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أعضاء مجلس اإلدارة
رجــــــــاء رنتــــــــيسي رئيســـــة مجلــــس اإلدارة
حازم أبو هالل نائب رئيس مجلس اإلدارة
ديمــــــــا قســــــــيس أمينــــة الصـــــــــــــندوق
عضــــــــــوة

ديانا الزير

عضــــــــــــوة

ايرينا قواس

بالل أبــــو حجــــــــلة عضـــــــــــو
ربــــــــــــى عـــــــز عضــــــــوة
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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
السيدة رجاء رنتيسي
السيدات والسادة الكرام،
بعد عام من العمل الجاد والمثمر ،نضع بين ايديكم وفي طيات هذا الكتاب ثمرة انجازاتنا
التي نفخر بأننا ورغم كل المعيقات وعلى أصعدة مختلفة ،بعضها خارج عن ارادتنا اال
أننا تمكننا من تحقيق معظم األهداف االستراتيجية والتي رسمناها سويا ،كما وأننا نعتقد
أننا اليوم أق رب الى تحقيق رؤيتنا والتي تتمثل في الوصول الى مجتمع تكون فيه المرأة
ممكنة اقتصاديا وقادرة على أن تشارك بفعالية في كافة مناحي الحياة في مجتمعنا
الفلسطيني.
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
للضغط والمناصرة ذات عالقة بتمكين المرأة اقتصاديا باإلضافة الى العديد من األنشطة
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
في نواحي متعددة مكنتها من تحسين جودة انتاجها وإدارة مشاريعها بشكل أكثر نجاعة.
نأمل أن 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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Code spa Foundation
 DCA (Danchurcharaid)
 Spain

المقدمة
نبذة عن جمعية اصالة
الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال "أصالة " هي مؤسسة أهلية فلسطينية بدأت عملها
عام  1997باسم مركز المشاريع النسوية ثم سجلت باسمها الحالي في عام .2001
تهدف اصالة منذ تأسيسها الى تعزيز مهارات المرأة الفلسطينية الضرورية وتعزيز فرص
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.
بدأت أصالة في عام  ،1997بتقديم القروض متناهية الصغر للمشاريع الصغيرة للنساء
الفلسطينيات المهمشات .وبعد ذلك ،قدمت أصالة ما يزيد عن  30000قرض بقيمة أكثر
من  35مليون دوالر أمريكي لصاحبات المشاريع واألعمال الصغيرة الفلسطينيات
لمساعدتهن على إدارة هذه المشاريع وتطويرها وزيادة انتاجيتها لما في ذلك من أثر كبير
على تحسين أوضاع أسرهن االقتصادية.
ولتتمكن أصالة من توفير الخدمات لهؤالء النساء محلياً ،أنشأت  9مكاتب ميدانية في جميع
أنحاء الضفة الغربية (رام هللا ،بيت لحم ،جنين ،طولكرم ،نابلس ،الخليل) وفي قطاع غزة.
وبنا ًء على االحتياجات قامت اصالة بتوسيع نطاق عملها لتصل الى عشرات االالف من
النساء الرياديات المهمشات في القرى والمناطق الفلسطينية البعيدة والتي تعاني بشكل
مباشر ورئيسي من محدودية وصعوبة الحركة والتنقل.
باإلضافة الى خدمات اإلقراض متناهي الصغر ،عملت أصالة منذ تأسيسها على توفير
الدعم الفني واإلداري والتقني للمستفيدات من خالل الدورات التدريبية ورفع الكفاءات
والتسويق والمساعدة لوصول منتجات النساء الرياديات الى األسواق.
التطورات االستراتيجية والهيكلية
قامت جمعية أصالة عام  2014بالفصل بين انشطتها كمؤسسة أهلية تنموية وأنشطتها
كمؤسسة إقراض متناهية الصغر بسبب تغير القوانين الفلسطينية الخاصة بالمؤسسات
المالية ،حيث تم تأسيس شركة أصالة للتنمية واإلقراض وتسجيلها رسميا ً في تشرين الثاني
 ،2014لتكون الذراع التمويل ي لمستفيدات الجمعية المسؤول عن استمرار تقديم الدعم
المالي للمستفيدات .وحافظت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال – أصالة على
وجودها كمؤسسة أهلية تنموية غير حكومية تساهم في تمكين المرأة الفلسطينية اقتصاديا ً
واجتماعيا ً من خالل برامج رفع القدرات والتدريب والتشبيك والتسويق والوصول إلى
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األسواق ،تطوير األسواق والمنتجات ،باإلضافة إلى الدعم والمناصرة لحقوق المرأة
وزيادة مشاركتها اقتصاديا ً واجتماعيا ً وسياسيا ً .
ومن هنا تركز توجه الجمعية بشكل كامل ورئيسي نحو خلق برامج تنموية شمولية مبتكرة
لتطوير قدرات ومهارات النساء الفلسطينيات الرياديات ودعمهن لإلدماج في سوق
األعمال التي تتناسب مع قدراتهن من جهة ومع 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
مستويات الستهداف فئات أوسع من المستفيدات وبنفس الوقت تقديم الخدمات التي تتناسب
مع االحتياجات المحددة الخاصة بمستوى كل مجموعة مستهدفة.
رؤيتنا
تتطلع أصالة إلى امرأة فلسطينية قادرة ومؤثرة في مجتمع ينعم بالعدالة االجتماعية
والديمقراطية ،وريادية تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة .
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
المساءلة ،المهنية ،االلتزام ،منهجية قائمة على الحقوق ،منهجية قائمة على المشاركة،
تضامن ،ابتكار ،تمكين.
االهداف االستراتيجية





ان تتمتع المرأة بحقوقها االقتصادية واالجتماعية.
ان تتفوق المرأة وتتميز بقدراتها الفنية وان تمتلك المهارات الضرورية التي تمكنها
من االنخراط في السوق الرسمي.
تعزيز وصول المرأة الى االسواق.
ان تعمل الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال " اصالة" بكفاءة واستدامة
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التطوير التنظيمي للجمعية
عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال – اصالة بالتعاون مع مركز المشروعات
الدولية الخاصة  CIPEورشة عمل لمراجعة وبناء الخطة االستراتيجية للجمعية ألعوام
 2017الى  2020في البحر الميت باألردن ،وذلك بمشاركة مجلس إدارة الجمعية
وموظفيها.
وخالل جلسات المراجعة تم نقاش أبرز إنجازات ونتائج عام ،2017والبرامج التي ستعمل
عليها الجمعية لألعوام القادمة بهدف تمكين المرأة في المجتمع الفلسطيني وتعزيز دورها
ودعم مكانتها من خالل تشجيع انخراطها في النشاطات االقتصادية ،وبمشاركة فاعلة من
قبل موظفات واعضاء وعضوات مجلس ادارة الجمعية .

