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 اإلدارةأعضاء مجلس 
 

 

    رئيســـــة مجلــــس اإلدارة رجــــــــاء رنتــــــــيسي

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارةيوســــــــــــــــف شعث   

 

 أمينــــة الصـــــــــــــندوق ديمــــــــا قســــــــيس

 

 عضــــــــــوة ناهــــــــــد فريـــــــج

 

 عضــــــــــــو جمــــــــال حـــــــــداد

 

 عضـــــــــــو بالل أبــــو حجــــــــلة

 

 عضـــــــــــوة نســرين حنـــــــــبلي

 

 عضـــــــــــو إبــراهيــــم المـصري

 

 عضــــــــوة عـــــــزربــــــــــــى 
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 كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
 السيدة رجاء رنتيسي
  

 الكرام،السيدات والسادة 

بعد عام من العمل الجاد والمثمر، نضع بين ايديكم وفي طيات هذا الكتاب ثمرة انجازاتنا 

بعضها خارج عن ارادتنا اال  مختلفة،التي نفخر بأننا ورغم كل المعيقات وعلى أصعدة 

أننا تمكننا من حقيق معظم األهداف االستراتيجية والتي رسمناها سويا، كما وأننا نعتقد أننا 

اليوم أقرب الى تحقيق رؤيتنا والتي تتمثل في الوصول الى مجتمع تكون فيه المرأة ممكنة 

 طيني.مجتمعنا الفلس في الحياةاقتصاديا وقادرة على أن تشارك بفعالية في كافة مناحي 

 

لقد عمل طاقم الجمعية ممثال بموظفاتها وهيئتها االدارية طوال هذا العام بشكل جاد على 

تجاوز الصعوبات التي نجمت عن تحويل النشاط المالي للجمعية والمتمثل باإلقراض 

الصغير الى شركة ربحية، مما أدى الى افراغ الجمعية من أحد أهم مكونات برامجها 

الفاعلة، كما أن هذا الوضع سبب ارباك للجمعية نتيجة لنقص في مواردها البشرية والمالية. 

اال أنكم ستلحظون من خالل تصفحكم لهذا التقرير أن الجمعية تمكنت من الوقوف بثبات 

واكمال مسيرتها في تنفيذ برامجها. وقد حققت الجمعية معظم أهدافها ممثلة بحمالت 

ت عالقة بتمكين المرأة اقتصاديا باإلضافة الى العديد من األنشطة للضغط والمناصرة ذا

التي ساهمت بوصول المزيد من النساء صاحبات االعمال الى األسواق كما عملت الجمعية 

على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية والتي ساهمت بشكل ملحوظ في رفع قدرات النساء 

 .ة انتاجها وإدارة مشاريعها بشكل أكثر نجاعةفي نواحي متعددة مكنتها من تحسين جود

 

نأمل أن تبقى تتضافر جهودنا من أجل مزيد من اإلنجازات، وأن تبقى جمعية أصالة عنوانا 

دائما لكل النساء الفلسطينيات واللواتي يؤمن بأن أولى الخطوات في طريق المساواة 

   .والحرية تبدأ بتمكنهن االقتصادي
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 المقدمة
 

 نبذة عن جمعية اصالة

الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال "أصالة " هي مؤسسة أهلية فلسطينية بدأت عملها 

 .2001باسم مركز المشاريع النسوية ثم سجلت باسمها الحالي في عام  1997عام 

 الفلسطينية الضرورية وتعزيز فرصتهدف اصالة منذ تأسيسها الى تعزيز مهارات المرأة 

مساهمتها الناجحة في المجتمع وتطوره، من اجل المساواة في الحقوق وفرص الوصول 

الى الموارد ومن أجل المساهمة في بناء وتطور المجتمع وتحسين األوضاع االقتصادية 

 لألسر الفلسطينية.

للمشاريع الصغيرة للنساء ، بتقديم القروض متناهية الصغر 1997بدأت أصالة في عام 

قرض بقيمة أكثر  30000الفلسطينيات المهمشات. وبعد ذلك، قدمت أصالة ما يزيد عن 

مليون دوالر أمريكي لصاحبات المشاريع واألعمال الصغيرة الفلسطينيات  35من 

لمساعدتهن على إدارة هذه المشاريع وتطويرها وزيادة انتاجيتها لما في ذلك من أثر كبير 

 تحسين أوضاع أسرهن االقتصادية.على 

مكاتب ميدانية في جميع  9ولتتمكن أصالة من توفير الخدمات لهؤالء النساء محلياً، أنشأت 

غزة.  لس، الخليل( وفي قطاعأنحاء الضفة الغربية )رام هللا، بيت لحم، جنين، طولكرم، ناب

على االحتياجات قامت اصالة بتوسيع نطاق عملها لتصل الى عشرات االالف من  وبناءً 

النساء الرياديات المهمشات في القرى والمناطق الفلسطينية البعيدة والتي تعاني بشكل 

 مباشر ورئيسي من محدودية وصعوبة الحركة والتنقل.

يسها على توفير باإلضافة الى خدمات اإلقراض متناهي الصغر، عملت أصالة منذ تأس

الدعم الفني واإلداري والتقني للمستفيدات من خالل الدورات التدريبية ورفع الكفاءات 

 والتسويق والمساعدة لوصول منتجات النساء الرياديات الى األسواق.

 

 التطورات االستراتيجية والهيكلية

 أنشطتهابالفصل بين انشطتها كمؤسسة أهلية تنموية و 2014قامت جمعية أصالة عام 

كمؤسسة إقراض متناهية الصغر بسبب تغير القوانين الفلسطينية الخاصة بالمؤسسات 

المالية، حيث تم تأسيس شركة أصالة للتنمية واإلقراض وتسجيلها رسمياً في تشرين الثاني 

، لتكون الذراع التمويلي لمستفيدات الجمعية المسؤول عن استمرار تقديم الدعم 2014

ى أصالة عل –ات. وحافظت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال المالي للمستفيد

وجودها كمؤسسة أهلية تنموية غير حكومية تساهم في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً 
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واجتماعياً من خالل برامج رفع القدرات والتدريب والتشبيك والتسويق والوصول إلى 

ة إلى الدعم والمناصرة لحقوق المرأة والمنتجات، باإلضافاألسواق، تطوير األسواق 

  .وزيادة مشاركتها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 

ومن هنا تركز توجه الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة بشكل كامل ورئيسي 

نحو خلق برامج تنموية شمولية مبتكرة لتطوير قدرات ومهارات النساء الفلسطينيات 

اج في سوق األعمال التي تتناسب مع قدراتهن من جهة ومع الرياديات ودعمهن لإلدم

التقاليد االجتماعية في المناطق المستهدفة من جهة أخرى وذلك من أجل المساهمة في 

  .تحسين أوضاعهن وأوضاع أسرهن االقتصادية

ولتحقيق هذا الهدف تعمل أصالة حاليا على تطوير عدد من البرامج التنموية على عدة 

ستهداف فئات أوسع من المستفيدات وبنفس الوقت تقديم الخدمات التي تتناسب مستويات ال

 مع االحتياجات المحددة الخاصة بمستوى كل مجموعة مستهدفة.

