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كلمة رئيسة مجلس اإلدارة
كمــا فــي كل بيــت حكايــة نحن أيضًا فــي الجمعية الفلســطينية
لصاحبــات االعمال-أصالــة لنــا حكايتنــا .حكايتنــا هــي حكايــة
كل امــرأة فلســطينية بإرادتهــا وقــوة تصميمهــا وابداعهــا
صعــدت ســلم العمــل لتجنــي قوتهــا وتحقــق اكتمــال وجودهــا
فــي هــذا الوطــن المتعــب ،الملــيء بالتحديــات والمصاعــب.
لقــد عملنــا علــى مــدى األعــوام الماضيــة علــى أن نكــون دعمــا
وســندا لــكل امــرأة فهمــت مغــزى وجودهــا وســبيل انبعاثهــا
الــى عالــم تكــون فيــه هــي الفاعلــة وهــي المنتجــة وهــي التــي
تتحكــم وبإرادتهــا بمصيرهــا ،بــل وتســهم فــي تخفيــف عــبء
الثقــل االقتصــادي فــي وطــن محاصــر وســليب .وقــد تكللــت
مجهوداتنــا فــي األعــوام الماضيــة بنجــاح كبيــر :وتمكننــا مــن أن نحقــق عــددًا كبيـرًا مــن اإلنجــازات الملموســة
علــى صعيــد تمكيــن النســاء اقتصاديــً .وقــد شــهد العــام الماضــي نقلــه نوعيــة فــي عملنــا فــي هــذا المجــال
اذ وبفضــل االنســجام الجميــل والمتميــز بيــن الطاقــم العامــل فــي المؤسســة وأعضــاء وعضــوات مجلــس
اإلدارة وأعضــاء وعضــوات الهيئــة العامــة اســتطاعت أصالــة أن ترســم نفســها كإحــدى أهــم وأقــوى المؤسســات
النســوية التــي تحمــل هدفــا ســاميا ومنطقيــا وهــو تمكيــن المــرأة الفلســطينية أينمــا تواجــدت اقتصاديــً.
وقــد امتــد عمــل أصالــة فــي العــام المنصــرم ليشــمل مناطــق جديــدة لــم تطــرق أبوابهــا مــن قبــل ،وتواجــدت
أصالــة فــي مناطــق الجنــوب والشــمال والوســط وحافظــت رغــم كل محــاوالت التجزئــة علــى تواجدهــا فــي
قطــاع غــزة الحبيــب .باإلضافــة الــى ذلــك فقــد تنوعــت برامجنــا وتطــورت لتصبــح أكثــر فعاليــة وافــادة للنســاء
كمــا أن أصالــة وبرغــم كل المعوقــات التــي جابهتهــا بســبب إجــراءات فصــل خدماتهــا الماليــة عــن خدماتهــا
الغيــر ماليــه والتــي تســببت بإربــاك كبيــر للمؤسســة ونقــص كبيــر فــي مواردهــا اال وأننــا وبــكل فخــر تمكننــا
مــن تجــاوز هــذه المصاعــب واإلبقــاء علــى أصالــة قويــة وفاعلــة ومتميــزة بدورهــا البالــغ األهميــة.
نهنــأ أنفســنا ونتمنــى المزيــد مــن التقــدم والنجــاح كــي نكمــل مســيرتنا التــي نؤمــن بأهدافهــا النبيلــة
والجميلــة.
فــي طيــات هــذا التقريــر الــذي نضعــه بيــن أيديكــم \ن تفاصيــل عمــل رائــع أنجزتــه المؤسســة بطاقمهــا
العامــل فيهــا والــذي ال يمكــن وصفــه اال بطاقــم مخلــص ومؤمــن برســالة المؤسســة ومتفــان فــي العمــل مــن
اجــل تحقيقهــا باإلضافــة الــى المجهــود الكبيــر الــذي يبذلــه مجلــس اإلدارة بكافــة أعضائــه وعضواتــه لنشــر
رســالة المؤسســة والمســاعدة فــي تطبيقهــا.
أملنــا أن نســتمر فــي العطــاء وأن نحظــى دائمــً بشــرف أن تكــون يدنــا ممــدودة لــكل النســاء الفلســطينيات
ألن أياديهــن بالتأكيــد حيــاة.
رجاء رنتيسي
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المقدمة
نبذة عن جمعية أصالة
الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات االعمــال «أصالــة» هــي مؤسســة أهليــة فلســطينية بــدأت عملهــا عــام
 1997باســم مركــز المشــاريع النســوية ثــم ســجلت باســمها الحالــي فــي عــام .2001
تهــدف اصالــة منــذ تأسيســها الــى تعزيــز مهــارات المــرأة الفلســطينية الضروريــة وتعزيــز فــرص مســاهمتها
الناجحــة فــي المجتمــع وتطــوره ،مــن اجــل المســاواة فــي الحقــوق وفــرص الوصــول الــى المــوارد ومــن أجــل
المســاهمة فــي بنــاء وتطــور المجتمــع وتحســين األوضــاع االقتصاديــة لألســر الفلســطينية.
بــدأت أصالــة فــي عــام  ،1997بتقديــم القــروض متناهيــة الصغــر للمشــاريع الصغيرة للنســاء الفلســطينيات
المهمشــات .وبعــد ذلــك ،قدمــت أصالــة مــا يزيــد عــن  30000قــرض بقيمــة أكثــر مــن  35مليــون دوالر أمريكــي
لصاحبــات المشــاريع واألعمــال الصغيــرة الفلســطينيات لمســاعدتهن علــى إدارة هــذه المشــاريع وتطويرهــا
وزيــادة انتاجيتهــا لمــا فــي ذلــك مــن أثــر كبيــر علــى تحســين أوضــاع أســرهن االقتصاديــة.
ولتتمكــن أصالــة مــن توفيــر الخدمــات لهــؤالء النســاء محليــً ،أنشــأت  9مكاتــب ميدانيــة فــي جميــع
وبنــاء
أنحــاء الضفــة الغربيــة (رام اهلل ،بيــت لحــم ،جنيــن ،طولكــرم ،نابلــس ،الخليــل) وفــي قطــاع غــزة.
ً
علــى االحتياجــات قامــت اصالــة بتوســيع نطــاق عملهــا لتصــل الــى عشــرات االالف مــن النســاء الرياديــات
المهمشــات فــي القــرى والمناطــق الفلســطينية البعيــدة والتــي تعانــي بشــكل مباشــر ورئيســي مــن
محدوديــة وصعوبــة الحركــة والتنقــل.
باإلضافــة الــى خدمــات اإلقــراض متناهــي الصغــر ،عملــت أصالــة منــذ تأسيســها علــى توفيــر الدعــم الفنــي
واإلداري والتقنــي للمســتفيدات مــن خــال الــدورات التدريبيــة ورفــع الكفــاءات والتســويق والمســاعدة
لوصــول منتجــات النســاء الرياديــات الــى األســواق.