كما أكد المشاركون على ضرورة التركيز على برامج الوصول الى األسواق والسعي الى
تعزيز هذا البرنامج من خالل بعض األفكار التي تم طرحها في جلسات المناقشة.
وفي اليوم الثاني قام مركز المشروعات الدولية الصغيرة ( )CIPEبتنظيم اجتماع تبادلي
وتشبيكي بين جمعية أصالة وجمعيات نسوية كسيدات األعمال األردنيات (جمعية نادي
صاحبات االعمال والمهن -عمان ) ،(BPWAالملتقى االردني لسيدات االعمال والمهن
) ،(JFBPWجمعية بناء القدرات في مجال األعمال -واعدات ) .)WAEDATثم
عرضت كل جمعية عرضًا حول خطتها االستراتيجية ،وقصص النجاح ،والدروس
المستفادة.
وتبع ذلك تقسيم الحضور الى مجموعات لتبادل االفكار بين الجمعيات وذلك عن طريق
المناقشة الجماعية لكل مجموعة حيث أتيحت لكل سيدة في كل مجموعة الفرصة لتقديم
نفسها والجمعية التي تمثلها باإلضافة إلى اإلشارة إلى نقاط القوة والضعف والفرص التي
7

تتمتع بها جمعيتها .اختتمت المناقشة بتعيين شخص من كل مجموعة لتقديم ملخص لما
ناقشه كل مجموعة ،وما هي نقاط القوة والضعف والفرص المشتركة لكل الجمعيات .كانت
هذه المناقشة مفيدة في تبادل األفكار والخبرات بين المجموعات.
ومن نتائج هذه الجلسات انه تم عقد شراكة مع  BPWAجمعية نادي صاحبات االعمال
والمهن -عمان وتم االتفاق على مشروع مشترك بخصوص التدريب المهني والتقني
للمرأة.
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اجتماع الهيئة العامة السنوي
تم عقد االجتماع السنوي للهيئة العامة للجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال –أصالة ،وذلك يوم
األربعاء الموافق  2017/7/12في مقر شركة اصالة للتنمية واالقراض -البيرة وغزة (عبر الفيديو
كونفرنس ،حيث حضر  21عضو من أصل  ،29وابتدأ االجتماع وفق البنود المدرجة على جدول
األعمال المرفق:







.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

قامت السيدة رجاء رنتيسي رئيس مجلس اإلدارة ،بالترحيب وإعالن النصاب.
قامت السيدة ميرنا زيادة -مسؤولة التدريب واالتصال بعرض التقرير اإلداري لتاريخه،
ووافقت عليه الهيئة اإلدارية العامة عليه لحين انتهاء السنة المالية.
حيث كان هناك عدة اسئلة ونقاشات بخصوص التقرير اإلداري وبعض التوصيات التي
تلخصت بما يلي :أن يتم اشراك الهيئة العامة بكافة نشاطات الجمعية ودعوتهم لكافة الفعاليات،
وان يتم برز النتائج من خالل التقرير اإلداري بكافة االنشطة في السنوات القادمة.
قامت شركة التدقيق السادة ايرنست اند يونغ عرض التقرير المالي لتاريخه وتم الموافقة عليه
من قبل اعضاء الهيئة العامة.
تم استقالة الهيئة اإلدارية وتبرئة ذمتها من األمور المالية واإلدارية من قبل الهيئة العامة.
االنتخابات  :تم أجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للجمعية وذلك باالقتراع السري حيث ترشح
 14عضو وعضوة وتم االقتراع الختيار  9اعضاء لمجلس إدارة جمعية أصالة وقد نجح نتيجة
التصويت التسعة التالية اسمائهم كمجلس إدارة جديد لجمعية أصالة مع توزيع المناصب:
رجاء رنتيسي -رئيسة مجلس اإلدارة
بالل أبو حجلة – امين الصندوق
ايرينا قواس – عضو مجلس إدارة
ربى عز – عضو مجلس إدارة
عامر ماضي -عضو مجلس إدارة
ديمة القسيس – عضو مجلس إدارة
ديانا الزير -عضو مجلس إدارة
ناهد فريج -أمينة السر
حازم أبو هالل – نائب رئيس مجلس االدارة
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الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال
اصالة توقع مذكرة تفاهممذكرة تفاهم مع بس بلدي
وقعت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "أصالة" مذكرة تفاهم مع بس بلدي التابع
إلتحاد لجان العمل الزراعي للتعاون المشترك بين الجانبين حيث ان جمعية اصالة تقوم بدعم
ومساعدة المشاريع النسوية في مختلف مناطق الضفة الغربية وتسعى لتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا،
وحيث أن " بس بلدي" مركز متخصص بتسويق انتاج التعاونيات والمشاريع النسوية والريفية من
مختلف مناطق الضفة الغربية ،فقد التقت ارادة الفريقين على توقيع هذه المذكرة الخاصة بمساعدة هذه
الفئات وتمكينها من ادخال منتجاتها الى السوق المحلي وفق ما يلي :
 يقوم بس بلدي بطرح احتياجات السوق من منتجات التعاونيات والمشاريع النسوية بحيث يتمتوجيه هذه الفئات من خالل جمعية أصالة إلنتاج اصناف معينة ضمن معايير ومواصفات
محددة.
 تقوم جمعية أصالة بتقديم الدعم الفني واالشراف والمساعدة لهذه الفئات بحيث تضمن االنتاجمن حيث متطلبات السوق ومن حيث شروط السالمة الصحية واالنتاج والجودة.
 يقوم بس بلدي بإعطاء االولوية لمنتجات الفئات التي تقدمها جمعية أصالة في حال كان هناكحاجة لها وبعد استيفاء شروط الجودة ومالءمة االسعار المقدمة بما يضمن سعراً عادال ُ
ومنصفا ً للجمعيات والمشاريع النسوية ويضمن بنفس الوقت قدرة بس بلدي على منافسة
المنتجات الشبيهة باألسواق من حيث االسعار.
 ينسق الفريقان إلقامة وتنفيذ نشاطات ترويجية بهدف رفع وعي المستهلك بالجودة والنوعيةالتي وصلت اليها منتجات المشاريع النسوية  ،باإلضافة الى المساهمة في رفع مبيعات هذه
الفئات وهو ما من شانه توفير مصادر دخل مستمرة تساعد بشكل كبير في تحقيق التمكين
االقتصادي واالجتماعي وهو الرسالة التي يعمل تحت مظلتها الفريقان.

.
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مشروع التمكين االقتصادي للمرأة والشباب
في االقتصاد الزراعي – أمينكا 3
اصالة تنفذ حملة الميراث( :من حقي أن أرث)
بينما تقر التشريعات والشريعة
اإلسالمية بحق المرأة في التملك
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
والثقافية
القانونية
المعيقات
واالجتماعية ،فخالل العام  2017نفذت
اصالة للمرة الثالثة حملة توعوية
موسعة في موضوع ميراث المرأة في
كل من جنين وغزة والتي ستستمر
خالل العام  2018من خالل مشروع
أمينكا  3التمكين االقتصادي للمرأة
والشباب في االقتصاد الزراعي بتمويل من مؤسسة أفيدا االسترالية وبالشراكة مع مركز
العمل التنموي – معا ً ومعهد الشراكة المجتمعية في جامعة بيت لحم ،وذلك تحقيقا ألهداف
الجمعية في تعزيز تمكين المرأة وتعزيز وصولها لحقوقها ومشاركتها في المجتمع جنبا ً
الى جنب الرجل على قدم المساواة الفعلية ومكافحة العادات التمييزية التي تحول دون
وصول النساء للعدالة .
حيث تميزت هذه الحملة بنشاطات حشد التأييد والمناصرة المختلفة في نوعها وفي فئتها
المستهدفة بالميدان وتدريبات نوعية
وفي هذا السياق بدأ التعاون مع المؤسسات الحكومية والشرعية ومؤسسات المجتمع المدني
التي قدمت تعاونا مميزا في حملة اصالة والتي تبنت نشر الوعي بالشراكة ضمن نشاطات
اصالة ،كما ان الحملة والتي كانت تحت عنوان من حقي ان ارث شملت النشاطات التالية:
 -1تدريب الواعظات –جنين
تم عقد اربع دروات تدريبية خالل شهر آب وكانون أول بالتعاون مع ديوان القضاء
األعلى ودائرة األوقاف في جنين وطوباس ،ونفذ التدريب القاضي عبد هللا حرب
رئيس محكمة جنين الشرعية ممثال عن ديوان القضاء األعلى ،بالتعاون مع دائرة
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العمل النسوي في أوقاف جنين وطوباس ،حيث تم تدريب  44واعظة وتضمن
موضوع التدريب حقوق النساء األرثية واإلجراءات القانونية بالمحاكم ،ودور
الواعظات في نشر الوعي والتعاون مع أصالة من خالل النزول للميدان ونشر
حقوق النساء االرثية ودعم هذه الحقوق من خالل المساجد لكون الواعظات يلتقين
بمجموعات النساء بشكل دوري في المساجد .
من خالل هذه الحملة تم اعطاء ما يقارب  136جلسة توعوية بالمساجد
االثر والنتائج:





تعزيز المعرفة لمفاهيم النوع االجتماعي
زيادة وعي النساء بالحقوق المتعلقة بالميراث من خالل تبني أفكار وأهداف الحملة
ونشرها من خالل المساجد كرسالة حقوقية عادلة تساهم في التنمية االجتماعية
واالقتصادية
تم عقد لقاءات متابعة بين الواعظات والقاضي عبد هللا حرب ومنسقة المشروع
لمتابعة فعالية لقاءات التوعية حول الميراث بالمساجد
تمثل دور الواعظات في مساعدة النساء على كسر حاجز الخوف وتمكينهن
اجتماعيا من خالل المطالبة بحقوقهن بالميراث دون خوف أو تردد وبالرجوع
لتعاليم الدين االسالمي وذلك من خالل الخطابات الدينية في المساجد.

 -2تدريب المحامين الجدد -غزة وجنين
تم عقد التدريب الخاص بالمحامين في غزة وجنين بالتعاون مع نقابة المحامين حيث تم
استهداف  30محامي من منطقة غزة و 38محامي من منطقة جنين وتم تدريبهم على
قوانين المواريث والطرق واآلليات التي يتم استخدامها لمساندة النساء قانونيا ً والتعاطي
مع التحايل القانوني على قضايا النساء حيث تم تشبيكهم مع سيدات اللواتي لديهن احتياج
قانوني في قضايا ارثية.
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النتائج واالثر:
 تم تم تشبيك المحامين مع النساء اللواتي لديهن احتياح قانوني في موضوع الميراث
واصبح لديهن مرجعية قانونية للحصول على االستشارات القانونية أو الترافع عن
قضايهن في المحاكم الشرعية
 تم تشبيك المحامين مع الواعظات حيث تقوم الواعظات بتحويل الحاالت التي
تتوجه اليها بمواضيع الميراث للمحامين للحصول على االستشارة القانونية برسوم
رمزية
 تم تأهيل  68محامي ومحامية في الضفة وغزة في قانون الميراث وبناء قدراتهم
في قوانين الميراث حيث ان الجامعات الفلسطينية ال تعطي مواضيع متخصصة
في الميراث.

 -3حلقات اذاعية
تم بث  5حلقات اذاعية على راديو فلسطين وراديو نسا اف ام حيث تطرقت
لمواضيع حقوق المرأة االرثية وزيادة وعي النساء بحقوقهن وكذلك أصبحت
الجمعية مصدرا الستشاراتهم لتصميم البرامج اإلعالمية المتعلقة بالنساء وهذا
مؤشر على اهتمامهم واحترام برامج الجمعية وتوجهاتها.
 -4لقاءات توعوية بالنوع االجتماعي والميراث في الجامعات
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تم عقد  8لقاءات توعوية بالنوع االجتماعي والميراث في  7جامعات فلسطينية في قطاع
غزة وجنين والتي تضمنت:
 oالجامعة العربية االمريكية – جنين
 oجامعة القدس المفتوحة – طوباس
 oجامعة القدس المفتوحة – جنين
 oجامعة فلسطين -غزة
 oجامعة غزة
 oجامعة القدس المفتوحة – غزة
 oجامعة القدس المفتوحة -وسط غزة
هدفت هذه القاءات التوعوية تعزيز وعي فئة الشباب بمواضيع تتعلق مفاهيم النوع
االجتماعي وحقوق المرأة ،الحد من التمييز بين الرجل والمرأة ،وزيادة معرفتهم بتعاليم
الدين االسالمي الخاصة بالميراث حيث تم استهداف  380طالبة وطالبة من كافة الجامعات
من قطاع غزة وجنين.
االثر:
 oساهمت الدورات التوعوية في تغييرالمفاهيم االجتماعية المتعلقة بالنوع االجتماعي
لدى الطالب كالنعف والتمييز ضد المرأة
 oتفعيل دور الشباب في احداث التغيير وال سيما دور المرأة في التنمية االجتماعية
 oوأشار بعض الطلبة أنها كانت المرة األولى التي يتسنى لهم المعرفة بالنوع
االجتماعي وكذلك االضطالع على حقوق النساء االرثية واإلجحاف بهذه الحقوق
بطريقة مجتمعية منمطة وضمن حماية من قبل بعض األعراف االجتماعية السائدة
التي بدورها تعنف النساء
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 -5لقاءات النوع االجتماعي والميراث بالمجتمع المحلي -جنين
تم عقد  8لقاءات توعوية في النوع االجتماعي والميراث بالمؤسسات المحلية وفي القرى
المهمشة مثل رمانة وسيريس وعجة ومخيم جنين بالتعاون مع المؤسسات القاعدية
والمحلية والبلديات والمراكز الشبابية مثل مركز شارك

 -6ورشة عمل حول ورقة السياسات – فجوة األجور بين الجنسين بالقطاع الزراعي
عقدت جمعية أصااالة ورشااة عمل حول وثيقة السااياسااة التي أجرتها جمعية أصااالة والتي
تناقش فجوة األجور بين الجنساااااين في القطاع الزراعي .تناولت الورشاااااة التحديات التي
تواجه المرأة في العمل الزراعي مثل األجر غير المتساااااوي الذي تحصاااال عليه النساااااء
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مقارنة بالرجال ،حيث نجمت عدة توصااااايات عن المناقشاااااة ،وكانت إحدى التوصااااايات
الرئيسااية هي توصااية دفع أجر متساااو للمرأة عند أداء نفس العمل الزراعي الذي يقوم به
الرجل .ح ضر الور شة  42شخ صا ً من رام هللا وقرى جنين (كبرقين وكفر الدان والغلمة
وقباطية وكفر الراعي(.
 -7ورشة عمل حول ورقة السياسات في رام هللا – (فجوة األجور بين الجنسين في
الزراعة)
خالل السنة األولى من مشروع "أمينكا  ،"3تم تنفيذ بعض من األبحاث حول وضع النساء
والشباب بشكل عام في قطاع الزراعة ،حيث استخدمت النتائج والتوصيات بهدف تطوير
وثيقة السياسة المتمثلة حول الفجوة في األجور بين الجنسين ،قامت مؤسسة "أفيدا" بعرض
النتائج والتوصيات الرئيسية ألعضاء المجموعة المشاركة "باالندماج االجتماعي"
لمشروع "أمينكا  "3واقترحت في تموز عقد ورشة عمل الستخدام مسودة الوثيقة كخطوة
أولى لوضع خطة عمل لألنشطة التي يمكن أن تنفذها المجموعة المشاركة.
قام فريق المجموعة المكونة من  28عضوا )OXFAM, CARE, DFAT
ومستشارين من  TSTوالوزارات الحكومية والمنظمات األهلية والنسائية) في تشرين
الثاني  ،2017بعقد ورشة عمل بهدف إيجاد آلية عمل مشتركة وواضحة للحمالت وأنشطة
المشروع سعيا ً للوصول الى تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع الزراعة في
فلسطين.
ركزت ورشة العمل على محورين رئيسين:
 -1ركز الجزء األول على العقبات والتحديات التي تحول دون تطبيق المساواة بين
المرأة والرجل في الزراعة.
 -2أما الجزء الثاني ،فبني على تحديد األولويات والقضايا األخرى التي يجب
التركيز عليها في األنشطة القادمة.
اتفقت المجموعة على القضايا الرئيسية والتي تمثلت أدناه:
 ال توجد حماية قانونية أو عقود تضمن حقوق النساء خالل عملهم في األراضيالزراعية التابعة ألسرهم ،وال يتم احتساب عملهم من ضمن فئة القوى العاملة.
 ال توجد للنساء ملكية أو سيطرة كاملة على الموارد بما في ذلك األرض والمياه. يتمثل أغلب عمل النساء في الزراعة في الجمعيات الزراعية أو األراضيالزراعية.
 ليس هناك رابط بين مهارات النساء وعملهم مع متطلبات السوق العادات والتقاليد ليست العائق الرئيسي الذي يحد من مشاركة المرأة في العملالزراعي.
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 ترفض الكثير من النساء صعوبة في الحصول على القروض لفتح مشاريعهمالخاصة التي ترتفع فيها أسعار الفائدة .
 عدم وجود قوانين واضحة وتشريعات تدعم المرأة في العمل الزراعي. ال يقوم عمل المرأة في الزراعة على خطة واستراتيجية واضحة وممنهجة.اقترحت المجموعة نقاط اإلجراءات التالية لمعالجة القضايا المذكورة أدناه وهي:
 بناء قدرات النساء بما في ذلك زيادة الوعي بالحقوق /القوانين ذات الصلة. القيام بدراسات تسويقية وعقد ورش تدريبات مبنية على أساس متطلبات السوق. تسهيالت لوصول النساء إلى رأس المال ودعم المرأة لتطوير المنتجات والحصولعلى صفقات تجارية.
 إنشاء بنك معلومات موثوق ومحدث.إنشاء معرض دائم للنساء ( )one stop shopبالتعاون مع وزارة الزراعةوالوزارات األخرى مثل وزارة االقتصاد الوطني.
 رفع الوعي بأهمية نشر قصص النجاح ووسائل االعالم المرئية والمسموعة ومواقعالتواصل االجتماعي