 

 رؤيتنا

تتطلع أصالة إلى امرأة فلسطينية قادرة ومؤثرة في مجتمع ينعم بالعدالة االجتماعية 

  .اقتصادية مستدامةوالديمقراطيةّ، وريادية تساهم في تحقيق تنمية 

 

 رسالتنا

الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" هي مؤسسة فلسطينية تعمل على تمكين 

النساء الفلسطينيات ذوات الموارد المحدودة للوصول إلى حقوقهن االقتصادية واالجتماعية 

 .بنهج تنموي شمولي مستدام ومستند إلى احتياجاتهن وطموحاتهن

 

 قيمنا

لة، المهنية، االلتزام، منهجية قائمة على الحقوق، منهجية قائمة على المشاركة، المساء

 .تضامن، ابتكار، تمكين

 

 االهداف االستراتيجية

 ان تتمتع المرأة بحقوقها االقتصادية واالجتماعية. 

 تي تمكنها ية الان تتفوق المرأة وتتميز بقدراتها الفنية وان تمتلك المهارات الضرور

 .الرسمي االنخراط في السوقمن 

  تعزيز وصول المرأة الى االسواق. 

 ان تعمل الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال " اصالة" بكفاءة واستدامة 
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 لتطوير التنظيمي للجمعيةا
 

بالتعاون مع مركز المشروعات اصالة  –عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال 

 ألعوامللجمعية  االستراتيجيةعمل لمراجعة وبناء الخطة  ورشة  CIPEالدولية الخاصة 

 في رام هللا، وذلك بمشاركة مجلس إدارة الجمعية وموظفيها. 2020الى  2017

والجزء األول من 2015إنجازات ونتائج أعوام  أبرزوخالل جلسات المراجعة تم نقاش 

 تقبلية،المسالجمعية  حيث تم تقييم النتائج والحديث حول خطط العمل لبرامج ،2016عام 

 ضعف بهدف تحسينها.مشيرين الى أسباب التفوق وتعزيزها والى نقاط ال

الحتياجات المرأة الفلسطينية  ومالءمتهاكما تم مناقشة مدى تطوير برامج الجمعية بهدف 

من خالل وصولهن للموارد والخدمات ومراكز عدد ممكن من النساء  أكبروإمكانية استفادة 

 وتحقيق العدالة والمساواة االجتماعية.صنع القرار 
 

 
المشاركون على ضرورة التركيز على برامج الوصول الى األسواق والسعي الى  أكدكما 

 .التي تم طرحها في جلسات المناقشةتعزيز هذا البرنامج من خالل بعض األفكار 
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 اجتماع الهيئة العامة السنوي
 

ظهراً اجتماع الهيئة العامة السنوي  1:00الساعة  26/5/2016عقد يوم الخميس الموافق 

العادي، في مكتب أصالة في رام هللا ومكتبها في غزة عبر الفيديو كونفرنس. وبعد التأكد 

، وبوجود مندوب 24عضوة وعضو من أصل  15من اكتمال النصاب القانوني بحضور 

كر زيادة وممثلين عن وزارة االقتصاد الوطني كل من السيد عن وزارة الداخلية السيد شا

 إيهاب الحاج ياسين والسيد عبد هللا ضراغمة.

بدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من قبل رئيسة مجلس إدارة جمعية أصالة السيدة رجاء رنتيسي 

ا هالتي رحبت بأعضاء الهيئة العامة ألصالة ووضحت أجندة االجتماع التي تم االتفاق علي

المالي ومناقشته والتقرير اإلداري للجمعية ومناقشته  على التقريرباإلجماع والتي تحتوي 

 .2015والتقرير اإلداري لشركة أصالة ومناقشته للعام 

 يي للجمعية بتقديم التقرير المالقامت شركة أرنست اند يانغ المسؤولة عن التدقيق المال

 م اعتماده باإلجماع.للهيئة العامة وبعد مناقشته ت 2015لعام 

كما قامت مديرة الجمعية رشا الهواش بتقديم التقرير اإلداري للجمعية وبعد مناقشة البرامج 

واإلنجازات واإلجابة على كافة االستفسارات تم التصويت على التقرير واعتماده 

 باإلجماع.

قارير القادمة التتطرق النقاش لتحديد نتائج و أثر برامج الجمعية و العمل على صياغتها في 

بتفصيل أكثر مبني على مؤشرات أداء أكثر تفصيال و شمولية وقياس مدى استدامة هذا 

األثر اإليجابي وربط هذا األثر ومؤشرات األداء مع األهداف االستراتيجية ألصالة 

باإلضافة الختيار قصص نجاح مميزة. ردا على هذه االقتراحات لتحسين التقرير تم 

نجازات للجمعية من ضمنها إقرار استحداث درجة خاصة بالسيدات مناقشة بعض اإل

صاحبات االعمال الصغيرة برسوم تسجيل مخفضة في الغرف التجارية, توقيع مذكرة 

تفاهم مع وزارة العمل, إقرار إجراءات بالمحكمة  لتوزيع الميراث بواسطة السلطات 

قرير لية ومحتوى التتحسين هيكتم االتفاق على والتنفيذية ضمن حملة من حقي أن أرث. 

 على هذه المالحظات. اإلداري بناءً 

ء معينة تعتمد على الخطة باإلضافة لتحسين عرض اإلنجازات عن طريق مؤشرات أدا

وبات والصعأوصى أعضاء الهيئة العامة بضرورة اإلشارة للتحديات  العام،بأول  السنوية

أعضاء الهيئة العامة عليها ومناقشة بدائل لحلها والتغلب  طالعالالتقرير السنوي وذلك  في

 التخطيط للسنوات القادمة. إطارعليها في 

كما أقترح بعض أعضاء الهيئة العامة العمل على ادراج فئات أخرى ضمن الفئات 

المستهدفة للمستفيدين في السنوات القادمة قد تشمل نساء المدن والمخيمات والطالبات أو 

العاطالت عن العمل بهدف خلق فرص عمل لهن. كما تم اقتراح مأسسة عملية الخريجات 



 
9 

 

التدريب التي تقدمها جمعية أصالة ضمن مناهج محددة ولفترة أطول ومحاولة العمل 

 إلنشاء مركز تدريب دائم للنساء. 

الحقا لعملية الفصل بين الجمعية والشركة فقد ركز أعضاء الهيئة العامة على ضرورة 

بلورتها. وفي هذا السياق يتم إعادة صياغتها وأهداف واستراتيجيات الجمعية ومراجعة 

العمل من قبل طاقم الجمعية على التخطيط والترتيب لورشة عمل للتخطيط االستراتيجي 

 الذي تم الموافقة عليه مؤخرا.  CIPEللجمعية ضمن مشروع 

بتقديم  شيالسيدة ريم عبو قراضوبعد ذلك قامت المديرة التنفيذية لشركة أصالة للتنمية واإل

التقرير اإلداري للشركة، وتفصيله بناًء على حجم الصرف والتوزيع الجغرافي والتوزيع 

القطاعي والتوزيع بناًء على انواع البرامج في الشركة، باإلضافة إلى توضيح أبرز 

 اإلنجازات على المستوى المحلي والدولي وتم نقاشه واإلجابة على استفساراته.