التطورات االستراتيجية والهيكلية
قامــت جمعيــة أصالــة عــام  2014بالفصــل بيــن انشــطتها كمؤسســة أهليــة تنمويــة وأنشــطتها كمؤسســة
إقــراض متناهيــة الصغــر بســبب تغيــر القوانيــن الفلســطينية الخاصــة بالمؤسســات الماليــة ،حيــث تــم
تأســيس شــركة أصالــة للتنميــة واإلقــراض وتســجيلها رســميًا فــي تشــرين الثانــي  ،2014لتكــون الــذراع
التمويلــي لمســتفيدات الجمعيــة المســؤول عــن اســتمرار تقديــم الدعــم المالــي للمســتفيدات .وحافظــت
الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمــال  -أصالــة علــى وجودهــا كمؤسســة أهليــة تنمويــة غيــر حكوميــة
تســاهم فــي تمكيــن المــرأة الفلســطينية .
اقتصاديــً واجتماعيــً مــن خــال برامــج رفــع القــدرات والتدريــب والتشــبيك والتســويق والوصــول إلــى
األســواق ،تطويــر األســواق والمنتجــات ،باإلضافــة إلــى الدعــم والمناصــرة لحقــوق المــرأة وزيــادة مشــاركتها
اقتصاديــً واجتماعيــً وسياســيًا.
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ومــن هنــا تركــز توجــه الجمعيــة الفلســطينية
لصاحبــات األعمــال أصالــة بشــكل كامــل ورئيســي
نحــو خلــق برامــج تنمويــة شــمولية مبتكــرة
لتطويــر قــدرات ومهــارات النســاء الفلســطينيات
الرياديــات ودعمهــن لإلدمــاج فــي ســوق األعمــال
التــي تتناســب مــع قدراتهــن
مــن جهــة ومــع التقاليــد االجتماعيــة فــي المناطــق
المســتهدفة مــن جهــة أخــرى وذلــك مــن أجــل
المســاهمة فــي تحســين أوضاعهــن وأوضــاع
أســرهن االقتصاديــة.
ولتحقيــق هــذا الهــدف تعمــل أصالــة حاليــً
علــى تطويــر عــدد مــن البرامــج التنمويــة علــى
عــدة مســتويات الســتهداف فئــات أوســع مــن
المســتفيدات وبنفــس الوقــت تقديــم الخدمــات
التــي تتناســب مــع االحتياجــات المحــددة الخاصــة
بمســتوى كل مجموعــة مســتهدفة.