 -8اجتماع المتابعة وتقييم -جنين
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عقدت جمعية أصالة اجتماع المتابعة مع مجموعة من مستفيدات مشروع أمينكا في جنين
وحضرت السيدة فيونا (مستشارة الدمج االجتماعي) االجتماع لمتابعة أنشطة المشروع
وتقييم أثر الحملة على المستفيدين والمستفيدات باإلضافة الى نقابة المحامين الفلسطينية
التي عرضت على المستفيدات وعدد من الدعاة استشارات قانونية مجانية.
مخرجات االجتماع:
 قامت ثالث من الدعاة الدينيين بإعطاء جلسات توعوية في المساجد بشأن حقوق المرأةفي الميراث.
 قامت السيدة فيونا بمشاركة بعض المعلومات عن الميراث في بلدها أستراليا حيث ذكرت"في أستراليا ،عادة ما تشكر الحكومة الشخص الذي يعطي أخته نصيبها من الميراث".
كما حثت أيضا على زيادة عدد جلسات التوعية بالميراث في المدارس والجامعات.

 -9اجتماعات الشباب
تم عقد اجتماعين لفئة الشباب في طوباس وجنين بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة (فرع
جنين وفرع طوباس) ،حيث قام الدكتور هشام صوافطة مدير افيدا .
حضر اللقاءين  50طالبة وطالبة جامعيين وجامعيات من قسم الزراعة والتسويق واإلدارة
والمحاسبة.
أهداف االجتماع:
 التعرف على اآلفاق الزراعية للشباب في القطاع الزراعي. تشجيع الشباب ليكونوا أكثر إبداعًا وابتكارًا في تطوير القطاع الزراعي الفلسطيني دعم الشباب للعمل وزيادة االستثمار في القطاع الزراعي.نتائج االجتماع:
 إقامة شراكات استراتيجية وتعاون مع الجامعات الفلسطينية. التعرف على آفاق الشباب وتحدياتهم مع التركيز على احتياجات الشباب في قطاعالزراعة من أجل بناء خطة عمل مستقبلية.
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عروض الحكواتي

 )1عروض الحكواتي في قطاع غزة وجنين
عقد جمعية أصالة أربعة عشرعرضا للحكواتي خالل المشروع وذلك في تسعة مواقع
مختلفة في جنين وقطاع غزة .وقد حضر العروض في منطقة جنين ما يقارب 1210
شخص من الذكور واإلناث ،بينما بلغ عدد الحضور  337شخصً في غزة.
تناولت عروض الحكواتي بعضا من القضايا االجتماعية مثل قضايا حقوق المرأة
والمساواة بين الجنسين والتي تم تجسيدها في المسرحيات والعروض الدرامية والفنية،
حيث تركت العروض تأثيرا كبيرا على الحضور بضرورة تغيير األعراف االجتماعية
والثقافية التي تظلم وتقمع النساء .باإلضافة الى ذلك ،نجحت عروض الحكواتي في لمس
قلوب وعقول الجمهور بطرق درامية وساخرة بهدف تغيير العديد من المفاهيم االجتماعية
القائمة على التمييز بين الرجل والمرأة.
 )2عروض الحكواتي في قطاع غزة
تم عقد خمسة عروض للحكواتي في قطاع غزة والتي استهدفت أعمار ومجموعات
مختلفة ،حيث هدفت العروض إلى إيصال رسالة توعوية للمطالبة بحقوق المرأة في
الميراث ،وتضمنت العروض عروض موسيقية على آلة العود الموسيقية.
قدمت عروض الحكواتي دورا رئيسيا في زيادة الوعي لكل من اإلناث والذكور بأهمية
المطالبة وتطبيق حقوق المرأة على مستويات متعددة ،حيث حققت خطوة كبيرة في مجال
دعم حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتركيز على أنها قضية ليست خاصة بالنساء
فقط.
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 تم تقديم العروض على شكل مناسبة عائلية تهدف إلى حث األسر المرأة للمطالبة بحقوقالميراث الخاصة بها
 على الرغم من أن مسألة اإلرث مسألة حساسة وحرجة في المجتمع الفلسطيني ،إال أنالعروض قد قدمت نتائج مثمرة في هذا المجال ،وقد أعرب جميع الحضور تقريبا ً عن
األثر اإليجابي الذي تركته تلك العروض ،كما أشار بعض الحضور إلى أن منظمات
المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية يجب أن تقوم بالتركيز أكثر على القضايا
االجتماعية الحساسة لتحقيق تغيير اجتماعي ذو تأثير قوي.