لى ع بناءً  2016تدقيق الحسابات للعام كما تم الموافقة على اعتماد شركة أرنست اند يانغ ل

 العروض المقدمة حيث تم اختيار السعر األقل. عملية استدراج عروض األسعار و

وأختتم االجتماع بتقديم الشكر من قبل رئيسة مجلس اإلدارة لكافة اعضاء الهيئة العامة 

 اإلداريين والميدانيين.وكافة الموظفين 
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مال االع الفلسطينية لصاحبات الجمعية

 تفاهم  اتمذكر 4توقع  اصالة-
 

 مع وزارة االقتصاد الوطني مذكرة تفاهم 

وقعت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" مذكرة تفاهم مع وزارة االقتصاد 

دة معالي وزيرة االقتصاد الوطني السيالوطني للتعاون المشترك بين الجانبين، بحضور 

 عبير عودة

حيث أكدت معالي الوزيرة عودة خالل مراسم التوقيع على ان توقيع مذكرة التفاهم يؤكد 

على األهمية التي توليها الحكومة للنهوض بالمرأة الفلسطينية بشكل عام، وصاحبات 

المرأة في عملية البناء  األعمال بشكل خاص، مشيرةً الى أن الوزارة تُعنى بتعزيز دور

االقتصادي وكذلك تعمل على تفعيل دور المرأة العاملة في القطاع الخاص وزيادة 

 مشاركتها في العملية اإلنتاجية.

وأضافت الوزيرة "أن توقيع مذكرة التعاون بين الوزارة وأصالة، يعد إحدى األدوات التي 

 انعينأالقتصادية. حيث نضع نصب يمكن أن تساهم في رفع مشاركة المرأة في العملية ا

من  %90النهوض في قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة كونها تشكل أكثر من 

القطاع االقتصادي الفلسطيني"، الفتةً الى أن النسبة األكبر من هذه المشاريع هي مشاريع 

كينها منسوية، االمر الذي يتطلب توفير الخطط والبرامج واألدوات التي ستعمل على ت

 واستدامتها. 

وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية أصالة السيدة رجاء رنتيسي ان هذه المذكرة تأتي بصدد 

تنظيم العمل المشترك ما بين أصالة ووزارة االقتصاد من أجل خدمة صاحبات المشاريع 

نطاق، مما يجعلهَن قادرات على تخطي الكثير من العقبات القانونية  أوسع،الصغيرة على 

مام تطور المشاريع امن حيث األوراق الثبوتية وغيرها من األمور التي تعتبر عائقاً 

 الصغيرة.
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كما ثمنت المجهود الكبير الذي تبذله الوزارة في سبيل دعم النساء وصاحبات المشاريع 

من خالل فتح األفق أمام صاحبات المشاريع الصغيرة واللواتي يعملن في المناطق المهمشة 

طق األقل حظاً في الخدمات، كما انها فرصة وطنية لدمج النساء في اإلحصائيات والمنا

الوطنية وتعزيز دورهن في قطاع العمل وزيادة حصتهَن االحصائية الوطنية في القطاع 

وهذا ما تسعى له أصالة من آجل توضيح دور المرأة وطنياً  ٪١٩،٦الرسمي الذي ال زال 

 واقتصادياً.

 توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطن 

وقعت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال أصالة ومؤسسة وطن مذكرة تفاهم كما 

بينهما، تهدف إلى تعزيز التعاون بين قطاع المرأة والقطاع اإلعالمي الهادف في فلسطين، 

عم والتمكين الدوليقين الطرفان بأن عملية الشراكة المؤسساتية المختلفة تخلق تكامالً في 

االقتصادي واالجتماعي للمرأة الفلسطينية، كما تتطلب تخصيص المصادر، والموارد 

طروح ن ما هـو مالالزمة للنهوض بواقع المشاريع النسوية القائمة ولغايات الربـط فيما بي

 .في أِجندة الطرفان من أولويات عادلة للنوع االجتماعي

ة، إن اهتمام تلفزيون وطن على مدار سنوات وأكدت نور عصفور مديرة جمعية أصال

وقضاياها، يجعل اهتمامات المؤسستين تصب في ذات االتجاه، وهو  المرأةطويلة بشؤون 

ما يمكنه الحقا من تحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع لصالح المرأة الفلسطينية 

 .وخاصةً في مجال حشد التأييد والمناصرة



 
12 

 

مؤسسة وطن االعالمية، معمر عرابي أن التعاون مع مؤسسة من جانب أخر أكد مدير 

أصالة، يأتي تحت إطار االهتمام الذي توليه وطن لمؤسسات المجتمع المدني، التي تهتم 

 .بقضايا المرأة وتمكينها وتحسين أوضاعها االقتصادية واالجتماعية

 لمرأة وتمكينهاوألن مؤسستي أصالة ووطن االعالمية، تقفان على مستوى واحد من دعم ا

في كل المجاالت وعلى رأسها التمكين االقتصادي، كان ال بد من فتح سبل التعاون 

 .االعالمية فيما بينهما، من أجل واقع أفضل للمرأة

 

 توقيع مذكرة تفاهم مع نساء اف ام 

قامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة بتوقيع مذكرة تفاهم مع إذاعة نساء 

، بهدف تعزيز عملية الشراكة المؤسساتية في الدعم 2016من شهر آذار  15في  أف أم

والتمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة الفلسطينية، والعمل على تطوير نهٍج تشاركّي 

فاعل فيما بينهما. واتفق الطرفان على عدد من المسؤوليات ضمن المذكرة، تشمل تحسين 

ينية، والعمل على تطوير أوضاعها السيما في القطاعين الوجود اإلنساني للمرأة الفلسط

االقتصادي واالجتماعي، وزيادة معدالت مشاركتها في تنمية مجتمعها المحلي، وصوالً 

إلى تنميـة مستدامة قوامها العدالة والمساواة. وتسعى المذكرة كذلك لتطـوير العمل 

مج جات المرأة، من مشـاريع وبـراالتشاركي بين أصالة ونساء أف أم بما يضمن تلبية احتيا

إنمائـية، تسـتهدف مسـارات التنمية االقتصادية واالجتماعية، من خالل المساهمة في تنظيم 

حمالت إعالنية وإعالمية تسويقية لمنتجات النساء الفلسطينيات، وتنفيذ حمالت حشد تأييد 

 .ومناصرة لحقوق المرأة الفلسطينية

 

 نميةللتفلسطين ة مؤسستوقيع مذكرة تفاهم مع 

سة مؤسقامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال اصالة بتوقيع مذكرة تفاهم مع 

تعليم تغيير آراء الشباب وأفكارهم تجاه ال ضمن برنامج ابدأ الذي يهدف الىفلسطين للتنمية 

المهني والتقني، وحثهم على البدء بمشاريعهم الخاصة لما لها من دور كبير في المساهمة 

في تغيير حياتهم ومستقبلهم. كما يهدف المشروع الى تشجيع وتحفيز فئة الشباب وتمكينهم 

ة رفة والتدريب والخبرة العمليلالنخراط في الحياة االقتصادية وسوق العمل من خالل المع

الى حصولهم على فرص  باإلضافةفي التحضير إلطالق وإدارة مشاريع مدرة للدخل، 

للتدريب والتوجيه من مختصين وخبراء لمساعدتهم في تطوير أفكارهم الريادية على 

أرض الواقع. كما يعنى المشروع بفتح آفاق المستفيدين وتوجيههم لمؤسسات وشركات 

 على تمويل مشاريعهم الخاصة. تساعدهم
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 بدأ" من خالل تطبيق البرامج اآلتية:اويتم تنفيذ مشروع "