رؤيتنا
تتطلــع أصالــة إلــى امــرأة فلســطينية رياديــة وقــادرة ومؤثــرة فــي مجتمــع ينعــم بالعدالــة االجتماعيــة
والمســاواة.

رسالتنا
الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمــال «أصالــة» هــي مؤسســة فلســطينية تعمــل علــى تمكيــن النســاء
الفلســطينيات ذوات المــوارد المحــدودة للوصــول إلــى حقوقهــن االقتصاديــة واالجتماعيــة.

قيمنا
الشفافية والمصداقية واإلدماج واالبتكار.

االهداف االستراتيجية
ان تتمتع المرأة بحقوقها االقتصادية واالجتماعية.
ان تتفــوق المــرأة وتتميــز بقدراتهــا الفنيــة وان تمتلــك المهــارات الضروريــة التــي تمكنهــا مــن االنخــراط
فــي الســوق الرســمي.
تعزيز وصول المرأة الى االسواق.
ان تعمل الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال «أصالة» بكفاءة واستدامة.
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اجتماع الهيئة العامة السنوي
تــم عقــد االجتمــاع الســنوي للهيئــة العامــة للجمعيــة
الفلســطينية لصاحبــات األعمــال  -أصالــة ،وذلــك يــوم
االثنيــن الموافــق  2018/8/13فــي مقــر الجمعيــة -البيــرة
حيــث حضــر  16عضــو مــن أصــل  ،28وابتــدأ االجتمــاع وفــق
البنــود المدرجــة علــى جــدول األعمــال المرفــق:
قامت السيدة رجاء رنتيسي رئيس مجلس اإلدارة ،بالترحيب وإعالن النصاب.
تــم عــرض التقريــر اإلداري لعــام  ،2017والــذي تحــدث عــن إنجــازات الجمعيــة خــال العــام واهــم النشــاطات
التــي تــم عقدهــا بالتالــي تــم االقــرار بالموافقــة عليــه باإلجمــاع .حيــث كان هنــاك عــدة اســئلة ونقاشــات
بخصــوص التقريــر اإلداري وبعــض التوصيــات التــي تلخصــت باســتعداد أعضــاء الهيئــة العامــة
للمشــاركة فــي كافــة نشــاطات الجمعيــة وفتــح المجــال لتبــادل الخبــرات والخدمــات فيمــا بينهــم.
قامــت شــركة التدقيــق ايرنســت انــد يونــغ عــرض التقريــر المالــي لعــام  2017وتــم االقــرار والموافقــة عليــه
باإلجماع.
تم اعتماد شركة ايرنست اند يونغ كمدقق مالي لسنة .2018
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التطوير التنظيمي للجمعية
عقــدت الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات االعمــال
اصالــة بالتعــاون مــع مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة  CIPEورشــة عمــل لمراجعــة  2018الخطــة
االســتراتيجية للجمعيــة ألعــوام  2020-2018فــي أريحــا
فــي شــهر تشــرين الثانــي  ،2018وذلــك بمشــاركة
مجلــس إدارة الجمعيــة وموظفيهــا .اشــتمل النقــاش فــي اليــوم األول مــن ورشــة العمــل لمراجعــة االســتراتيجية
علــى المواضيــع التاليــة:

مراجعة الخطة االستراتيجية:
ـدم فريــق أصالــة أبــرز االنجــازات وجميــع األنشــطة المنفــذة لعــام  ،2018والبرامــج التي ســتعمل عليهــا الجمعية
قـ ّ
لألعــوام القادمــة بهــدف تمكيــن المــرأة فــي المجتمــع الفلســطيني وتعزيــز دورهــا ودعــم مكانتهــا مــن خــال
تشــجيع انخراطهــا فــي النشــاطات االقتصاديــة ،وبمشــاركة فاعلــة مــن قبــل موظفــات واعضــاء وعضــوات
مجلــس ادارة الجمعيــة .كمــا كمــا أكــد المشــاركون علــى ضــرورة التركيــز علــى برامــج الوصــول الــى األســواق
والســعي الــى تعزيــز هــذا البرنامــج مــن خــال بعــض األفــكار التــي تــم طرحهــا فــي جلســات المناقشــة.

