثارىا منتشرة يف العديد من الدوؿ العربية ويف قطاعات 
سلتلفة من رلتمعاهتا ، فاف األمر يستدعي بالضرورة مضاعفة اجلهود يف رلاؿ 

التوعية بأعلية عمل ادلرأة باستخداـ كافة الوسائل اإلعالمية ادلتوفرة دبا يهدؼ إىل 
إعادة  تركيب بناء ادلرأة النفسي دبا ينسجم مع واقعها وطموحاهتا وابتداع الوسائل 
الالزمة لذلك ، وبث القيم اجلديدة يف اجملتمع لتغيَت النظرة السلبية إىل عمل ادلرأة 

وتعميق الثقافة النسوية وترسيخ قيم وتقاليد جديدة تنسجم مع الًتاث العريب 
. اإلسالمي األصيل 

 
عمل النساء في القطاع غير  المنظم  

 
     يالحظ أف نسبة ال بأس هبا من النساء العامالت على ادلستوى العريب يعملن يف 
قطاعات العمل غَت ادلنظمة نظرا لقلة فرص العمل ادلتوفرة ذلن يف القطاعات ادلنظمة ، 

ولطبيعة مسؤولياهتا ذباه نفسها وأسرهتا حيث يًتكز عملها يف أشكاؿ العمل األقل ثباتا 
واألدىن أجرا وشلارسة نشاطات ىامشية ، وينطوي عمل ادلرأة هبذه الشروط والظروؼ على 

سلاطر اجتماعية تتجاوز شخصها إىل اجملتمع بأسره نتيجة تدين مدخوالهتا من العمل 
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وعدـ توفر احلمايات والضمانات االجتماعية ذلا أثناء عملها او بعد بلوغها السن الذي ال 
. يسمح ذلا باالستمرار يف العمل 

 
التعاونيات والتشغيل الذاتي  

 
     تعترب التعاونيات أفضل الوسائل وأكثرىا فعالية بُت الوسائل اليت تستهدؼ إدماج ادلرأة 
يف اجملتمع اإلنتاجي ، والتعاونيات تتميز بقدرهتا على تلبية احتياجات عديدة ومتنوعة من 

خالؿ إسهامها الفعاؿ يف التنمية الشخصية أوال مث يف التنمية االجتماعية االقتصادية 
. بالدرجة الثانية 

 
     لقد أثرت ذبارب عدة يف رلاؿ استثمار التعاونيات بأشكاذلا ادلختلفة ذبربة مشاركة 

ادلرأة يف خطط وبرامج التنمية وتوسيع نطاؽ نشاطها وزيادة مساعلتها يف رفع الكفاية 
اإلنتاجية وزيادة الناتج القومي ، ونظمت دوؿ عدة محالت توعية وطنية تشجع على 

الوعي العاـ دلزايا ومفاىيم التعاونيات وهنجها باعتبارىا األرضية ادلالئمة لتوفَت ادلزيد من 
فرص العمل للمرأة بشكل خاص بأشكاذلا ادلختلفة من خالؿ إنشاء اجلمعيات اخلاصة 

بادلرأة وربطها بأظلاط النشاط االقتصادي الذي سبارسو ادلرأة فعال كالنشاط الزراعي واحلرؼ 
األسرية األخرى ، أو من خالؿ دعم وسبويل مشاريع األسر ادلنتجة وتعزيز دور التعاونيات 

يف التوعية بالنماذج اإلنتاجية الناجحة واحلث على اإلقتداء هبا ، ومتابعة شؤوف ىذه 
. ادلشاريع ومساعدهتا وتسويق منتجاهتا 
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المشاريع الصغيرة  
 

     لقد أثبتت ذبارب العديد من البلداف النامية أعلية الصناعات صغَتة احلجم يف خدمة 
االقتصاد الوطٍت يف خلق فرص العمل وزيادة ادلدخرات وإعادة توزيع الدخل وتوفَت 
التدريب للرياديُت وتوفَت السلع ادلختلفة ، وربقيق التكامل االقتصادي ، ومجيعها 

مساعلات رئيسية يف تسارع التنمية االقتصادية وما يًتتب عليها من أثار اجتماعية 
. مباشرة 

 
     ومن ادلالحظ أف الدوؿ النامية اليت تسعى إىل معاجلة أسباب الفقر والبطالة ، إضافة 

إىل ربقيق اكرب قدر من التوازف اجلغرايف يف التنمية ، ذبد يف ادلشاريع الصغَتة وادلشاريع 
احلرفية فرصة متاحة لتحقيق ىذا الغرض من ناحية ، ومن ناحية أخرى يالحظ أف نشاط 
اجلمعيات وادلؤسسات غَت احلكومية اخذ يتوسع يف ىذه الدوؿ بشكل ملحوظ كما ىو 
احلاؿ يف األردف ، واف مثل ىذه اجلمعيات ىي أكثر قدرة على التعامل مع ادلشروعات 