العروض المسرحية (المسرح المتنقل)

 -1العروض المسرحية في قطاع غزة وجنين
نفذت جمعية أصالة  17عرضا ً مسرحيا ً في قطاع غزة وجنين ( 8عروض في غزة و9
في جنين) حيث استهدفت العروض  1496شخصا ً (رجال ونساء وشباب وأطفال) -
" 684في جنين 812 -في غزة".
باإلضافة لذلك ،تم تنفيذ أربعة عروض مسرحية لألطفال في محافظة جنين :ثالثة للفتيات
وواحد للفتيان ،وهدفت إلى غرس القيم اإليجابية مثل التعاطف ،والتنشئة االجتماعية،
وكيفية اختيار األصدقاء ،وكيفية مواجهة الخوف ومهارات إدارة الغضب .وقد تم تنفيذ
العروض في بيئة مسلية وودية تتناسب مع عمر األطفال.
وتم تنفيذ العروض المسرحية بالتنسيق مع مدرسة البنات ،ومدرسة البنين االبتدائية في
قرية كفر دان ،ومدرسة مسقط للبنات  ،ومدرسة كفر الراعي االبتدائية للبنات وتم تقديم
عروض لألطفال في المسرح المتنقل لساحة مدرسة كفر دان االبتدائية للبنات ،بالغ عدد
الحضور  356طفالً الذين شاهدوا هذه العروض المسرحية جنبا ً إلى جنب مع معلميهم
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ومتطوعين من جمعية أصالة وبعض أعضاء البلديات ،بما في ذلك بلدية قرية كفر دان
وبلدية قرية كفر الراعي ،باإلضافة الى بعض من المنظمات النسائية في قرية كفر دان.
في نهاية كل عرض مسرحي ،قامت جمعية أصالة بإجراء بعضا من الحوارات مع
مجموعة من األشخاص الذين شاهدوا العروض المسرحية لمناقشة المفاهيم التي أبرزتها
العروض مثل التعلم من األخطاء ،وكيفية اختيار األصدقاء ،والتغلب على الخوف
ومهارات إدارة الغضب.
 -2ثالثة عروض مسرحية ألولياء األمور في قرية كفر دان وبيرقين
تم تنظيم ثالثة عروض مسرحية ألولياء األمور في المسرح المتنقل بساحة مدرسة البنات
االبتدائية في قرية كفر دان وفي قاعة بلدية برقين ،حيث حضر العرض  216من أولياء
األمور بهدف رفع الوعي بحقوق الميراث للمرأة وكذلك المفاهيم المتعلقة بالنوع الجنسي،
على الرغم من أن الميراث يعتبر قضية اجتماعية حساسة وحرجة تعاني منها العديد من
النساء ،إال أن العروض المسرحية أضافت الشرعية على مطالب المرأة بحصتها في
الميراث ،وشجعت النساء على النهوض والحصول على حقوقهن في الميراث.
في نهاية العروض المسرحية ،تم عرض بعض الرسومات على الجمهور والتي جسدت
المعايير االجتماعية المجحفة المتعلقة بالميراث والتمييز بين الجنسين .شارك الحضور
بنشاط في الحوارات والنقاشات التي تلت العروض وتناولوا أهمية أدوار المنظمات
االجتماعية والمحلية للقضاء على الظلم االجتماعي .ونوهوا أيضا أن الوقت قد حان لكي
تشارك المرأة بشكل أكبر في التنمية االجتماعية واالقتصادية.
التوصيات:
 .1زيادة عدد برامج التوعوية التي تركز على دعم المرأة في معظم جوانب الحياة .شكر
الحضور جمعية "أصالة" لتقديم التسلية والترفيه لألطفال وإيصال العديد من الرسائل
المهمة لتغيير األعراف االجتماعية والثقافية.
 .2مساعدة النساء ماليا ً في رسوم فرز األراضي ،بسبب تكلفته المرتفعة.
 .3أهمية دمج المزيد من الرجال في معظم الجلسات التوعوية والعروض المسرحية
المستقبلية.
نتائج المسرح المتنقل:
- 1عمل العرض المسرحي المقدم على زيادة وعي اآلباء بأهمية غرس القيم المتعلقة
بالمساواة بين الجنسين لألطفال في سن مبكرة ،حيث ذكرت إحدى السيدات أنها تأثرت
بأحد العروض لدرجة البكاء بعد أن عرفت التأثير الهائل الذي تركته األم على سلوك
ابنتها .وأضافت أنها تحتاج إلى القيام بتغييرات في أسلوب تربيتها مع أبنائها وبناتها.
 . 2أوضحت امرأة أخرى أنها تملك اآلن الشجاعة للمطالبة بحقها في الميراث بعد خمس
سنوات من التردد في المطالبة بها.

22

- 3أعربت امرأة أخرى عن شعورها بالخجل من نفسها لعدم مطالبتها بنصيبها في الميراث
من أشقائها ،وقالت أيضا إنها لن تشعر بالخجل بعد اآلن ألن هذا الحق أحد حقوقها
األساسية.
- 4ذكرت امرأة أخرى أنه إذا "لم يتم التعامل مع حقوق المرأة كحقوق إنسانية ،فسوف
تقع النساء ضحايا للعنف والتمييز" .وأضافت أن عددًا كبيرًا من النساء يقعن ضحيةً ذلك
في المجتمع الفلسطيني ،لذلك من المهم أن تدعو هذه االجتماعات إلى الدفاع عن حقوق
المرأة ،ورفع الوعي ،وتمكين المرأة للمطالبة بحقوقها.
 .5ساهمت العروض المسرحية في خلق بيئة ودية وترفيهية ذات مضمون قيم لألطفال.
 )3عرض "الجلمة" المسرحي (في قاعة مجلس قرية الجلمة)
تم تنفيذ عرض "الجلمة" المسرحي في قاعة مجلس قرية الجلمة وحضر العرض 112
مشاركا ً ومشاركة بما في ذلك األمهات واآلباء وطالب المدارس الثانوية .وكان الهدف من
العرض هو تعريف المشاركين بحقوق الميراث للمرأة من خالل تصوير بعض المعايير
التقليدية والثقافية التي تمنع المرأة من الحصول على حقها في الميراث .كما ألقى العرض
الضوء على دور األمهات في تعليم أطفالهن دور وأهمية المساواة بين الجنسين .عالوة
على ذلك ،أظهر العرض دور المحاكم فيما يتعلق بالميراث .وقد هدف هذا العرض ،على
وجه الخصوص ،إلى إيصال رسالة قوية إلى اآلباء واألمهات والشباب حول أهمية حقوق
الميراث للمرأة حيث وبالرغم من ذلك ،ال تزال بلدة الجلمة تواجه العديد من القضايا
المتعلقة بالميراث.
في نهاية العرض ،أجرى موظفو جمعية أصالة نقاشا حول موضوع الميراث حيث تفاعل
الجمهور تفاعال نشطا وخاصة طالب المدارس الثانوية ،ما جعل هذا العرض عرضا
ممي ًزا هو فعالية المناقشة حيث شارك الطالب بنشاط في تحليل الرسومات المعروضة.
النتائج:
- 1ساعد األداء المسرحي على زيادة وعي الوالدين بالمواضيع المتعلقة بالنوع الجنسي
وأهمية المساواة بين الجنسين بين األبناء واألشقاء ،وقالت امرأة من الحضور" ،الميراث
ما زال مسألة معقدة في الجلمة ،رغم أن المدينة هي قلب الفن الشعبي وتعتبر واحدة من
القرى التي تحترم حقوق المرأة" .ومع ذلك ،يعتقد الجمهور أن هذه األنواع من األنشطة
لها أهمية كبيرة في خلق حركة مجتمعية لتشجيع النساء على المطالبة بحقوقهن.
- 2ذكر أحد المشاركين من الذكور أن "العرض أضاف له مفاهيم جديدة لحقوق المرأة
وطور معرفته بهذا الموضوع على وجه التحديد"
- 3أعرب رئيس مجلس القرية عن دعمه لحقوق المرأة ودعمه لمبدأ وجود مؤسسات
نسوية تدعم حقوق المرأة.
 .4عبرت إحدى المشاركات أن العرض كان قيما بالنسبة لها حيث ساعدها في كسر
الصمت والخوف ،كما أوضحت أن العرض كان بمثابة دافع لها للتعبير عن نفسها بحرية
أكبر وبصراحة.
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 )4عرض مسرحي بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للمرأة( -مسرح التكافل)
أجرت جمعية أصالة عرضًا مسرحيًا بهدف الدفاع عن حقوق المرأة في الميراث .وقد تم
عرض المسرحية من قبل مسرح متنقل من القدس تحت شعار "حقي في الميراث".
صور األداء المسرحي بعنوان "كلو رايح" الممارسات المجتمعية التي ترتكب ضد المرأة
في الميراث ،كما ركز العرض على دور المجتمع في دعم حق المرأة في الميراث .حضر
العرض المسرحي عدد كبير من النساء واألمهات وكذلك بعض ممثلي المنظمات التعليمية
والنقابات النسائية والمؤسسات النسوية والقانونية .كما شارك الشيخ صالح مرعي ،ممثل
مجلس القضاء األعلى في اإلجابة عن أسئلة األشخاص في نهاية العرض.
ونجحت جمعية “أصالة" من خالل هذا الجانب المسرحي في إيصال رسالة اجتماعية إلى
المشاركين حول أهمية حقوق الميراث للنساء وكيف يمكن أن يساهم الدفاع عن حقوق
المرأة في تحقيق العدالة االجتماعية والسالم في كل من األسرة والمجتمع.
العروض المسرحية في غزة:
تم تنفيذ أربعة عروض مسرحية في غزة بعنوان "هل هذا يرضيك؟" .وبلغ عدد األشخاص
الذين حضروا هذه العروض  169( 376امرأة و 167رجالً) باإلضافة إلى  40طفالً.
ركزت العروض المسرحية على قضايا الميراث التي تواجه النساء الفلسطينيات واألسباب
التي تمنع النساء من الحصول على نصيبهن من الميراث .فعلى سبيل المثال ،يتم منع
المرأة من الحصول على نصيبها في الميراث بسبب عدم رغبة الذكور في العائلة بتوزيع
األموال ،أو بسبب نقص المعرفة أو جهل المرأة ،في التعامل مع هذه األنواع من التجارة
واإلجراءات القانونية للمحاكم أو قيام المرأة بالتنازل عن حقها في الميراث عند الزواج.