 برنامج "تعرف الى عالم األعمال: -1

هو برنامج معتمد من قبل منظمة العمل الدولية يهدف الى تطوير مهارات الشباب الريادية 

وتهيئتهم على المستوى العلمي ليتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الصغيرة، باإلضافة إلى 

تأهيلهم للعمل بشكل منتج في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف إلى تطوير 

باب والشابات وإعدادهم للعمل بشكل منتج سواء في المؤسسات المهارات الريادية لدى الش

الصغيرة والمتوسطة الحجم أو في أي وظيفة يعملوا بها. وتم إدخال هذا المنهاج كمنهج 

إجباري في كليات التدريب والتعليم المهني في فلسطين من قبل وزارة التربية والتعليم 

 للتنمية". العالي ضمن برنامج إبدأ الذي أطلقته "فلسطين

 

 برنامج "ولد فكرة مشروعك": -2

هو برنامج تدريبي لألشخاص الذين يرغبون في المباشرة بمشروع، ولكنهم غير واثقين 

بفكرة المشروع الذي يريدون تحقيقه. ويهدف البرنامج الى مساعدة أصحاب المشاريع 

احب ألن أي صالمحتملين على تحديد فكرة مشاريع وتحليلها واختيار الواعدة منها وذلك 

 عمل بحاجة الى تكوين فكرة واضحة عن المشروع الذي يقترح الشروع به.

 

 برنامج "إبدأ وحسن مشروعك": -3

برنامج مطور ومعتمد من قبل منظمة العمل الدولية، للمساعدة في المباشرة بمشاريع 

صغيرة وتحسينها، وذلك كاستراتيجية لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للنساء والرجال. 

مشاريعهم، والتأكد من دف البرنامج الى مساعدة الرياديين على تطوير خطة خاصة بويه

بتنفيذ  ءتم بعد ذلك العمل على كيفية البدابلة ألن تصبح مشروعا مربحا ليقأن فكرتهم 

المشروع. ويتم من خالل البرنامج تمكين المدربين وتوفير التدريب الفعال لهم ليقوموا 

ضمن حزم برنامج "إبدأ وحسن مشروعك"، ويتم بعد ذلك بتدريب أصحاب المشاريع 

 رصد األنشطة ومراقبة وتقديم المشورة التقنية للمدربين.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

معية أصالة تختتم دورة تدريبية في إعداد ج

 دراسة الجدوى
عام ال االتحاداختتمت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" وبالتعاون مع 

يبية في محافظة رام هللا والبيرة دورة تدر ة الصناعية الزراعية الفلسطينية للغرف التجاري

في إعداد دراسة الجدوى للغرف التجارية الفلسطينية، بحضور االنسة نور عصفور مديرة 

الغرف التجارية والسيد جالل  التحادجمعية أصالة والسيد جمال جوابرة االمين العام 

في غرفة تجارة غزة ماهر الطباع  ومدير العالقات ليلرئيس غرفة جنوب الخ مخارزه

ومدير غرفة شمال الخليل أحمد مناصرة ومدير غرفة جنوب الخليل ماجد ابو شرخ ومدير 

 . غرفة سلفيت احمد اشتية ومدير غرفة طوباس معن صوافطة

بدورها أكدت االنسة نور عصفور على أن الشراكة القائمة ما بين أصالة والغرف  

هي شراكة استراتيجية ذات أهداف اقتصادية من اجل تطوير عمل المرأة  التجارية

اقتصادياً وخاصةً في القطاع الخاص الذي تمثله الغرف التجارية الفلسطينية، موكدةً على 

استمرارية النشاطات التي تهدف الى توفير خدمات اضافية لعضوات الغرف التجارية من 

 . أجل تطوير المشاريع الصغيرة

ا أكد السيد جمال جوابرة على ان الشراكة القائمة منذ سنوات مع أصالة ما هي اال فيم 

تأكيد على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المرأة الفلسطينية وانه يتوجب تقديم الدعم 

الالزم من كافة الجهات من اجل تطوير المشاريع النسوية، مؤكداً على أن الغرف التجارية 

 . وفير الخدمات الالزمة لعضوات الغرف التجاريةستقوم جاهدةً بت

كما شارك في الدورة التدريبية عدد من مدراء الغرف التجارية ومسؤوالت وحدات النوع 

االجتماعي فيها منهم ، وتناول التدريب كيفية بناء دراسة جدوى اقتصادية لمشاريع صغيرة 

ساعة  ١٢ن متتالين بمعدل ومتوسطة، وتناولت الدورة التدريبية التي استمرت ليومي

على كيفية بناء دراسة الجدوى من مراحل التأسيس واحتساب التكاليف التشغيلية  تدريبية،

وتوقع الربح وكافة المفاهيم االساسية لدراسة الجدوى، بهدف رفع قدرات الغرف التجارية 

في موضوع دراسات الجدوى وتأسيس المشاريع من أجل تقديم هذه الخدمة للنساء 

 . العضوات في الغرف التجارية من صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ويأتي هذا التدريب بناء على تقييم االحتياج للنساء العضوات ومسؤوالت وحدات النوع 

االجتماعي في الغرف التجارية، ويعتبر هذا التدريب هو احدى النشاطات التي تنفذها 

التجارية ضمن خطتهم المشتركة بعد توقيع مذكرة جمعية أصالة بالتعاون مع اتحاد الغرف 

، وفي نهاية التدريب تم تسليم وتوزيع الشهادات للمتدربات ٢٠١٥التفاهم األخيرة في العام 

يذكر ان هذا التدريب نفذ ضمن نشاطات مشروع .  والمتدربين في اعداد دراسة الجدوى

 ول من مؤسسة األصفريتسجيل صاحبات المشاريع الصغيرة في الغرف التجارية المم

 .البريطانية، والذي يهدف الى زيادة عدد العضوات في الغرف التجارية الفلسطينية
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التمكين االقتصادي للمرأة والشباب روع شم

 3 أمينكا – في االقتصاد الزراعي
 

 )من حقي أن أرث( حملة الميراث:اصالة تنفذ 
بينما تقر التشريعات والشريعة 

في التملك  المرأةاإلسالمية بحق 

والتصرف في ممتلكاتها بشكل مستقل 

في معظم البلدان العربية وخاصة في 

فلسطين اال انه غالبا ما يتم منع النساء 

من التمتع بهذه الحقوق بسبب العديد من 

قافية المعيقات القانونية والث

نفذت  2016واالجتماعية، فخالل العام 

حملة توعوية اصالة للمرة الثانية 

في موضوع ميراث المرأة  موسعة في

والتي ستستمر كل من جنين وغزة 

من خالل مشروع  2017خالل العام 

التمكين االقتصادي للمرأة  3أمينكا 

والشباب في االقتصاد الزراعي بتمويل من مؤسسة أفيدا االسترالية وبالشراكة مع مركز 

اف دتحقيقا ألهوذلك معاً ومعهد الشراكة المجتمعية في جامعة بيت لحم،  –العمل التنموي 

في تعزيز تمكين المرأة وتعزيز وصولها لحقوقها ومشاركتها في المجتمع جنبا  الجمعية

الى جنب الرجل على قدم المساواة الفعلية ومكافحة العادات التمييزية التي تحول دون 

 وصول النساء العدالة .

ها المختلفة في نوعها وفي فئتبنشاطات حشد التأييد والمناصرة هذه الحملة تميزت حيث 

 المستهدفة بالميدان.