برنامج العضوية والخدمات:
تنــاول النقــاش برنامــج العضويــة الــذي ســتقوم أصالــة بالتعــاون مــع  CIPEبالعمــل به فــي المرحلــة القادمة حيث
تــم شــرح الخدمــات التــي ســيتم توفيرهــا لعضــوات أصالــة من خــال تقديــم عــرض .PowerPoint

قضايا الضغط والمناصرة:
تــم عــرض قضايــا الضغــط والمناصــرة التــي تــم اإلجمــاع عليهــا فــي نقاشــات الطاولــة المســتديرة والتــي نفذتهــا
ـاء علــى النقــاش ،وســيتم عــرض
جمعيــة أصالــة تحــت مشــروع  CIPEحيــث تــم تحديــث ومراجعــة تلــك القضايــا بنـ ً
مفصلــة فــي أجنــدة القضايــا التــي ســتقوم أصالــة بإعدادهــا الحقــً.
تلــك القضايــا أيضــً بطريقــة
ّ
وفــي اليــوم الثانــي مــن ورشــة عمــل شــارك موظفــو
أصالــة فــي تدريب علــى االتصال والتواصل االســتراتيجي
قدمــه مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة CIPE
الــذي ّ
ـدم التدريــب معلومــات مفيــدة وق ّيمــة حــول االتصــال
وقـ ّ
والتواصل(االلكترونــي) تضمنــت اســتراتيجيات االتصــال
وأهــداف االتصال،وتحديــد الجمهــور المســتهدف وقنوات
االتصــال والرســائل الرئيســية وتــم شــرح المعلومــات
مــن خــال عــرض لـــ  PowerPointبعنــوان «اســتراتيجية
االتصــال والتخطيــط» ،وشــمل التدريــب أيضــا تماريــن
ونقــاش تفاعلــي بيــن المشــاركين .وتضمــن التدريــب
كذلــك تقديــم مالحظــات وتغذيــة راجعــة الســتراتيجيات
وأدوات االتصــال والتواصــل والرســائل المســتخدمة مــن قبــل جمعيــة أصالــة ،حيــث بنيــت التغذيــة الراجعــة
والمالحظــات علــى اســتمارات «مــا قبــل التقييــم» والتــي قــام بتعبئتهــا فريــق أصالــة قبــل التدريــب بهــدف تطويــر
عمليــة االتصــال والتواصــل لجمعيــة أصالــة .وفــي نهايــة التدريــب ،تــم تقســيم المشــاركين إلــى ثــاث مجموعــات
لتحديــد الجمهــور المســتهدف والرســائل الرئيســية وأهــداف االتصــال للبرامــج الثالثــة التــي تنفذ أصالة أنشــطتها
مــن خاللهــا.
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مذكرات التفاهم
وقعــت الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمــال أصالــة اتفاقيــة تعــاون مــع اإلعانــة االســامية (فرنســا) فــي
شــهر حزيــران  ،2018إذ هــدف هــذا التعــاون إلــى تدريــب مجموعــة مــن النســاء الفقيــرات وأمهــات االيتــام فــي
الضفــة الغربيــة وقراهــا علــى إنشــاء وإدارة مشــاريعهن مــن خــال برامــج بنــاء القــدرات لتحســين مهاراتهــن
ـدات الالزمــة لتأســيس مشــاريعهن وتطويرهــا
وتطويــر إمكانياتهــن باإلضافــة الــى تزويدهــن بالمــوارد والمعـ ّ
وانخراطهــن بالنشــاطات االقتصاديــة.
فــي  16تشــرين األول مــن عــام  ،2018تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات االعمــال-
أصالــة ومؤسســة  Leadersبالشــراكة مــع وكالــة التنمية البلجيكيــة ( )Enableو .B&S Europe
تــم تصميــم مذكــرة التفاهــم إلشــراك أصالــة فــي تنفيــذ برنامــج «دعــم المشــاريع الناشــئة» لتعزيــز إنشــاء
المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر وتطويــر مهاراتهــم لتصبــح أكثــر قــدرة علــى المنافســة واالســتدامة
الماليــة ،حيــث ستســتهدف الشــراكة المشــتركة  30مــن المشــروعات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر والتــي
تمتلكهــا أو تديرهــا نســاء رياديــات (مســتفيدات أصالــة) لتزويدهــن بالخدمــات الماليــة األساســية والخدمــات
المتعلقــة بالتســويق والعالمــة التجاريــة للمشــروع وذلــك لبنــاء مشــاريعهن وتطويرهــا بمــا يتوافــق مــع
احتياجــات مشــاريعهن.
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«خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب في الضفة الغربية»GROW
تقــوم أصالــة بتنفيــذ مشــروع «خلــق فــرص اقتصاديــة للنســاء والشــباب فــي الضفــة الغربيــة» ضمــن مشــروع
( ،)GROWوالــذي تنفــذه شــركة كووتــر ســوجيما بالشــراكة مــع جمعيــة أصالــة ومؤسســة الشــرق األدنــى
( ،)NEFبتمويــل مــن الحكومــة الكنديــة ،وبالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد ،يهــدف المشــروع إلــى تعزيــز التمكيــن
االقتصــادي وزيــادة الرخــاء للنســاء والشــابات ذوات الدخــل المنخفــض فــي الضفــة الغربيــة.
يســتجيب المشــروع لالحتياجــات التنمويــة والتحديــات التــي تواجــه النســاء والرياديــات الشــابات فــي الضفــة
الغربيــة ،ليتجــاوزن أدوارهــن األساســية غيــر المعتــرف بهــا إلــى حــد كبيــر ،ممــا يســهم فــي نهايــة المطــاف
إلــى تعزيــز صوتهــن ودورهــن فــي المجاليــن االجتماعــي واالقتصــادي ،باإلضافــة إلــى تحســين اإلنتاجيــة والقــدرة
التنافســية للقطــاع الزراعــي.
بالتزامــن مــع اعــان وزارة االقتصــاد موعــد عقــد انتخابــات غــرف التجــارة والصناعــة فــي عــدة محافظــات ،حيــث
أنــه جديــر بالذكــر أن آخــر انتخابــات لمجالــس إدارات الغــرف عقــدت فــي عــام  2011وجــاءت نتائــج االنتخابــات
األخيــرة لتكشــف المشــاركة الشــحيحة للنســاء فــي الترشــح فــي انتخابــات هــذه الغــرف حيــث لــم تتجــاوز
نســبة النســاء المرشــحات فــي المحافظــات  4نســاء ،ارتــأت أصالــة وفريــق  GROWأن هــذا اإلعــان وصــدور
النتائــج فيمــا بعــد ،فرصــة لرفــع الوعــي لــدى النســاء وأصحــاب المصالــح حــول التمثيــل المتدنــي للنســاء فــي
عضويــة الغــرف ومجالــس إدارتهــا والحاجــة لتعزيــز مشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات القادمــة لتفعيــل دور المــرأة
وصوتهــا فــي واحــدة مــن أكبــر وأقــدم المؤسســات الممثلــة للقطــاع الخــاص ،وكذلــك فتــح حــوار مــع صانعــي
القــرار داخــل الغــرف حــول الحاجــة إلــى تعديــل بعــض السياســات والتشــريعات فــي الغــرف .وعلــى أســاس
ذلــك قامــت أصالــة بعمــل عــدة نشــاطات بهــدف تفعيــل مشــاركة النســاء ودورهــن فــي الغــرف التجاريــة.
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المجموعات البؤرية:

وفــي إطــار المشــروع وبهــدف الوصــول ألصــوات النســاء واالســتماع لتحدياتهــن وارائهــن فــي المشــاركة
بانتخابــات الغــرف التجاريــة والتســجيل فيهــا ،أجــرت أصالــة خمــس مجموعــات بؤريــة مــع ســيدات صاحبــات
مشــاريع ورياديــات فــي خمســة مواقــع مختلفــة ،بمــا فــي ذلــك رام اهلل وجنيــن ونابلــس وطولكــرم والخليــل.
هدفــت المجموعــات البؤريــة إلــى تشــجيع النســاء لالنضمــام للغــرف التجاريــة مــن خــال التســجيل والترشــح
لالنتخابــات ،وتــم عــرض فوائــد التســجيل علــى المشــاركات مــن خــال برنامــج  ،PowerPointباإلضافــة
لمتطلبــات الترشــح ،وشــرح لعمليــة الترشــح واإلجــراءات الالزمــة .وعقــب ذلــك دارت مناقشــات تفاعليــة بيــن
المشــاركات وفريــق أصالــة قدمــت فيهــا المشــاركات بعــض مــن االقتراحــات والتوصيــات ليتــم ايصالهــا للغــرف
وطرحــن بعــض مــن التحديــات والعوائــق التــي تحــول دون ترشــحهن وتســجيلهن فــي الغــرف .وع ّلقــت احــدى
المشــتركات حــول أحــد العوائــق التــي حالــت دون ترشــحها:

« فكــرت أن أرشــح نفســي لالنتخابــات ،ولكــن واحدة األســباب الرئيســية التي
منعتنــي مــن الترشــح ،هــي رســوم الترشــح الباهظــة والتي بلغــت  1000دينار أردني»
إحدى المشاركات في المجموعات البؤرية.
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مخرجات المجموعات البؤرية:
بعــض النســاء لــم يســجلن ألنهــن ال يعتقــدن أن هنــاك فائــدة حقيقيــة أو عوائد في المشــاركة في أنشــطة
الغــرف التجارية.
عبرت بعض النساء المشاركات عن استعدادهن للتصويت للمرشحات النساء إذا خضن االنتخابات.
أشــارت المشــاركات أن تكلفــة المشــاركة فــي المعــارض التــي تســتضيفها الغــرف باهظــة (مــا يقــارب 100
دوالر).
ذكر البعض أن التسجيل في وزارة االقتصاد أكثر فعالية من التسجيل في الغرف التجارية.
أشــارت النســاء المشــاركات أن اجــراءات عمليــة التســجيل معقــدة وغيــر واضحــة ،وقد يكــون هــذا أمرًا صعبًا
بالنســبة إلــى النســاء اللواتــي لديهــن أفــكار مبتكــرة ويريــدن إنشــاء مشــاريع تجاريــة جديــدة مثــل الزراعــة
العضوية.
بعض النساء ذكرن أنه ال يوجد تواصل مستمر بين النساء األعضاء في بعض الغرف.
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حملــة إعالميــة وضغط ومناصرة

قامــت أصالــة بإطــاق حملــة إعالميــة وحشــد ومناصــرة ضمــن مشــروع  ،GROWقامــت الحملــة بتســليط الضوء
علــى المعيقــات التــي تحيــل دون تمثيــل أكبــر للنســاء فــي الغــرف التجاريــة وعــدم حصولهــن على مســميات
عليــا ومراكــز صنــع القــرار فــي الغــرف ،ومــن هــذه المعيقــات الرســوم المرتفعــة وغيــر المســتردة والتــي تصــل
قيمتهــا إلــى  1000دينــار والمــدة المخصصــة للترشــح (أســبوع واحــد مــن إعــان وزيــر االقتصــاد موعــد االنتخابــات)
وغيرهــا مــن المعيقــات التــي ال تحفــز مشــاركة أكبــر للنســاء وال تراعــي ظــروف المــرأة وخصوصيتهــا فــي
هــذه الغــرف .باإلضافــة لذلــك ســعت الحملــة لزيــادة الوعــي المجتمعــي بهــذه التحديــات وضــرورة العمــل علــى
تغييــر بعــض القوانيــن ليصبــح هنالــك دور فاعــل للنســاء فــي الغــرف.
اســتخدمت الحملــة العديــد مــن األدوات اإلعالميــة ووســائل اإلعــان مــن أجــل الوصــول الــى أكبــر شــريحة مــن
ـدد مــن الجماهيــر وكســب اهتمــام الجهــات المعنيــة بأهميــة الرســالة التــي توجههــا
النــاس ولجــذب أكبــر عـ ٍ
الحملــة ،كمــا تميــزت هــذه الحملــة بنشــاطات حشــد التأييــد والمناصــرة المختلفــة فــي نوعهــا وفــي فئتهــا
المســتهدفة والتــي القــت تعاونــا وتأييــدا مــن صنــاع القــرار ومؤسســات المجتمــع المدنــي علــى كافــة
المســتويات ،شــملت النشــاطات التاليــة:

إعالنات إذاعية (الراديو)
تــم إعــداد وبــث  6حلقــات اذاعيــة علــى راديــو أجيــال وراديــو نســا اف ام و  24FMحيــث تطرقــت االعالنــات
لموضــوع تدنــي نســبة مشــاركة النســاء فــي انتخابــات الغــرف التجاريــة ومجالــس اإلدارة وزيــادة وعــي
النســاء وتشــجيعهن للترشــح والتســجيل فــي الغــرف التجاريــة ليكــون للنســاء صــوت وقــرار فــي الغــرف.