الصغَتة يف ادلناطق اجلغرافية ادلختلفة ، واليت ال زالت تعترب األكثر مالئمة يف تقدًن 
اخلدمات االجتماعية واإلنتاجية ويف توفَت فرص عمل لسد االحتياجات االقتصادية 

. للمواطنُت القاطنُت يف ادلناطق أدلسماه بالنائية أو األقل حظا خاصة يف القطاع النسوي 
 

     ومن ادلتعارؼ عليو يف األردف أف ربديد ماىية ادلشروع الصغَت يتم من خالؿ معيار 
عامال فاقل يعترب مشروعا صغَتا ،  ( 20 )عدد العاملُت فيو فادلشروع الذي يشغل 

وتنقسم ادلشاريع الصغَتة إىل نوعُت علا ادلشروع الصناعي وادلشروع احلريف يف احلرؼ 
. التقليدية واحلرؼ غَت التقليدية 
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مشاريع التشغيل التي تنفذها وزارة العمل في االردن  
 

   مشروع التشغيل الوطني 
 

:       يقـو بادلهاـ التالية
  

تدريب وتشغيل الفتيات والشباب من احملافظات النائية يف ادلناطق الصناعية  .1
 .ادلؤىلة 

 
 .التنسيق مع مؤسسة التدريب ادلهٍت للمساعلة يف رفع سوية العاملُت  .2

 
االتصاؿ الدائم مع أصحاب العمل لتحديد احتياجاهتم احلالية وادلستقبلية من  .3

 .القوى العاملة يف ادلناطق الصناعية 
 

السكن وادلواصالت  )ادلساعلة يف تأمُت منظومة حوافز للعامل أثناء العمل  .4
يشرؼ على العاملُت عدد معُت من األخصائيات االجتماعيات الالئي  (والطعاـ 

يقمن بزيارات يومية تفقدية الماكن السكن والتأكد من توفَت سبل الراحة العامة 
 .للعاملُت 

 
 
 
 
 



 حماده أبو نجمة   | مشاريع تشغيل المرأة وذوي اإلحتياجات الخاصة  11

 

   مشروع التدريب على صناعة المالبس
 

     نظرا للطلب ادلتزايد على تشغيل العماؿ األردنيُت يف ىذا القطاع تقـو الوزارة 
بتنفيذ ادلشروع من خالؿ تدريب العماؿ من الذكور واإلناث على مهن احلياكة 

. ادلختلفة وفق احتياجات السوؽ 
 

     كما يقـو ادلشروع بتدريب عدد من الشباب والشابات كمدربُت يف ادلهن 
. ادلذكورة 

 
 مركز التشغيل الوطني 

  
     مشروع ريادي يف ادلنطقة يهدؼ اىل مساعدة االردنيُت الباحثُت عن العمل 

: الغلاد فرص عمل ذلم من خالؿ 
 
نظاـ الكًتوين يربط اصحاب العمل بالباحثُت عن العمل عرب شبكة ادلعلومات  .1

 .اخلاصة بادلركز 
 
توفَت العوف للباحثُت عن العمل يف اعداد سَتىم الذاتية وعرضها على اصحاب  .2

 .العمل الكًتونيا 
 
 .توفَت قاعدة معلومات للعرض والطلب من القوى العاملة يف سوؽ العمل  .3

 
 .تقدًن خدمات التشغيل االلكًتوين يف احملافظات  .4
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   مكاتب التشغيل الخاصة

 
     قامت الوزارة دبنح تراخيص لعدد من مكاتب التشغيل اخلاصة اليت هتدؼ اىل 
اغلاد فرص عمل للعماؿ االردنيُت يف داخل ادلملكة وخارجها وتشرؼ الوزارة على 
اعماؿ ىذه ادلكاتب والتنسيق معها يف تنظيم اجراءات حصوؿ االردين على فرصة 

. العمل ادلناسبة دبا يضمن حقوقو اثناء وبعد العمل 
 

   المستشارون العماليون
 

يتوىل ادلستشاروف العماليوف ادلنتشروف يف دوؿ رللس التعاوف اخلليجي وليبيا 
مهاـ تسويق الكفاءات االردنية يف تلك الدوؿ ومتابعة شؤوهنم ودراسة اوضاع 

. اسواؽ العمل ىناؾ ومدى احتياجاهتا للعمالة االردنية 
 

 دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنمية المشاريع الصغيرة
  

     تساىم ادلؤسسات احلكومية وغَت احلكومية يف تعزيز وتشجيع ادلشاريع الصغَتة وفيما 
يلي سرد لبعض ىذه ادلؤسسات ونشاطاهتا من حيث ربديد ادلشاريع والتدريب والتمويل 