األعمال التطوعية
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تم تنفيذ يومين تطوعيين في جنين وقطاع غزة خالل حيث أقيم اليوم التطوعي األول في
منطقة جنين لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون وتعزيز مشاركة الشباب في القطاع
الزراعي ،وشارك  25شاب وشابة من منتدى شارك الشبابي في األنشطة التي أقيمت في
قرية طرة (بالقرب من جنين) .تجدر اإلشارة إلى أن المزارعين في هذه المنطقة يواجهون
عادة صعوبات في الوصول إلى حقول الزيتون بسبب قرب هذه الحقول من الوحدات
االستيطانية اإلسرائيلية وجدار الفصل العنصري .هدف هذا النشاط إلى تحسين إدماج
الشباب وزيادة وعيهم بأهمية القطاع الزراعي وبذلك زيادة اهتمامهم بالعمل في الزراعة
حيث يعتبر هذا القطاع دعامة أساسية في االقتصاد الفلسطيني.
أقيم اليوم التطوعي الثاني في غزة حيث انهم ساعدوا إحدى العائالت في حصاد الزيتون،
وشارك  18شابًا وشابة في قطف الزيتون.

االجتماعات والزيارات

اجتماعات جمعية "أصالة" مع شركات القطاع الخاص (المختصة بالتسويق):
عقدت جمعية أصالة اجتماعين مع بعض من شركات القطاع الخاص مثل "سوق بالدي"
"وبس بلدي" بهدف فتح آفاق جديدة للمستفيدين من مشروع "أمينكا  ،"3وفتح هذا التعاون
المشترك الباب للمستفيدين من مشروع "أمينكا  3لتلك الزيارات وتعلم مهارات التسويق
لمنتجاتهم ولتحقيق فهم أفضل الحتياجات السوق الفلسطينية.
زيارات ميدانية تسويقية لمستفيدات مشروع "أمينكا :"3
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أجرت جمعية "أصالة" زيارات ميدانية تسويقية لمستفيدات مشروع أمينكا  "3في رام هللا،
الى "سوق عدل" و "بس بلدي" و "سوبر ماركت "برافو" من أجل تسويق والترويج
لمنتجات مشروع "أمينكا  "3باإلضافة إلى منتجات غذائية أخرى .وشاركت في الزيارات
 11امرأة من مستفيدات المشروع ،ال سيما النساء اللواتي يمتلكن مشاريع تتعلق بتصنيع
األغذية ،وقد ساهمت الزيارات إلى تعريف النساء بطرق جديدة للتسويق باإلضافة إلى
التعرف على تقنيات التعبئة والتغليف.
نتائج الزيارات الميدانية:
 وقعت جمعية أصالة مذكرة تفاهم مع شركة "بس بلدي" بهدف تسويق المنتجات النسائيةفي متجرها.
 تعريف النساء بطرق التعبئة والتغليف من أجل تهيئتهم للمنافسة األفضل في السوق. تحديد العقبات والتحديات الرئيسية التي تواجه النساء للوصول إلى األسواق مثل مشاكلالتغليف وتطوير الجودة.
 بناء ثقة المرأة وتطوير مهارات وأساليب التسويق بناء قاعدة بيانات وإقامة عالقات استراتيجية بين النساء وجمعية أصالة لزيادة مستوىدمج المرأة في السوق.

قصص نجاح

ميسون خنفر-مخيم جنين
"هذه المرة األولى التي أستخدم فيها زيت الزيتون في منزلي ،ألنني في السابق لم أتمكن من شراءه".
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ميسون سيدة متزوجة ولديها خمسة أطفال ،زوجها فقد عمله في إسرائيل وهو اآلن عاطل
عن العمل ألنه ال يستطيع الحصول على تصريح ،ونتيجة لذلك فقدت العائلة المصدر
الرئيسي للدخل .لذلك حاولت ميسون العمل عن طريق تحضير الطعام في المنزل وبيعه
الى الجمعيات والمدارس والمؤسسات المحلية .توفي والد ميسون قبل عشر سنوات ،وتولى
اشقائها الستة السيطرة على ما ورثوه من االب بما في ذلك األرض الزراعية .لم يسمح
أشقائها ميسون لميسون وأخواتها الحصول على حصتهم من األرض الزراعية بحجة أن
ملكية األرض ستنتقل للغرباء.
ووفقا ً لميسون ،فإن أشقائها لم يسمحوا لها بالحصول على حقها من االرض ألنها متزوجة
من شخص ينتمي ألسرة مختلفة ،وذلك خشية أن يتم امتالك األرض من قبل الغرباء
(أزواجها وأطفالها).
وحسب ما قالت ميسون ""فكرت دوما في الحصول على حصتي من أشقائي دون أن أخسر عالقتي معهم،

ألنهم سيرفضون ويغضبون إذا طالبتهم بها" .وأضافت "أنا في حاجة ماسة لألرض حتى أتمكن من توفير قوت
عائلتي والدخل الذي أحتاجه أنا وعائلتي بشدة".