بدأ التعاون مع المؤسسات الحكومية والشرعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي هذا السياق 

التي قدمت تعاونا مميزا في حملة اصالة والتي تبنت نشر الوعي بالشراكة ضمن نشاطات 

 كما ان الحملة والتي كانت تحت عنوان من حقي ان ارث شملت النشاطات التالية: ،اصالة

 المستهدفة:االجتماعات العامة مع القرى  -1

والتي كانت  غزة(في  اجتماعات 9واجتماع في الضفة الغربية  14) اجتماع، 23تم عقد 

 تمعاتالمج من كل في قنوات االتصال تحديدو المحلية،بهدف تقديم المشروع للمجتمعات 
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بالتالي ، والمحلية مجتمعاتهم داخل العمل تنسيق على المشروع فريق لمساعدة المستهدفة

 المجتمعات.تحضير المجتمعات لنشاطات الحملة وكسب الدعم من تلك 

 اللقاءات التوعوية  -2

للنساء والشابات حول أدوار النوع من قبل طاقم ومدربات اصالة تم عقد لقاءات توعوية 

هدفت تلك  حيث وغزة،االجتماعي وحقوق المرأة في القرى المختارة في كل من جنين 

الى تعزيز الوعي لدى قرى  6امرأة من  196اللقاءات التوعية التي حضرتها حوالي 

وتحضير تلك وحقوقهن في الميراث،  واالجتماعية،النساء بحقوقهن االقتصادية 

 أوسع.عات للنقاش في موضوع الميراث على نطاق المجتم

 

 اللقاءات التوعوية بالتعاون مع المجلس األعلى للقضاء الشرعي  -3

 غزة(قطاع  في 7وفي الضفة الغربية  11لقاء توعوي ) 18ضمن حملة الميراث تم تنظيم 

حيث جمعت بين النساء والرجال لبيان بالتعاون مع المجلس األعلى للقضاء الشرعي 

وتوضيح حقوق المرأة في الميراث ضمن قوانين القضاء إجراءات المحاكم الشرعية 

ورجل حيث قدم هذه اللقاءات في محافظة امرأة  884حوالي الشرعي الفلسطيني وشملت 

 قطاع غزة  محمد فارس منجنين الشيخ عبد هللا حرب والشيخ 

 

 اللقاءات التوعوية بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة  -4

بحضور حوالي لقاءات توعوية  3تم عقد  القرى،على احتياجات االنساء في بعض  بناءً 

بالتعاون مع الدائرة القانونية في وزارة شؤون المرأة حيث ركزت هذه اللقاءات سيدة  34

على اإلجراءات القانونية حول حق الميراث والخطوات الواجب اتباعها في مثل هذه 

 القانونية.القضايا 

 

 الحدث المركزي -5

في حدث مركزي في محافظة  المقاطعات مستوى على أيضا التوعية جلسات وعقدت

 لدائرةاو ،للقضاء الشرعي األعلى والمجلس المحلية، الحكومة عن ممثلينجنين، بحضور 

 حق ضمني الذي القانون تطبيق على المشاركين شجعواالذين  جنين، محافظة في القانونية

 يالت المحاكم قضايا بعض المشاركين مع المجلس ممثلو شاركحيث . اإلرث في المرأة

لوصول ا إلى اللواتي يحتجن النساء بين المعلومات نقص عواقب بوضوح أظهرت

 . القانون خالل من حقوقهنل

 المرأة حق في الشباب لدى الوعي مستوى لرفع أخرى مركزية عمل ورشة عقدت كما

 .القدس جامعة في الميراث في
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 الحملة اإلعالمية  -6

قدر من األثر لهذه الحملة ولتوسيع حجم الفئات المستفيدة، قامت اصالة بتنفيذ  أكبرولتحقيق 

 نشاطات إعالمية لتدعيم حملة الميراث حيث تضمنت النشاطات التالية:

شعار الحملة، حيث تم تصميم شعار الحملة الذي يحتوي على صورة شجرة بهدف  -1

بهدف عكس  ن المفتوحتانارة اليدوالمحتوى الزراعي للمشروع وصعكس 

 العطاء.

إعالنات تلفزيونية، تم انتاج اعالن تلفزيوني واحد حيث تم تصوير المشهد على  -2

 وهو. واألراضي األصول وراثة في المرأة حق إلى عوارض زراعية والذي يد

 لىع المرأة تحصل عندما والمرأة الرجل من لكل المتبادلة المنفعة بوضوح يبين

 .للقانون وفقا نصيبها

 

 إعالنات إذاعية، تم انتاج اعالن إذاعي واحد حول حق المرأة بالميراث  -3

 

 عدد مرات البث  اسم المحطة  البث اإلذاعي 

 100 جنين  –راديو الناس  1

 100 راديو أجيال  2

 100 راديو الفجر  3

 100 راية اف ام 4

 100 نساء اف ام  5

 100 غزة  –صوت الشعب  6

 50 غزة  – ألوان 7

 

 المطبوعات:  -4

  في لمدة شهرين حيث تم عرض لوحات إعالنية  االعالنية،اللوحات

 الشوارع الرئيسية في كل من جنين وقطاع غزة.

 

 عدد مرات البث القناة المحلية التلفزيونيالبث 

 250 وطن 1

 75 الفجر الجديد 2

 64 الفلسطينية 3

 50 معا 4
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  وتوزيعه على بأحجام مختلفة الرول اب  من 90 تم طباعة اب:الرول

الجمعيات النسوية والبلديات في محافظة جنين وغزة واستعماله أيضا في 

 جميع اللقاءات التوعوية الميدانية.

 

  بروشور حول جمعية اصالة وبرامجها باإلضافة  2000تم تصميم وطباعة

م دفتر مطبوع عليه 1100قلم و 1000طاقية و 1000بلوزة و 1000الى 

شعار الحملة حيث تم توزيعهم في النشاطات واللقاءات التوعية الخاصة 

 بالحملة.

 

 البرنامج اإلذاعي  -5

مقابالت ونقاش مع  تخللت محاورهحلقة حيث  12برنامجا اذاعيا من تم انتاج وبث 

اشخاص لهن/م خبرة في مجال التمكين االقتصادي واالجتماعي للمرأة وحقوق المرأة 

 االقتصادية.

 

 برنامج حواري تلفزيوني  -6

في الميراث وتم عرضه على  المرأةتم اناج وبث برنامج تلفزيوني حواري حول حق 

 كل من تلفزيون وطن وتلفزيون الفلسطينية.