 .وتقدًن ادلعلومات حوؿ ادلشاريع الصغَتة
 
   المشاريع

بالعمل على تقدًن  (مديرية التنمية الصناعية  )تقـو وزارة الصناعة والتجارة  -
الفكر العلمي وربط احلقائق وادلسميات الصناعية ببعض وتفعيل العالقات 
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القائمة بُت الصناعات بشكل خاص وبُت الصناعات وغَتىا من فعاليات 
 .القطاعات االقتصادية يف االردف 

 
قامت وزارة الصناعة والتجارة دبساعدة من منظمة االمم ادلتحدة للتنمية  -

االقتصادية باعداد قائمة بادلشاريع االستثمارية وتوفَتىا للمستثمرين كجزء من 
 .عملية الًتويج االستثماري 

 
بتنفيذ  ( GTZ )قامت وزارة التخطيط بالتعاوف مع وكالة التعاوف الفٍت االدلاين  -

 . برامج لتطوير ادلشاريع صغَتة احلجم يف ادلناطق ادلًتامية 
 
انشاء بنك االظلاء الصناعي وحده يف البنك تكوف مهمتو تشجيع ادلشاريع  -

 .الصغَتة واحلرفية 
 

 التدريـــب 
 

الدورات التدريبية الصحاب االعماؿ  ( JIM ) يقدـ معهد اإلدارة األردين  -
وموظفي القطاع اخلاص يف مستويات  ( Would be )احلاليُت واحملتملُت 

ويقػػػدر عدد ادلتدربُت لدى معهد االدارة االردين بػ . االدارة العليا وادلتوسطػػػػة 
 .متدرب سنويا  ( 1200) 

 
 يقدـ نادي صاحبات االعماؿ وادلهن ، اخلدمات االستشارية والتوعوية للنساء  -

 . الرياديات صاحبات االعماؿ احلاليات واحملتمالت مستقبال 
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رلمع ادللكة  زين "  إنشاء صندوؽ ادللكة علياء للعمل االجتماعي التطوعي  -
كمركز تدرييب ، من نشاطاتو مساعدة النساء الرياديات على " الشرؼ التنموي 

 . اقامة ادلشاريع صغَتة احلجم 
 
بعقد  ( GTZ ) تقـو وزارة التخطيط بالتعاوف مع وكالة التعاوف الفٍت االدلانية  -

 .الدورات التدريبية يف رلاؿ ربديد ادلشاريع 
 
تقـو غرفة صناعة عماف بالتعاوف مع منظمة العمل الدولية واالسكوا بعقد  -

 " .كيف تبدأ مشروعك اخلاص " حلقات دراسية يف رلاؿ 
 

  التمويل 
 

     ىناؾ عدد من ادلؤسسات ادلالية اليت تقدـ القروض لقطاعات اقتصادية 
زلددة كالزراعة والصناعة او لفئة معينة من السكاف مثل احلرفيُت والفقراء وذوي 

الدخل احملدود وغَتىم القامة مشاريع صغَتة تدر عليهم دخال معقوال ، ومن 
وفيما يلي  (القطاع التطوعي  )ىذه ادلؤسسات احلكومية وغَت احلكومية 

 : بعضها 
 البنوك التجارية  (أ  )
 

 بنك االسكان  .1
 

     اضافة اىل اىداؼ بنك االسكاف يف دعم احلركة العمرانية واالنشائية 
وتقدًن القروض لبناء دور السكن وادلنشآت السكنية ، تبٌت البنك يف عاـ 
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 برنارلا اظلائيا مساعلة منو يف خدمة االقتصاد الوطٍت يقـو على 1990
تقدًن القروض والتسهيالت االئتمانية الصحاب ادلشاريع ادلتوسطة والصغَتة 

. على اف تتوفر الضمانات لدى صاحب ادلشروع لضماف اسًتداد ادلاؿ 
  

 بنك االنماء الصناعي  .2
 

 ، ويعمل على تقدًن القروض 1965     انشأ بنك اإلظلاء الصناعي عاـ 
للمشاريع صغَتة احلجم يف القطاعُت الصناعي والسياحي ، حيث انشأ يف 

 وحده لتمويل ادلشاريع الصناعية واحلرفية الصغَتة حبجم عمالة 1975عاـ 
االؼ  (10-5)يًتاوح حجم سبويل ادلشروع من . اشخاص  (5)اقل من 

سنوات على اف تتوفر الضمانات  (6)ومدة تسديد  (%6.5)دينار بفائدة 
. لدى صاحب ادلشروع او وجود كفالء من اصحاب ادلهن او احلرؼ 

 
     وىكذا صلد اف طلب الضمانات من ادلدينُت والكفالء يشكل احد 
العوائق اليت ؽلكن حلها وذلك بوضع قانوف رىن ادلاكنات او ادلوجودات 
الثابتة كبديل ، شلا ييسر على االفراد اجراءات االستفادة من القروض ، 

.  خاصة النساء اللوايت غلدف صعوبة يف اجراءات الرىن وغَتىا 
 

مؤسسات حكومية    (ب  )
 