حوار الطاولة مستديرة
نظمــت الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمــال – أصالــة ،فــي  7تشــرين الثانــي مــن عــام  ،2018لقــاء حــوار
طاولــة مســتديرة فــي قاعــة الغرفــة التجاريــة فــي مدينــة رام اهلل ،بهــدف مناقشــة التحديــات التــي تحــد مــن
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مشــاركة صاحبــات األعمــال فــي الهيــاكل المختلفــة للغــرف التجاريــة وكذلــك فــي انتخابــات الغــرف التجاريــة وذلك
بمشــاركة عــدد مــن ممثلــي/ات القطــاع العــام ومؤسســات المجتمــع المدنــي وصاحبــات أعمــال والحقوقييــن.
وحضــر اللقــاء الســيد خليــل رزق ـ رئيــس اتحــاد الغــرف التجاريــة ،مؤك ـدًا علــى أهميــة هــذه المشــاريع بتمكيــن
الســيدات وتوعيتهــن لمــا فيــه مصلحــة لهــن وللمجتمــع وتطويــره ،مؤكـدًا علــى الــدور التشــجيعي الدائــم الــذي
يقــوم بــه االتحــاد بهــدف زيــادة عــدد المنتســبات للغــرف التجاريــة متحدثــا عــن تجربــة وجــود  4عضوات فــي مجالس
اإلدارة للغــرف التجاريــة ،وكذلــك وضــح العراقيــل الحاليــة فــي األطــر القانونيــة وتفســيراتها والتــي شــكلت عراقيل
تجــاه مشــاركة أوســع ألصحــاب األعمــال بمــا فيهــا صاحبــات األعمــال فــي الترشــح لالنتخابــات الحاليــة.
ولقــد قــام المشــاركات والمشــاركون بمناقشــة العديــد مــن المعوقــات والصعوبــات حــول مشــاركة النســاء فــي
الهيــاكل القياديــة المختلفــة للغــرف ،بمــا فيهــا انتخابــات الغــرف التجارية ومناقشــة الحلول المناســبة والتي من
خاللهــا ستســاهم فــي تعزيــز حضــور ودور المــرأة علــى المســتوى االقتصــادي ،وخاصــة مــا يتطلبــه ذلــك مــن دعم
لضمــان تلــك الحقــوق بشــكل قانوني.
كمــا وتنــاول المشــاركات والمشــاركون فــي الطاولــة المســتديرة قــرار المجلــس المركــزي بتثبيــت كوتــا نســائية
بنســبة  %30وخاصــة فــي ظــل تبنــي الحكومــة الفلســطينية التفاقيــة ســيداو بــدون تحفــظ ،وفــي نهايــة النقاش
تبنــت المشاركات/المشــاركون التوصيــات التالية:
 .1إعــداد ورقــة سياســات بمشــاركة لجنــة تشــارك فيهــا مؤسســات المجتمــع المدنــي وتقودهــا جمعيــة
أصالــة توضــح أهميــة تعزيــز شــمولية تمثيــل الغــرف ألصحــاب األعمــال والحــد مــن العراقيــل التــي تمنــع
مشــاركة أصحــاب وصاحبــات المنشــئات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر فــي الغــرف التجاريــة وفــي صنــع
القــرار.
 .2مطالبــات بتعديــات تشــريعية وسياســات وإجــراءات (االنظمــة) ،ضمــن ائتــاف مــن المؤسســات
الحقوقيــة والمجتمــع المدنــي ،وأن تتضمــن هــذه التعديــات وليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالترشــح
بــل بــإدراج محفــزات تشــريعية لتشــجيع انتســاب وعضويــة صاحبــات األعمــال ال ســيما ذوات المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة تخفيــض رســوم الترشــح ،وضــع رســوم الخدمــات تتناســب مــع فئــة العضويــة
ومحفــزات لمشــاريع صاحبــات األعمــال ،تســهيل وتبســيط إجــراءات دخــول صاحبــات األعمــال فــي فئــات
العضويــة المختلفــة للغــرف.
 .3مراجعــة وتقييــم للخدمــات ومــدى اســتجابتها الحتياجــات صاحبات األعمــال ،وعلى مختلف المســتويات
(التســجيل ،التصديــر ،االنتــاج ،التســويق ،الــخ) ،ووضــع خدمات تســتجيب الحتياجات النســاء.
 .4تعزيــز دور وحــدات النــوع االجتماعــي فــي الغرفــة التجاريــة ،وتخصيــص موازنــات ســنوية لهــا ،وتســهيل
عملها .
 .5وضع آلية لتحفيز تسجيل صاحبات األعمال في القطاع غير الرسمي/غير المنظم.
 .6تبني كوتا نسائية بنسبة  %30تماشيًا مع قرار المجلس المركزي واتفاقية سيداو.
 .7تعزيــز التواصــل مــع أعضــاء الهيئــة العامــة للغــرف لتعزيــز المشــاركة الفعالــة فــي العمليــة
الديمقراطيــة ،بإبــاغ الهيئــة العامــة بموضــوع االنتخابــات عبــر مختلــف الوســائل الممكنــة والكفــؤة
وكذلــك نقــاش وعــرض تقاريــر الماليــة واالداريــة واقرارهــا مــن الهيئــة العامــة كمــا هــو العــرف والنهــج
وكخطــوة تســبق اجــراء أيــة انتخابــات.
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تقارير إعالمية:
تــم إعــداد ونشــر  3تقاريــر إعالميــة خــال حملــة أصالــة اإلعالميــة علــى الموقــع الرســمي إلذاعــة  ،24 FMحيــث
ســلطت التقاريــر الضــوء علــى العوائــق التــي تحــول دون المشــاركة النشــطة للمــرأة فــي الغــرف التجاريــة ،كمــا
دعــت إلــى زيــادة تمثيــل المــرأة فــي هــذه الغــرف مــن خــال اقتــراح بعــض التوصيــات لتعزيــز مشــاركة صاحبــات
المشــاريع فــي الغــرف وتمكينهــن مــن تحقيــق التمكيــن االقتصــادي.