 

 في الميراث المرأةانتاج وبث تقريرين حول حق  -7

استطالعا آلراء الشباب  اذ يوضح ،دقائق 5الى  3من  مدة التقرير تقريرين،تم انتاج 

 والنساء في كل من جنين وغزة حول حق المرأة في الميراث.
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 حملة التواصل االجتماعي  -8

وصلت اصالة الى مكانا لها في  االجتماعي،ضمن التطور المتواصل في االعالم 

الخاصة صفحات التواصل االجتماعي حيث وصل عدد المشاهدات لجميع األنشطة 

 مشاهد ومشاهدة. ألف 550 حواليبالحملة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدورات التدريبية في مجاالت النوع االجتماعي والحقوق  القدرات؛بناء  -7

 االقتصادية 

قدم برنامج اصالة التدريبي 

ضمن  2016والتوعوي عام 

 10حقي ان ارث، حملة من 

مجاالت دورات تدريبية في 

النوع االجتماعي والحقوق 

كل من غزة االقتصادية في 

وذلك من باب الدفاع عن وجنين 

حقوق المرأة االقتصادية 

واالجتماعية لضمان وصول 

المرأة الى حقوقها االقتصادية 

من حيث حقها بالعمل والمساواة في األجور وحق الحصول على الميراث وامتالك 

قدمت هذه التدريبات  امرأة، حيث 190األرض والعقار وشملت هذه التدريبات حوالي 

 اصالة.من قبل مدربات 
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 المسرح المتنقل   -8

اث في المير المرأةط المسرح المتنقل دور ال باس به لتوعية المجتمع حول حق كان لنشا

قرى مختلفة من محافظة جنين،  6في حيث تم تنفيذ هذا العمل بالتعاون مع مسرح القافلة 

تم  مختلفة التيحيث استهدف النشاط كافة الفئات نساًء ورجاالً وأطفاالً، ضمن نشاطات 

 تنفيذها كالتالي:

 

 سكتش مسرحيا اوالً:

الميراث سكتش مسرحي عن حق المرأة اسكتش مسرحي عن "حق المرأة في الميراث" ا

عزز ي الذي اطئالخوالموروث الثقافي  لألطفال ةصغيرة حول التربي تناول اسكتشات

اخر يعرض تعاطي االهل مع  واالناث واسكتشبين الذكور  والتميز الذكوريةالتربية 

 واسكتش االناثعن  ةرثيحصص اإلوتميز الذكور في ال السلبية الناحيةقضية الميراث من 

عرض سكتش يارثية ومتفهمة تحترم حقوق النساء اإل ألسرة ةاخر يعرض تجربه ايجابي

اعي االجتم المجتمعية والسالماحقاق حقوق النساء وصوال نحو العدالة  هتجاادور المجتمع 

 واالنساني.

ين ذوي االطفال المستهدف الجنسين وخاصةالفئة المستهدفة: النساء والرجال والشباب من 

 السكاني.في مسرحيه حلم وعلم في نفس التجمع 
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عرض يتسع في ال المدارس الذيوغالبا كانت تنفذ داخل مدرج المسرح المتنقل في ساحات 

 من الكبار  60هالي االفي عروض  ولألهاليطفل  70الواحد 

 

 مسرحية "الِحلم والِعلم" ثانيا:

مسرحية حوارية غنائية على لسان الحيوان، من كتاب كليلة ودمنة عن قصة "الثعلب 

 حيوانات تشكلالشخصيات في المسرحية دمى على شكل  "،والحمامة ومالك الحزين

وتناقش مجموعه مفاهيم لدى االطفال حول التعامل  المسح لألطفالفرصة للتعلم من خالل 

ائنا من اخط والصبر والتعلمفي حاالت الخوف واتخاذ القرار المناسب واختيار االصدقاء 

 واخطاء االخرين 

ة مثل تنفذ من قبل متطوعين أصال لألطفال ةوكانت تسبق تنفيذ العروض انشطة ترفيهي

 الهادفة.لعاب واال الجماعيةواالغاني  على الوجوهالرسم 

 

 كلو رايح ثالثا: مسرحية 

قدمت جمعية أصالة  

بالتعاون مع المسرح 

المتنقل )كرفان( ومركز 

غزة للثقافة والفنون، 

كلو "العرض المسرحي 

رايح" لتوعية 

المواطنين آباء وأطفاال 

من كال الجنسين، بحق 

المرأة في الميراث، في 

غزة، ضمن فعاليات 

حملة "من حقي أن 

والتي أطلقتها  أرث"،

الجمعية، مستهدفة من خاللها جميع فئات المجتمع، لتوعيتهم بضرورة إعطاء المرأة حقها 

 .في الميراث، ونشر هذه الثقافة من منطلق ديني واجتماعي

وطرح الفنانون المشاركون في "كلو رايح"، بحضور القاضي الشرعي محمد ناجي 

المرأة بالميراث وضرورة مطالبتها به، فارس، وعائالت برفقة أطفالهم، قضية حق 

 .بطريقة كوميدية، ليستطيع األطفال استيعاب فكرتها ورسالتها كما الكبار
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في الجدول التالي نوضح أماكن عقد النشاطات وعدد الحضور من األطفال والنساء 

 والرجال:

 

عدد  اسم المنطقة 

 العروض 

عدد الحضور 

مسرحية الحلم 

 والعلم 

عدد الحضور 

مسرحية 

"حق المرأة 

 في الميراث" 

عدد 

الحضور 

"مسرحية 

 كلو رايح "

 المجموع 

 140  .... 140 2 اليامون 

 195   35 160 3 يعبد 

 273  75 198 4 برقين

 230  70  160 3 كفر دان 

 265  80 185 3 كفر راعي 

 120  120 .... 1 الجلمة 

 110  110 .... 1 جنين 

 420  420 ..... .... 2 غزة 

 1753 420 490 843 19 المجموع 

 

 
 

  والمرأةبين الرجل  األجورحول عدم التساوي في ورقة سياسات  

نفذت شركة حلول بالتعاون مع الجمعية الفلسطيني لصاحبات االعمال ضمن مشروع 

دراسة حول عدم التساوي في األجور بين الرجل والمرأة في العمل الزراعي  3امينكا 

الرجل والمرأة في القطاع الزراعي وتتلخص  بين االجر فجوة فيتبين ان هناك حيث 

 ةالمحدود والذي يتركز على المهام البسيطة في الزراعة كزراعاسبابها في دور المرأة 

 وقطفه. الشتل 

ان يتم دفع دخل  أهمها؛وخرجت ورقة السياسات بعدة توصيات ومخرجات والتي من 

متساوي لهم على نفس العمل ونفس المسؤوليات والمجهود، تنفيذ القانون الخاص بالحد 

وضرورة توعية المرأة لتأخذ حقها القانونية اذ ال يوجد نص قانوني يفرق  لألجور،األدنى 

 .والمرأةفي الدخل بين الرجل 
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 بازار نوار اللوز
 

اء هيف ليلى غنام ووزيرة شؤون المرأة د. تحت رعاية محافظ محافظة رام هللا والبيرة د.

اصالة بالشراكة مع وزارة شؤون  –اقامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال  االغا

"بازار نوار اللوز" وسط مدينة رام هللا، وبرعاية إعالمية  المرأة وبمناسبة الثامن من آذار،

جمعية نسوية من كافة  20منتجات متنوعة ألكثر من  حيث تعرض من إذاعة نساء أف أم،

 .ويتخلل البازار فقرات فنية منوعة وترفيهية لألطفال محافظات الوطن،

منزلية، دبس ومربيات  اتركسسواإخشبية ووشمل البازار على البان وزعتر، حرف 

 ومعجنات.زبدة الزيتون وحلويات  تطريز، ليمون،وعصير 

عن باقي المعارض النسوية بالمكان الذي تم اختياره في  حيث يتميز المعرض يتميز

 "شارع ركب" برام هللا، 

 .منتج، إضافة إلى أن المعرض منظم من مؤسسات وطنية فقط 50ومشاركة أكثر من 
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 إن المعارض النسوية لنساء أف أم كيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيبومن جانبه أفاد و

تشكل فرصة للمرأة الفلسطينية لعرض منتجاتها المحلية والوطنية، لدعم المستهلك 

 .الفلسطيني لها في إطار دعم المنتج الفلسطيني ضد منتجات االحتالل

اقتصادية واجتماعية فحسب يهدف هذا البازار الى إيصال رسالة ليست  وقالت د. غنام:

على دور المرأة الفلسطينية بصنع التغيير وتحقيق ذاتها من  وانما سياسية أيضا والحث

 .خالل التمكين االقتصادي بواسطة المشاريع البيتية واليدوية

 

 

المشاركة بزاوية المنتجات الغذائية "مواسم  وأفادت أسمهان براغيث من محافظة الخليل

ملبن وغير ذلك، أن المعارض التي تعنى بعرض منتجات النساء بلدنا" من عسل و

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل فرصة سيما من خالل عرضها بالشارع الفلسطيني 

 .السيدات الفلسطينيات بمختلف المحافظات ومشغوالت انجازاتللتعرف على 

 

 الية:إلنتاجية التوعرضت المشاركات اعمالهن اإلنتاجية في االكشاك حسب التصنيفات ا

 المطرزات -

 المعجنات والحلويات -

 حرف خشبية -

 المربيات والعصائر  -

 االواني الزجاجية  -

 الدبس -

منتجات مصنوعة من  -

 القش

 المخلالت  -

 طبيعي صابون -

 وكريمات

 االكسسوارات  -
 

 

 سيدات اصالة التسويقية  اتمشارك

كان لسيدات "اصالة" بعض المشاركات في المعارض والبازارات  2016خالل العام 

 أهمها:بتنسيق ومشاركة من "اصالة" 
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 سوق رمضان الليلي 

بالتعاون مع مشروع التنمية شاركت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال اصالة 

ض في معرالمستدامة لقطاع المحاصيل األكثر ربحية في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

في الوقت عروضا مهمة دم ل شهر رمضان المبارك الذي قخالسوق رمضان الليلي 

ضم سوق رمضان الليلي أكبر مجموعة من المنتجات ، المناسب قبل العيد مباشرة

التجارية من جميع أنحاء المنطقة، لتقديم أفضل الصفقات والعروض المذهلة والعالمات 

 راعي ومشارك 100ي يقدمها أكثر من الت

حيث شاركن بعض السيدات المستفيدات من برامج اصالة في هذا المعرض وشمل عرض 

 وااللبان واعمال أخرى.لمنتجاتهن الغذائية المختلفة كالمخلالت 

 ليالي القدس 

اصالة في معرض في مدينة القدس،  –الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال  كما شاركت

وذلك بالتعاون مع مؤسسة ارماء المقدسية والتي فتحت بدورها المجال لمستفيدات اصالة 

 المعجنات، الدبس... المخلالت،بعرض منتجاتهن المختلفة كالتطريز، 
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الفلسطينيات الرياديات توسيع الممارسة الديمقراطية للنساء 

وصاحبات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من خالل اإلشراك 

 والحوار الموجه لإلصالح
 

عملت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال )أصالة( بالتعاون مع مركز المشروعات 

( على مشروع توسيع الممارسة الديمقراطية للنساء الفلسطينيات CIPEالدولية الخاصة )

الرياديات وصاحبات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من خالل اإلشراك والحوار 

عقد حوارات بين سيدات األعمال في جميع أنحاء  الموجه لإلصالح، وذلك من خالل

األراضي الفلسطينية حول التحديات والفرص المتاحة لنمو المشاريع النسوية واستدامتها. 

انونية لتكون حاضنة وداعمة للمشاريع النسوية، ويسعى المشروع لتصويب البيئة الق

ولتشجيع انخراط المرأة في سوق العمل، وذلك من خالل تحديد وسد الفجوات القانونية، 

من خالل تحديد أولويات واحتياجات الرياديات وعبر إشراك وتمكين سيدات األعمال 

ي الديموقراطي فالفلسطينيات بصفتهن جزء من القاعدة االنتخابية لعملية اإلصالح 

 فلسطين. 

وأصالة العزم على إشراك سيدات األعمال في  CIPEمن خالل هذا المشروع، فقد عقد 

كل محافظة في فلسطين، بما فيها األماكن النائية. من خالل إشراك الناخبين من القاعدة 

الشعبية في عملية شمولية تبني على تحديد الفرص والتحديات وأولويات اإلصالح 
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يوفران إطارا لبناء التوافق بين الرياديات المهمشات  وأصالة CIPE تركة فإن المش

وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على إيجاد بيئة ممكنة يكون فيها للنساء 

 منزلة أفضل للمشاركة في الحياة االقتصادية والمدنية الحيوية للمجتمع المدني. 

القاعدة الجماهيرية وأصحاب الشأن للتداول وتحديد وتقييم تم اتباع عملية تشاركية توجهها 

أولويات الرياديات فيما يخص عملية إصالح بيئة العمل، وقد تمت العملية في مرحلتين: 

المرحلة األولى هدفت إلى تحديد خط قياس واضح لنطاق واتساع الفجوة في البيئة الممكنة 

أثير اإليجابي للمرحلة الثانية، مع التأكيد على وتحديد نقاط الت للنساء في األعمال التجارية

. المرحلة CIPEالقضايا األكثر إلحاحا التي يجب التعامل معها من خالل مؤسسة أصالة و

الثانية اشتملت على عملية مشاورات كاملة استمرت في الفترة بين أيلول وكانون أول 

 ، وتبعها تحليل وإنتاج لهذا التقرير.2016

فجوة في المرحلة األولى إلى مصادر ثانوية مثل الوثائق والدراسات استند تحليل ال

واإلحصاءات والتقارير. أما في المرحلة الثانية، فقد تم عقد مناقشات مائدة مستديرة 

باإلضافة لمقابالت مع أشخاص مطلعين على الوضع بهدف استكمال المعلومات الموجودة 

 والتحقق من صحتها وتوضيحها

جلسة مائدة مستديرة في كل واحدة من محافظات األرض الفلسطينية عقدت ست عشرة 

في الضفة  153سيدة ) 247في الضفة الغربية وقطاع غزة. شاركت في هذه الجلسات نحو 

 في قطاع غزة( كانت مواصفاتهن كما يأتي: 94الغربية و

  سنة. 42متوسط عمر المشاركات كان 

 81% .من المشاركات لديهن مشروعهن الخاص 

 97%  أطفال على األقل. 5منهن متزوجات ولديهن 

  من  %56من النساء المشاركات عاطلون عن العمل، بينما يعمل  %15أزواج

من األزواج في  %8موظفون بينما يعمل  %14األزواج على أساس المياومة، و

 متقاعدون. %4تجار بينما  %4األعمال الحرفية، و

  منهن من  %57بينما حضرت من المشاركات من مناطق حضرية  %31كانت

 من مخيمات الالجئين. %12الريف و

  10من المشاركات كان الثانوية العامة، بينما تحمل  %45المؤهل العلمي ل% 

على  %1حاصالت على درجة البكالوريوس، و %15منهن دبلوم متوسط، و

 درجة الماجستير بينما توقف تحصيل البقية عند التعليم اإلعدادي أو أقل.

  في منزل العائلة  %16من المشاركات في منازل مؤجرة، وتسكن  %9تسكن

 في منازل ملك.  %75الممتدة بينما تسكن 
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وفيما يتعلق بالمقابالت، فقد أجريت عشرين جلسة تشاور مع األطراف ذات العالقة 

وبخاصة مع الوزارات والمؤسسات على المستوى المتوسط، كما عقدت مقابالت مع 

زارة شؤون المرأة ووزارة االقتصاد الوطني ووزارة الحكم المحلي ووزارة ممثلين عن و

العمل وغيرها. وعلى المستوى المتوسط، عقدت مقابالت مع هيئات مثل غرف التجارة 

واتحادها، والبلديات، والمؤسسات النسوية، ومؤسسات اإلقراض الصغير وصندوق 

 تطوير وإقراض البلديات.