     ضمن سعي الدولة يف مكافحة الفقر واحلد من البطالة ، فقد مت انشاء 
صناديق العوف االجتماعي كصندوؽ التنمية والتشغيل ، وصندوؽ ادلعونة 

الوطنية ، هبدؼ زبفيف حدة الفقر واحلد من البطالة من خالؿ اقامة 
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ادلشاريع االنتاجية وادلدرة للدخل وذلك بتسهيل االقراض من ىذه 
. الصناديق 

 
 صندوق المعونة الوطنية  (1

 
 ، ومن اىدافو العمل 1986     تأسس صندوؽ ادلعونة الوطنية عاـ 

على محاية ورعاية االفراد واالسر احملتاجة من خالؿ تقدًن ادلعونة ادلالية 
ادلتكررة او الطارئة ذلم ، كما يهدؼ اىل توفَت فرص العمل او االنتاج 

للفرد او االسرة من خالؿ التأىل ادلهٍت وتقدًن القروض بسقف ال 
. دينار بشروط ميسرة تشجع على العمل واالنتاج  ( 3000 )يتجاوز 

 
     بلغ ادلبلغ االمجايل للقروض ادلقدمة من الصندوؽ دلشاريع التأىيل 

دينارا يشكل  (1,241,940 ) ما مقداره 1995ادلهٍت خالؿ عاـ 
من سلصصات ادلعونة ادلتكررة ومشاريع التأىيل ادلهٍت  (9.4%) 

. للصندوؽ 
 

مشروعا للعاـ ذاتو موزعا على  (773)     اما عدد ادلشاريع فقد بلغ 
ومشاريع  (%42.7)ومشاريع ذبارية  (% 49.5 )مشاريع زراعية 

%( .  7.8)مهنية 
 

     حسب بيانات صندوؽ التنمية والتشغيل ، ال يزاؿ اقباؿ ادلرأة على 
اقامة ادلشاريع الصغَتة متدين مقارنة بالرجل ، فقد اظهرت بيانات 

 وحىت هناية عاـ 1991الصندوؽ للفًتة من بداية عمل الصندوؽ عاـ 
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 ، باف عدد ادلشاريع للمقًتضُت من الصندوؽ بشكل مباشر 1995
مشروعا لالناث اي ما نسبتو  (381)منهم  ( 2584 )ىو 
من رلموع ادلشاريع ، دبخصصات مالية بلغت  (15%) 
من ادلبلغ االمجايل  (%13.4)دينارا تشكل  (1,707,910) 

.  عن الفًتة ذاهتا  (12,802,973)لالقراض والبالغ 
 

     اما طبيعة ادلشاريع اليت تقدـ عليها االناث فقد كانت للمشاريع 
عيادات  ) (%41.7)يليها مشاريع خدمية  (%49.9)الصناعية 

يليها ادلشاريع  (اطباء ، صالونات ذبميل ، حضانات ، رياض اطفاؿ 
تًتكز يف مشاريع البيوت البالستيكية واالشتاؿ الزراعية  (%5)الزراعية 

وادلقًتضات ىن يف الغالب من محلة بكالوريوس العلـو . واشتاؿ الزينة 
. الزراعية 

 
، ويعود  (%2.1)     أما ادلشاريع السياحية فقد شكلت نسبة 

السبب يف تدين ىذه النسبة اىل ارتفاع تكلفة اقامة ىذه ادلشاريع اليت 
تفوؽ يف اغلب االحياف احلد االعلى الذي يقدمو الصندوؽ ، اضافة 

. اىل عدـ وجود اسًتاتيجية وطنية تعٌت بشؤوف السياحة 
 

  المؤسسات غير الحكومية (ج )
 

مجعية ومؤسسة غَت حكومية ، تلعب  (450)     يوجد يف االردف حوايل 
والعديد منها . دورا رئيسيا يف دعم ادلرأة يف النواحي االقتصادية واالجتماعية 

صغَت نسبيا ومنوط بو نشاطات زلددة تنحصر اعماذلا يف موقع واحد ، والقلة 
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منها لو نشاطات واسعة ومنتشرة وامتداد ال يستهاف بو على مستوى ادلناطق 
ومن ىذه ادلؤسسات االرباد النسائي االردين العاـ ، ومؤسسة نور احلسُت ، 

وصندوؽ ادللكة علياء للعمل االجتماعي التطوعي ، وادلنظمة التعاونية 
. االردنية 

 
     وتشمل النشاطات الرئيسية ذلذه اجلمعيات وادلؤسسات غَت احلكومية 

رعاية ادلعوقُت والتعليم ادلهٍت ورعاية الطفل ورياض االطفاؿ والتثقيف الصحي 
وفيما يلي االنشطة اليت تقـو هبا . اضافة اىل اقامة ادلشاريع االنتاجية واحلرفية 