وكانت قد حضرت ميسون ورش العمل حول "الحق في الميراث" وهي أحد أنشطة
مشروع أمينكا  3الممول من قبل الحكومة األسترالية .وبخصوص تجربتها في مشروع
أمينكا ،وصفتها ميسون بأنها "غيرت حياتها بالكامل" حيث تعلمت الكثير من الجلسات
الدينية التي قدمها رجال الدين ،وبالتالي ناقشت قضيتها مع أحد موظفات المشروع (منسقة
حملة الحق في الميراث) والتي ساعدتها في التواصل مع محام للحصول على معلومات
قانونية لمساعدتها في الحصول على حصتها من الميراث.
الحقا ،ذهبت ميسون إلى شقيقها الذي يعمل إماما ً في أحد المساجد وأخبرته ما سمعت
وتعلمت من الجلسات الدينية والتدريبات وحين طالبته بحصتها ،شعرت أنه لم يسعد بما
سمع وبدأ يشعر بالغضب ،وحينها تذكرت ما تعلمته من كسر حاجز الخوف الذي كان
السبب الوحيد الذي حرمها هي وشقيقاتها من الحصول على حقوقهم ،حيث ذكرت "ذهبت
وتحدثت مع أشقائي اآلخرين وبعد مناقشات مطولة وخالفات في بعض األحيان تمكنت
من إقناعهم بإعطائي أنا وشقيقاتي حصتنا" ،لدي اآلن بعض المال وقطعة أرض ( 3دونم)
مزروعة بأشجار الزيتون.
في شهر تشرين األول  ،2017بدأ موسم حصاد الزيتون وذهبت ميسون مع عائلتها لحصاد
الزيتون ،وتمكنت للمرة األولى من الحصول على حوالي  5تنكات من زيت الزيتون (ما
يقارب  100كغ) والتي سيتم استهالك معظمها من قبل عائلتها.
ً
جميال جدًا" أن يكون لديها ملكيتها الخاصة والتي
ووصفت ميسون شعورها بأنه "شعورًا
منحها هللا اياها من والدها ،وأن تكون قادرة على توفير قوت أسرتها من الزيتون وزيت
الزيتون .وحسبما ذكرت أنها "هذه المرة األولى التي أستخدم فيها زيت الزيتون في منزلي ،ألنني في السابق
لم أتمكن من شراءه".
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"أشجع كل امرأة على كسر حاجز الخوف وتسليح نفصها بالقوة والثقة للحصول على حقوقها ،وأشكر جمعية أصالة

وكل من دعمني في الحصول على حقي في الميراث".

28

يدنا لك ويدك حياة
بمناسبة مرور عشرين عام على تأسيس جمعية أصالة نظمت الجمعية يوما ً مفتوحا ً وبتنظيم
بعنوان "يدنا لك ،ويدك حياة" ،بمدينة رام هللا وبمشاركة  16سيدة من صاحبات المشاريع
الصغيرة في بازار نسوي لعرض منتجاتهن اليدوية المختلفة التي تتنوع ما بين أعمال
يدوية وإكسسوارات ومأكوالت وأزياء وصابون وزيوت طبيعية وهدايا األعياد .وبحضور
ما يقارب  100شخص من مختلف الدوائر الحكومية والممولين واصحاب المصالح.
حيث انه تم االجتماع مع بس بلدي واالقتراح لتوقيع مذكرة تفاهم وتم االجتماع ايضا مع
مجموعة من اصحاب المصالح وذلك لبحث افاق التعاون وتم ايضا تعبئة استمارة مع
الزائرين لتقييم المعرض والمنتجات وكانت نتيجة تحليلها ان المعرض جيدجدا – ممتاز.

.
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مشاركات سيدات اصالة التسويقية
خالل العام  2017كان لسيدات "اصالة" بعض المشاركات في المعارض والبازارات
بتنسيق ومشاركة من "اصالة" أهمها:
 معرض على هامش اإلعالن عن نتائج دراسة حول انخراط صاحبات المشاريع
في سوق العمل -مشروع CIPE
شاركت  5سيدات من مستفيدات جمعية أصالة ببازار على هامش اإلعالن عن نتائج
دراسة حول انخراط صاحبات المشاريع بسوق العمل اللمول من مركز المشروعات
الدولية الصغيرة.
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توسيع الممارسة الديمقراطية للنساء الفلسطينيات الرياديات
وصاحبات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من خالل اإلشراك
والحوار الموجه لإلصالح
عملت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال (أصالة) بالتعاون مع مركز المشروعات
الدولية الخاصة ( )CIPEعلى مشروع توسيع الممارسة الديمقراطية للنساء الفلسطينيات
الرياديات وصاحبات المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من خالل اإلشراك والحوار
الموجه لإلصالح ،وذلك من خالل عقد حوارات بين سيدات األعمال في جميع أنحاء
األراضي الفلسطينية حول التحديات والفرص المتاحة لنمو المشاريع النسوية واستدامتها.
ويسعى المشروع لتصويب البيئة القانونية لتكون حاضنة وداعمة للمشاريع النسوية،
ولتشجيع انخراط المرأة في سوق العمل ،وذلك من خالل تحديد وسد الفجوات القانونية،
من خالل تحديد أولويات واحتياجات الرياديات وعبر إشراك وتمكين سيدات األعمال
الفلسطينيات بصفتهن جزء من القاعدة االنتخابية لعملية اإلصالح الديموقراطي في
فلسطين.
من خالل هذا المشروع ،فقد عقد  CIPEوأصالة العزم على إشراك سيدات األعمال في
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
المشتركة فإن  CIPEوأصالة يوفران إطارا لبناء التوافق بين الرياديات المهمشات
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وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،والعمل على إيجاد بيئة ممكنة يكون فيها للنساء
منزلة أفضل للمشاركة في الحياة االقتصادية والمدنية الحيوية للمجتمع المدني.

تم اتباع عملية تشاركية توجهها القاعدة الجماهيرية وأصحاب الشأن للتداول وتحديد وتقييم
أو لويات 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
للنساء في األعمال التجارية وتحديد نقاط التأثير اإليجابي للمرحلة الثانية ،مع التأكيد على
القضايا األكثر إلحاحا التي يجب التعامل معها من خالل مؤسسة أصالة و .CIPEالمرحلة
الثانية اشتملت على عملية مشاورات كاملة استمرت في الفترة بين أيلول وكانون أول
 ،2016وتبعها تحليل وإنتاج لهذا التقرير.
استند تحليل الفجوة في المرحلة األولى إلى مصادر ثانوية مثل الوثائق والدراسات
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
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حيث نظمت لقاء لعرض نتائج "دراسة البيئة القانونية واالجتماعية الممكنة النخراط
النساء صاحبات المشاريع في سوق العمل وعالم األعمال" ،في رام هللا ،لمناسبة يوم المرأة
العالمي .وجاء إعداد الدراسة ،ضمن مشروع "توسيع أفق الممارسة الديمقراطية للمرأة
الفلسطينية عبر اصالح قائم على الحوار والمشاركة" ،الذي نفذته "أصالة" ،بتمويل من
مركز المشروعات الدولية الصغيرة"CIPE".
وافتتح اللقاء بكلمة لرجاء رنتيسي -رئيسة مجلس اإلدارة ،ركزت خاللها على برامج
الجمعية ،وتهدف باألساس الى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
كما جرى عرض نتائج الدراسة من قبل مهند صندوقة ،المدير العام لشركة "ادفانس
لالستشارات االدارية" ،حيث تمثلت النتائج في ضرورة تغيير قانون األحوال الشخصية،
عالوة على زيادة تمثيل النساء ،وسماع صوتهن في األجسام التمثيلية مثل الغرف
التجارية ،وجمعية رجال األعمال .