عمل لعرض التقرير والمصادقة على ما ورد فيه في رام هللا نظمت جمعية أصالة ورشة 

. وحضر الورشة مجموعة من األطراف المعنية ممثلين عن القطاع 2016آذار  12في 

 العام والخاص والمنشآت الريادية النسائية

نظمت "أصالة"، لقاء لعرض نتائج "دراسة البيئة القانونية واالجتماعية الممكنة النخراط 

 صاحبات المشاريع في سوق العمل وعالم األعمال"، لمناسبة يوم المرأة العالمي.النساء 

مجلس اإلدارة، ركزت خاللها على برامج  رئيسة - رنتيسيوافتتح اللقاء بكلمة لرجاء 

الجمعية، وتهدف باألساس الى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، كما جرى عرض نتائج 

المدير العام لشركة "ادفانس لالستشارات االدارية"، حيث الدراسة من قبل مهند صندوقة، 

تمثلت النتائج في ضرورة تغيير قانون األحوال الشخصية، عالوة على زيادة تمثيل النساء، 

 وسماع صوتهن في األجسام التمثيلية مثل الغرف التجارية، وجمعية رجال األعمال. 

مؤسسة "شاشات لسينما المرأة"،  وتخلل الفعالية، عرض فيلم "شدي حيلك"، من إنتاج 

ويتناول معيقات وصول المرأة الفلسطينية الى االسواق، والقوانين الفلسطينية غير 

 المنصفة بحق المرأة، ما تاله نقاش مع الحضور.

 

 فيلم "شّدي حيلك"

فيلم "شدي حيلك"، هو فيلم لجمعية أصالة من إنتاج مؤسسة "شاشات لسينما المرأة" ضمن 

مشروع "توسع أفق الممارسة الديمقراطية للمرأة الفلسطينية عبر اصالح قائم على الحوار 

، حيث يتناول الفيلم CIPEوالمشاركة" بتمويل من مركز المشروعات الدولية الصغيرة 

مرأة المنخفضة في سوق العمل وعالم األعمال، والمعيقات موضوع نسبة مشاركة ال

والموانع االجتماعية والثقافية والقانونية للوصول لألسواق، والحلول المقترحة لزيادة 

مشاركة ومساهمة المرأة في سوق العمل ومنها المعرفة والتشبيك والتمويل، والقوانين 

يع فيلم أيضا نبذة عن البرامج والمشارالفلسطينية غير المنصفة بحق المرأة، ويتناول ال

التي تعمل عليها جمعية أصالة لتطوير قدرات النساء ورفع مستواهن االقتصادي 

 وانخراطهن بعالم األعمال.
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 برنامج مستقبلي
 

 

صرفت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" مجموعة من القروض الحسنة 

لمستفيدي برنامج مستقبلي ضمن مشروع " تحسين الوضع االقتصادي وخلق فرص عمل 

مستدامة لأليتام الشباب وعائالتهم من خالل قروض ميسرة" وبتمويل وإشراف من 

م القرض الحسن على مستفيدي قرض ميسر بنظا 15مؤسسة التعاون، حيث تم صرف 

البرنامج، بهدف المساهمة في تحسين االوضاع االقتصادية بصورة مستدامة لعدد من 

 شباب برنامج " مستقبلي في قطاع غزة. 

قال عز الدين أبو مطر أحد المستفيدين الشباب من القروض الحسنة " سوف يساعدني 

وعي الخاص وهو البقالة التي القرض بشكل كبير جدا نظرا ألني بحاجة لتطوير مشر

نعيش أنا واسرتي من خاللها وبحاجة لسيولة مالية لشراء مواد غذائية وغيرها، وهذا 

 القرض سوف يعطيني مساحة كافية ومريحة في عملية السداد وأنه بدون فوائد ايضا".

 علما بأنه سبق عملية صرف القروض الحسنة مجموعة من التدريبات للمستفيدين في إدارة

المشاريع شملت التدريبات التعرف على التسويق وأهميته وعلى المزيج التسويقي 

وعناصره وفن التفاوض ومعرفة أهمية التخطيط المالي واعداد موازنة المشروع أولية 

للعائلة وكذلك آلية تسجيل المشتريات والمبيعات في المشروع واعداد الدفاتر الخاصة به 

 يعهم سعيا في بناء قدراتهم وتمكينهم في إدارة مشاريعهم. وإعداد دراسات الجدوى لمشار

بعد الحرب على غزة مباشرة.  2009برنامج مستقبلي هو برنامج متكامل انطلق في عام 

عاماً لتمكين األطفال األيتام في غّزة وتوفير سبل  22وقد تم تصميمه ليمتد على مدار 

ومقومات الصحة البدنية والنفسية الحياة الكريمة لهم من خالل توفير فرص التعليم 

والمهارات التي تدفعهم ألن يكونوا أفراداً منتجين وفاعلين في المجتمع. البرنامج يمثل 

 شراكة بين مجموعة أبراج من القطاع الخاص ومؤسسة التعاون غير الربحيّة.
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 سماح احدى قصص النجاح الناتجة من مشروع مستقبلي

 

تملك السيدة سماح خبرة كبيرة في تربية الدواجن وقامت منذ استشهاد زوجها في الحرب 

ولكن بسبب الحرب  الدجاج،( بتربية العديد من أفواج 2009-2008األولى على غزة )

األخير على غزة توقفت عن العمل بتربية الدواجن بسبب خسارتها وموت الفوج خالل 

 أالف دوالر. 5ن تقدر خسارتها بما يزيد ع الحرب،

عن إدارة المشاريع والمضي قدما في جمعية  تدريبتينحضرت السيدة سماح دورتين 

وبعد حضور الدورات التدريبية تقول السيدة سماح أنها استفادت كثيرا من التدريب  أصالة.

ما أخذته على المشروع على سبيل المثال تقوم بتسجيل كل صغيرة وكبيرة  بتطبيقوتقوم 

وع من مشتريات ومبيعات وتحتفظ بجميع السجالت، يعمل لدى السيدة سماح في المشر

 عملهم بشكل مستمر وتتولى هي المسؤولية المالية والسجالت. بمتابعةعاملين وتقوم هي 

قامت باستئجار مزرعة قريبة من منزلها لمدة  $3000وبعد الحصول على القرض بقيمة  

مع مورد األعالف على أخذ الكمية  صوص واتفقت 5000عام من ثم قامت بشراء 

 أفواج. 3المطلوبة وتدفع له بعد بيع الفوج. وقامت بتربية 
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 العامة:اإلدارة 

 الطابق الثاني  التجاري،برج خلف  الطاحونة،حي رأس  البيرة،رام هللا، 

 022413035هاتف: 

 022413036فاكس: 

 اإللكترونيالموقع 

pal.org-www.asala 

   pr@asala-pal.org االلكتروني:البريد 

 

  غزة:فرع 

 منطقة الميناء  الرمال، غزة،

 الطابق الثاني  دريم،عمارة  حبوش،شارع 

 082827165تلفاكس: 

http://www.asala-pal.org/