. بعض من ىذه ادلؤسسات يف رلاؿ ادلشاريع الصغَتة 
 

 االتحاد العام للجمعيات الخيرية  .1
 

 هبدؼ وضع 1959          تأسس االرباد العاـ للجمعيات اخلَتية عاـ 
السياسة لعمل اجلمعيات اخلَتية والقياـ بدور ادلنسق ما بُت القطاع 

التطوعي شلثال باالرباد العاـ للجمعيات اخلَتية والقطاع الرمسي شلثال بوزارة 
  (وزارة التنمية االجتماعية حاليا  )الشؤوف االجتماعية 

 
 ، قػاـ االرباد العػػػاـ للجمعيات اخلَتيػػػة بتنفيذ 1993ويف عاـ 

كمشروع ريادي يهدؼ اىل مساعدة االفراد " صناديق االئتماف " برنامػػػج 
ذوي الدخل ادلتدين على اقامة مشاريع مدرة للدخل هبدؼ اغلاد فرص 

ويتم . عمل ذلم وربسُت دخلهم ورفع ادلستوى االقتصادي وادلعيشي ذلم 
مجعيات مت  ( 4 )ذلك عن طريق تقدًن الربنامج قروضا لالفراد من خالؿ 

. اختيارىا لتنفيذ ادلشروع الريادي 
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دينار اردين  ( 1000 – 700 )     تًتاوح قيمة القرض الواحد من 

% ( . 6 )بنسبة مراحبة مقدارىا 
 

اما نوع ادلشاريع فقد كاف . فردا  (117)     استفاد من ىذا الربنامج 
، ( تربية اغناـ ، تربية بقر ، تربية ضلل )مشاريع زراعية  (74.4%)
، والبقية ( صالونات ذبميل ، بقالة ، نوفوتيو ) مشاريع خدمية  (7.8%)

 . (… خشب ، خياطة ، تريكو )مشاريع صناعية 
 

وىي  (%19.7)     بلغت نسبة النساء ادلستفيدات من ىذه ادلشاريع 
نسبة متدنية ، كما اف نوعية ادلشاريع تقليدية نظرا للبيئة الريفية اليت يعشن 

. هبا 
 

     ىذا وقد مت مؤخرا حصوؿ ارباد اجلمعيات اخلَتية على قرض دببلغ 
مليوف دينار من صندوؽ التنمية والتشغيل مت زبصيص نصف مليوف دينار 
منو لربنامج صناديق االئتماف وذلك بعد صلاح ادلشروع الريادي يف ربقيق 

االىداؼ ادلرجوة منو ، كما مت زبصيص نصف مليوف دينار دلشاريع 
 .انتاجية مجاعية

 
 صندوق الملكة علياء للعمل االجتماعي التطوعي  .2

     تأسس صندوؽ ادللكة علياء للعمل االجتماعي التطوعي بارادة 
 ، ليقدـ اخلدمات االجتماعية االساسية على 1977ملكية سامية عاـ 

.  اختالفها ضمن مفهـو التنمية الشاملة 
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     ومن بُت اىدافو ادلساعلة يف جهود اذليئات وادلؤسسات التطوعية 

واالىلية خلدمة اجملتمعات احمللية من خالؿ مراكز اخلدمات االجتماعية 
كما يعمل الصندوؽ . ادلنتشرة يف مجيع اضلاء ادلملكة التابعة للصندوؽ 

ايضا على ربسُت ادلستوى ادلعيشي للمواطن االقل حظا عن طريق تدريبو 
وتأىيلو واكسابو مهنة جديدة ، او صقل ورفع مستوى ادائو للمهنة او 

. احلرفة اليت يؤديها ، سبكنو من زيادة دخلو 
 

     ويقـو الصندوؽ من خالؿ مراكزه ادلختلفة على تطوير برامج 
ومشاريع انتاجية يف الريف وخاصة يف اجملاالت الزراعية هبدؼ ربسُت 
اوضاع السكاف االجتماعية واالقتصادية وربسُت البيئة الريفية ايضا ، 
يشرؼ الصندوؽ على عدد من ادلشروعات الصغَتة يف رلاؿ صناعة 

البسط التقليدية والنسيج الصوري والتطريز الشعيب واعماؿ السَتاميك 
. ومشاغل اخلياطة وغَتىا 

 
 مؤسسة نور الحسين  .3

 
     بادرت مؤسسة نور احلسُت منذ انشائها بارادة ملكية سامية عاـ 

 اىل اقامة وتوسيع مشروعات وبرامج وطنية للتنمية يف رلاالت 1985
التطوير الًتبوي وتنمية االسرة واجملتمع احمللي وادلرأة والتنمية واحياء الثقافة 

. والًتاث وتطويرىا 
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     وتسعى ادلؤسسة اىل ربسُت نوعية احلياة من خالؿ برامج تنموية 
متكاملة طويلة ادلدى توفر التدريب الالـز للنساء والرجاؿ واجملتمعات 