فيلم "شدّي 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
والمشاركة" بتمويل من مركز المشروعات الدولية الصغيرة  ،CIPEحيث يتناول الفيلم
موضوع نسبة مشاركة المرأة المنخفضة في سوق العمل وعالم األعمال ،والمعيقات
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والموانع االجتماعية والثقافية والقانونية للوصول لألسواق ،والحلول المقترحة لزيادة
مشاركة ومساهمة المرأة في سوق العمل ومنها المعرفة والتشبيك والتمويل ،والقوانين
الفلسطينية غير المنصفة بحق المرأة ،ويتناول الفيلم أيضا نبذة عن البرامج والمشاريع
التي تعمل عليها جمعية أصالة لتطوير قدرات النساء ورفع مستواهن االقتصادي
وانخراطهن بعالم األعمال ،وتم عرض الفيلم بيوم اعالن نتئج الدراسة.
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برنامج ولد فكرة مشروعك
عقدت جمعية أصالة تدريب ضمن برنامج ولد فكرة مشروعك وابدأ مشروعك بالتعاون
مع مؤسسة فلسطين للتنمية والذي تشرف عليه منظمة العمل الدولية ،حيث قامت باعطاء
التدريب المدربة فداء بصالت بحضور  12مشتركة في محافظة جنين ،اذ يهدف التدريب
الى تشجيع وتحفيز فئة الشباب وتمكينهم لالنخراط في الحياة االقتصادية وسوق العمل من
خالل المعرفة والتدريب والخبرة العملية في التحضير إلطالق وإدارة مشاريع مدرة
للدخل ،باالضافة الى حصولهم على فرص للتدريب والتوجيه من مختصين وخبراء
لمساعدتهم في تطوير أفكارهم الريادية على أرض الواقع .كما يعنى المشروع بفتح آفاق
المستفيدين وتوجيههم لمؤسسات وشركات تساعدهم على تمويل مشاريعهم الخاصة.
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مشروع تمكين المرأة
نظمت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال "أصالة" بتمويل من مركز المشروعات
الدولية ،اجتماع ألصحاب المصلحة تحت مشروع "تمكين المرأة" حيث يدعم المشروع
خطط العمل التعاونية لبناء قدرات المؤسسة من أجل تمكين المرأة ،والتعاون مع
المؤسسات ذات العالقة لدعم المرأة وجاء هذا االجتماع من ضمن انشطة المشروع بهدف
معرفة المجاالت التي تعمل فيها المؤسسات الحاضرة لتمكين المرأة وتقاطع عملها مع
جمعية أصالة حيث تم مناقشة بعض االقتراحات للعمل على مجموعة من التوصيات
بخصوص تطوير أستراتيجيات إلزالة الحواجز أمام المرأة في مجال العمل وتقوية قاعدة
العضوية واشراك األعضاء أكثر بالخدمات التي تقدمها الجمعية

.
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مشروع إعادة السيدات للعمل ""NCA-DCA
يهدف مشروع اعادة السيدات الى العمل إلى تحسين الظروف المعيشية للسيدات وعائالتهم من خالل

اعادة تشغيل مشاريعهم المتوقفة بسبب الدمار الناتج من الحرب على قطاع غزة خالل عام 2014

والتي استمرت لمدة  51يوم ،بعد انتهار الحرب على غزة قامت جمعية أصالة بإعداد قائمة بأسماء

السيدات المستفيدات من أصالة واللواتي تدمرت منازلهم ومشاريعهم بشكل كلي او بشكل جزئي بسبب
الحرب وكانت النتائج  %35من مستفيدات أصالة تضررن بشكل كلي او جزئي 52 ،سيدة وعائالتهم
استفادوا من مشروع اعادة السيدات للعمل حيث تم اعادة تشغيل  52مشروع مدر للدخل .تمت عملية

اختيار السيدات وفق معايير وضعتها جمعية أصالة أهمها أن يكون المشروع المدمر في الحرب على
قطاع غزة  2014هو مصدر الدخل األساسي للسيدة وأسرتها ،باالضافة للمنح التي تم تقديمها للسيدات
قامت أصالة بالعمل على بناء قدرات السيدات في عدة مجاالت أهمها ادارة المشاريع الصغيرة واعداد

الموازنة المشروع وتسجيل العمليات المالية واالحتفاظ بالدفاتر باالضافة لتعليمهم فن التفاوض وفن

التسويق.

أنشطة المشروع:
المعدة من قبل أصالة بعد انتهاء الحرب على
 -1اختيار  70مستفيدة كإختيار مبدئي من القائمة ُ
غزة
 -2زيارة ميدانية لجميع المستفيدات ال 70
 -3اختيار  52سيدة بناء على تقيم الزيارات لالستفادة من المشروع
 -4عمل تحديد احتياجات للفئة المستهدفة
 -5تدريب  50سيدة في إدارة المشاريع الصغيرة لمساعدتهم في ادارة مشاريعهم عند اعادة تشغيلها
 -6عمل مسح للسوق لفحص توفر المشتريات المطلوبة من البضاعة والمعدات باالضافة لفحص
األسعار.
 -7إعداد خطة مشتريات
 -8توريد جميع المشتريات المطلوبة الماكن المشاريع المنتشرة في قطاع غزة .
النتائج والمخرجات
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 -1بناء قدرات  50سيدة من خالل التدريبات.
 -2اعادة تشغيل  52مشروع مدر للدخل واعادة  52سيدة للعمل.
 -3عمل فيلم وثائقي عن المشروع
أثر المشروع :
كان أثر المشروع ايجابي على السيدات وأطفالهم بشكل خاص ،حيث ان السيدات التي تم تمكينهم
اقتصاديا أصبحن يتمتعن بتمكين اجتماعي من خالل المشاركة في اتخاذ ق اررات األسرة االجتماعية
واالقتصادية وأيضا المشاركة في كيفية انفاق المال .تحسين قدرة السيدات على توفير ظروف

معيشية أفضل الطفالهم من خالل القدرة على الحصول على خدمات صحية أفضل وتعليمية
والقدرة على توفير الطعام والمالبس بشكل افضل .
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مشروع تحسين الوضع االقتصادي وخلق
فرص عمل مستدامة لأليتام الشباب وعائالتهم
من خالل قروض ميسرة “مؤسسة التعاون”

قامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال –أصالة ضمن مشروع " تحسين الوضع
االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة لأليتام الشباب وعائالتهم من خالل قروض ميسرة"

بتمويل واشراف من مؤسسة التعاون بصرف  17قرض ميسر بنظام القرض الحسن على

مستفيدي برنامج مستقبلي ،بهدف المساهمة في تحسين االوضاع االقتصادية بصورة مستدامة

لعدد من شباب برنامج " مستقبلي في قطاع غزة.

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

المشاريع شملت التدريبات التعرف على التسويق واهميته 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 واعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم
سعيا في بناء قدراتهم وتمكينهم في إدارة مشاريعهم.

خالل عام  2017تم متابعة عملية تسديد القروض وزيارة المشاريع ،والجدير بالذكر أن جمعية

أصالة قامت بتوقيع اتفاقية مشروع قروض حسنة جديد"تحسين الوضع االقتصادي وخلق فرص

عمل مستدامة لأليتام الشباب وعائالتهم من خالل قروض ميسرة – السنة التاسعة" مع مؤسسة

التعاون بتاريخ  2017-12-27لتنفيذه خالل عامي  2018و 2019بقيمة $100000
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مشاركات دولية
 شاركت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال -أصالة في للحوار اإلقليمي األورومتوسطي
حول المناصرة في مجال المساواة بين الجنسين في الدار البيضاء -المغرب ،في إطار مشروع
ٍ CSO WINS
بدعم من االتحاد األوروبي حيث شاركت أصالة تجاربتها في حمالت

المناصرة والتأييد وأهمها حملة "من حقي أن أرث" خالل جلسة بعنوان "الحشد والتأييد لصالح
التمكين االقتصادي للمرأة".

 عقدت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال اجتماعا مع مركز المرأة للدراسات والبحوت
"كوتر" في تونس وذلك بمشاركة رئيسة مجلس االدارة ومديرة البرامج بالجمعية لبحث سبل

التعاون ومناقشة االنشطة الخاصة بمشروع " مشروع االدماج المالي لباعثي المشاريع من
الشباب والشابات في تونس وفلسطين"
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اإلدارة العامة:
رام هللا ،البيرة ،حي رأس الطاحونة ،برج خلف التجاري ،الطابق الثاني
هاتف022413035 :
فاكس022413036 :
الموقع اإللكتروني
www.asala-pal.org
البريد االلكترونيpr@asala-pal.org :
فرع غزة:
غزة ،الرمال ،منطقة الميناء
شارع حبوش ،عمارة دريم ،الطابق الثاني
تلفاكس082827165 :
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