احمللية وتطوير ادلشروعات ادلدرة للدخل اليت تتوجو لتلبية حاجة السوؽ 
ومن ىذه ادلشاريع برنامج ادلرأة والتنمية . وربقق االعتماد على الذات 

ومشروع ربسُت نوعية احلياة وادلشروع الوطٍت لتطوير احلرؼ اليدوية 
ويتم من خالؿ ىذه ادلشاريع والربامج اقامة مشاريع صغَتة . والتقليدية 

احلجم تساىم يف التخفيف من حدة الفقر وتعمل على اغلاد فرص عمل 
. ورفع مستوى دخل االسرة وتشجع االعتماد على الذات 

 
     ومن ىذه ادلشاريع الصغَتة زراعة النباتات الطبية ، وتربية النحل 
وادلاعز واالغناـ والدواجن ، ايضا صناعة ادلالبس واحلياكة وصناعة 

. السجاد ومشاغل للتطريز واحلرؼ التقليدية ادلتنوعة 
 

النساء الرياديات  
 

وتشَت .      استطاعت ادلرأة االردنية اف تقتحم القطاع الصناعي كريادية يف ىذا اجملاؿ 
منشأة صناعية سبتلكها نساء رياديات  (48)سجالت غرفة صناعة عماف اىل وجود 

( 324)مصانع كبَتة تديرىا نساء تستخدـ  (3)عامال وعاملة و  (251)تستخدـ 
. عامال وعاملة 

 
     تًتكز الصناعات اليت سبتلكها الرياديات على مشاريع اخلياطة واحلياكة شلا يعكس  
اىتماـ النساء وقدراهتم بالنشاطات االنتاجية اليت تتيح ذلم فرص العمل داخل ادلنزؿ ، 
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اما توزيع الثمانية واالربعُت . سواء كانوا مستخدمُت لدى الغَت او يعملوف حلساهبم 
:  منشأة صناعية االنف ذكرىا فقد كانت على النحو التايل 

 
منشأة تعبئة وتغليف  (12)منشآت اعماؿ جلدية و  ( 9)منشأة تريكو و  (27     )

. وطباعة واعماؿ بالستيكية 
 

     تعكس اذباىات ادلرأة يف اختيار نوع الناتج من ناحية واقامة وتشغيل ادلشروع من 
ناحية اخرى البيئة االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تعمل هبا ادلرأة يف غياب االرشاد 

: ادلناسب ومن العوامل اليت تعزز ىذا االذباه 
 

االفتقار اىل ادلعرفة وادلهارة الريادية ، فاف النساء سبيل اىل اختيار اكثر النشاطات  -
 .التقليدية كاخلياطة والتطريز والتعليم وما شابو 

 
سبيل النساء اىل االقداـ على اعماؿ صغَتة احلجم االمر الذي يؤدي هبم اىل ازباذ  -

 .قرارات استثمارية غَت واقعية 
 
غياب ادلعلومات حوؿ السوؽ وعن التجارة والصناعة والًتخيص ادلطلوب  -

 ...واالعفاءات ادلمنوحة ومصادر التمويل ادلتواجدة واحلوافز 
 
االفتقار للمعرفة وادلهارة يف اعداد خطة العمل وىذا لو اثر سليب مباشر على  -

 .التشغيل 
 
 : عدـ توفر اخلربة خالؿ مرحلة تشغيل ادلشروع تشمل ىذه على  -
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  غياب ادلعرفة وادلهارة فيما يتعلق بضبط اجلودة وزبطيط االنتاج. 

 
  قلة اجلهود يف تطوير السوؽ. 

 
  غياب ادلهارات لتطوير اسًتاتيجيات التسويق. 

 
  ضعف احملاسبة والتنسيق وحفظ ادللفات. 

 
عدـ وجود كفاءة ريادية لدى النساء فيما يتعلق خبصائص الشخصية الريادية وادلعرفة  -

االساسية باجلوانب الوظيفية الدارة العمل والقدرات التنظيمية وادلقدرة على حل 
 .ادلشكالت بشكل امجايل 

 
تشغيل المعاقين  

 
     ادلعاؽ الذي يعمل يشعر بتحقيق الذات باعتبار ىذا الشعور يعترب حاجة سامية لكل 

انساف يثبت من خالذلا وجوده ويسد هبا حاجاتو ادلادية ويليب طموحاتو ، ويتغلب من 
خالذلا ادلعوؽ على مشكالتو النفسية ، وػلقق استقالليتو واعتماده على نفسو بدال من 

. االعتماد على الغَت 
 

تعريف تشغيل المعوقين واهميته  
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     يعرؼ التشغيل بأنو حصوؿ الفرد ادلعوؽ على فرصة عمل سبكنو من احلصوؿ على 
دخل منتظم لقاء ما يبذلو من جهد او ما يقدمو من خربة يف معرض انتاج السلع او 

. اخلدمات 
 

     ويعترب التشغيل أىم مراحل التأىيل ادلهٍت وادلقياس احلقيقي لنجاح برامج التأىيل 
كما اف التشغيل ىو نقطة التحوؿ يف حياة الفرد ادلعوؽ حيث ينتقل اىل مرحلة . ادلهٍت 

. يصبح فيها الفرد مستقال اقتصاديا ومعتمدا على ذاتو يف ربقيق العيش الكرًن 
 

     كما يساعد التشغيل يف اخراج ادلعوؽ من عامل العزلة او االنطوائية وىو عامل رئيسي 
.  يف دمج ادلعوؽ يف اجملتمع 

 
العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند القيام بعملية تشغيل المعوقين  

 
ادلناسبة للمعوؽ وربليلها كي تتناسب مع نوع "  او العمل "      غلب اختيار الوظيفة 

:  ويف ضوء ذلك ال بد من مراعاة االمور التالية . االعاقة وشدهتا 
 
التاريخ الوظيفي للفرد ادلعوؽ دلعرفة مدى ابداعو او اخفاقو فيها والتعرؼ على مستواه  .1

 . العملي والتعليمي 
 
نوع العمل وادلقدرة اجلسدية للمعوؽ وحصر االعماؿ ومتطلباهتا من مهارات ، واف  .2

 .يكوف دبقدور ادلعوؽ القياـ دبتطلبات الوظيفة 
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موقف األىل من عمل ادلعوؽ ، واقناعهم بضرورة عملو دلا فيو من فوائد اغلابية ذلم  .3
 .والبنائهم 

 
ادلواصالت وتعترب من النواحي ادلهمة اليت قد يعاين منها ادلعوؽ واليت ربتاج اىل اغلاد  .4

الوسائط ادلعدلة لتسهيل عملية التشغيل واىل تعاوف مراكز العمل واىل ادلعوؽ يف 
 .تأمُت وصولو 

 
مدى توفر السالمة العامة يف مكاف العمل او احلاجة اىل التعديالت الالزمة للمداخل  .5

وغلب اال يشكل ادلعوؽ خطرا على نفسو نتيجة العمل او اف يعرض حياة االخرين 
 .للخطر يف مكاف العمل 

 
غلب أف يكوف تشغيل ادلعوؽ يف عمل ما قائما على اساس مناسبتو للعمل وليس  .6

 .على اساس العطف او الشفقة 
 

انواع التشغيل  
 

     ؽلكن القوؿ باف انواع وطرؽ تشغيل ادلعوقُت ال زبتلف كثَتا عن انواع وطرؽ تشغيل 
: غَت ادلعوقُت ، ومن ىذه اجملاالت او االنواع 

  
 : التشغيل في سوق العمل المفتوح .1

 
وىذا التشغيل ينتج عن فرص االستخداـ اليت يوفرىا قانوف العرض والطلب 

ويعتمد ذلك على اذباىات اصحاب العمل ومدى الوعي والفهم لواقع ادلعوؽ 
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وثقتو بقدرة ادلعوؽ على العمل واالنتاج وكذلك على مدى توفر الظروؼ 
والتعديالت الضرورية سواء يف بيئة العمل الطبيعية او باالدوات واالالت اليت 

 .سيقـو بالعمل عليها 
 

  ( Sheltered Workshops )المشاغل المحمية  .2
 

     وىي ادلشاغل اليت يعمل فيها ادلعوقوف اعاقة شديدة بسبب عدـ قدرهتم 
على االستفادة من فرص التدريب ادلتاحة اوالعمل يف اسواؽ العمل ادلفتوحة 

والتنافس مع االخرين ومن انواع الورش احملمية اليت ؽلكن اف تكوف على النحو 
: التايل 

 
: الورش احملمية - أ 
 

     وىي توفر عمالة دائمة اىل حد ما لالفراد ادلعوقُت العاجزين عن احلصوؿ 
على فرص العمل يف السوؽ ادلفتوح بسبب شدة االعاقة لديهم وتكوف 

مستقلة غَت مرتبطة دبصنع او مؤسسة وؽلكن اف تكوف وحدات عمل يف 
. مؤسسات العمل الفردية وتكوف متخصصة وتقتصر فقط على ادلعوقُت 

 
: العمل ادلنزيل - ب 

 
وىو أعماؿ بيتية يقـو بعض ادلعوقُت بانشاء ادلشاريع البسيطة يف بيوهتم 

والعمل حلساهبم اخلاص ضمن اطار االسرة ، وغالبا ما يكوف ىؤالء عاجزين 
السباب نفسية او جسمية او بيئية عن التنقل بانتظاـ اىل الورش احملمية او 
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حبيث يقوموف بانتاج  (خاصة االناث )مراكز العمل يف السوؽ ادلفتوح ، 
السلع ادلطلوبة ، واىم ما ػلتاجونو يف ىذا النوع ىو ضماف تسويق 

. منتوجاهتم ، وؽلكن اف يكوف ىناؾ اتصاؿ مباشر بُت ادلعوؽ وعمالئو 
 

 التشغيل في المشاريع الفردية  .3
 

وذلك بتأسيس مشاريع فردية انتاجية يقـو ادلعوؽ بادارهتا بنفسو ، وقد يتلقى 
ادلعوؽ سبويال على شكل قروض للقياـ بادلشروع مثل احملالت التجارية او 

االكشاؾ ، وىذا النوع ػلتاج اىل الرغبة يف العمل واىل الفطنة التجارية ومعرفة 
. السلع ادلطلوبة والرائجة يف سوؽ العمل احمللي ، واالدلاـ باساليب البيع ادلناسبة 

 
 التعاونيات  .4

 
ؽلكن من خالؿ تأسيس اجلمعيات التعاونية وتبٍت مشاريع معينة ؽلكن للمعوقُت 

. العمل فيها وتقاضي اجورىم وادلشاركة يف االرباح العامة 
 

وقد تأسست يف االردف اوؿ مجعية تعاونية للمعوقُت ولكنها ربتاج اىل الدعم 
. ادلايل لتنفيذ بعض ادلشاريع ادلقًتحة 

 
العوامل التي تحد من تشغيل المعوقين  
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     إف العوامل اليت ربد من تشغيل ادلعوقُت كثَتة ومتنوعة ، وزبتلف ىذه العوامل من 
رلتمع آلخر ، وذلك بسبب تفاعل العوامل االجتماعية واالقتصادية يف اجملتمع ، واىل 

. مدى وعي افراد اجملتمع حبجم مشكلة االعاقة واىل اذباىاهتم ضلو ىذه الفئات
 

: ومن العوامل التي تحد من تشغيل المعوقين في االردن 
 
العاصمة وتكاد اف زبلو / اف معظم مراكز االنتاج الصناعي تًتكز يف مدينة عماف  .1

منها بعض ادلدف االخرى شلا ؼللق مشكلة يف توفَت فرص العمل للمعوقُت يف 
 .ادلدف االردنية

 
قلة إعداد األفراد ادلعوقُت ادلؤىلُت مهنيا نتيجة لقلة ادلراكز التأىيلية يف االردف  .2

وكذلك قلة اخلربات العملية لدى كال الطرفُت ادلؤىلُت وغَت ادلؤىلُت من ادلعوقُت، 
عالوة على تطور وتعقد التكنولوجيا واليت ربتاج اىل كفاءات علمية ذلذه الغاية 

 .وىي غَت متوفرة لدى ادلعوقُت
 

عدـ رواج بعض ادلهن اليت يتدرب عليها ادلعاقوف يف مراكز التأىيل ادلهٍت  .3
باالضافة اىل اختالؼ االالت واالدوات وادلواد اخلاـ ادلستخدمة يف مركز التدريب 

 .احيانا عما ىو موجود بسوؽ العمل
 

االذباىات السلبية لدى اصحاب العمل والعاملُت ضلو ادلعوقُت وعدـ تولد  .4
القناعات لدى العديد منهم بامكانية ادلعوؽ على العطاء وااللتزاـ بالعمل وخاصة 

 .ادلعوقُت بصريا وادلقعدوف
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األوضاع االقتصادية اليت يشكو منها اصحاب العمل وزيادة اعداد العاطلُت عن  .5
 .العمل بُت غَت ادلعوقُت شلا ادى اىل عدـ توفر فرص العمل يف السوؽ ادلفتوح

 
ندرة بعض الوظائف اليت زبدـ فئات معينة من ادلعوقُت مثل العمل على ادلقاسم  .6

بالنسبة للمكفوفُت او االعماؿ اخلفيفة يف بعض ادلصانع مثل اعماؿ التجميع او 
 .التغليف

 
 .تعقيد شروط القروض التأىيلية للمعوقُت واليت ربوؿ دوف ربقيق ادلشاريع الفردية .7

 
عدـ توفر ادلشاغل احملمية اليت تستوعب االعداد الكبَتة من ادلعوقُت غَت القادرين  .8

 .على العمل يف السوؽ ادلفتوح
 

قلة األجور اليت يتقاضاىا ادلعاقوف مقارنة بغَت ادلعوقُت وطوؿ ساعات العمل  .9
 .ادلقررة

 
صعوبة ادلواصالت وعدـ توفر الوسائط ادلعدلة الستخداـ ادلعوقُت شلا يزيد يف  .10

 .صعوبة وصوؿ ادلعوؽ اىل مكاف عملو
 

عدـ توفر التسهيالت البنائية يف مكاف العمل كادلداخل ، ادلصاعد او ادلرافق  .11
الصحية او السالمة العامة داخل ادلصنع واليت غالبا ما يتذرع هبا اصحاب العمل 

. لرفض عمل ادلعوؽ لديهم
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