مقابلة إذاعية:
تــم بــث مقابلــة إذاعيــة علــى راديــو  24 FMمــع الســيدة رجــاء الرنتيســي (رئيســة مجلــس إدارة أصالــة) والســيد
خليــل رزق (رئيــس غرفــة التجــارة والصناعــة والزراعــة) والســيد زهير عســيلي (عضــو اللجنة المركزيــة النتخابات
الغــرف التجاريــة) ،حيــث دار النقــاش حــول القوانيــن واللوائــح فــي الغــرف التجاريــة التــي تحــد مــن فــرص المــرأة
ـدت الســيدة رجــاء
للمشــاركة فــي الغــرف ،مثــل متطلبــات الترشــح ،وفتــرة الترشــيح ورســوم الترشــيح ،وأكـ ّ
فــي المقابلــة علــى ضــرورة العمــل علــى تغييــر بعــض القوانيــن والسياســات فــي الغــرف ليصبــح للنســاء
دور فاعــل فــي الغــرف.

فيلم قصير « قوتنا ،في حصولي على فرص متساوية»
قامــت أصالــة بإنتــاج فيلــم قصيــر كجــزء مــن الحملــة المشــتركة بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة لنشــر الوعي
حــول حقــوق المــرأة االنســانية االساســية تحــت شــعار «قوتنــا فــي حصولــي على فــرص متســاوية» .تنــاول الفيلم
أهميــة مشــاركة ســيدات األعمــال فــي الغــرف التجاريــة الفلســطينية وســلط الضــوء علــى التمثيــل والمشــاركة
المتدنيــة للمــرأة فــي عضويــة الغرفــة ومجالــس إدارتهــا ،وعلــى وجــه التحديــد ،الحواجــز التــي تحــول دون ترشــح
النســاء فــي انتخابــات الغــرف التجاريــة ووصولهــا لمراكــز صنــع القــرار.
شــاركت فــي الفيلــم الســيدة مريــم أبــو عيــن (عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة رام اهلل والبيــرة) والســيد فايــق
حورانــي (رجــل أعمــال وعضــو فــي غرفــة تجــارة رام اهلل والبيــرة) ومعالــي الســيدة عبيــر عــودة (وزيــرة االقتصــاد
الوطنــي) والســيد دوغــاس براودفــوت (ممثــل كنــدا لــدى الســلطة الفلســطينية).

البيانات التصويرية (االنفوجرافيك)
قامــت أصالــة بنشــر وعــرض بيانيــن تصويرييــن ( )infographicواللتــان تناولتــا التمثيــل المتدنــي لســيدات
األعمــال فــي غــرف التجــارة والصناعــة ،يظهــر البيــان التصويــري األول الفجــوة بيــن مشــاركة المــرأة والرجــل فــي
عضويــة الغــرف التجاريــة وأعــداد المنتســبين \ المنتســبات فــي مجالــس إدارة الغــرف.
بينمــا يوضــح البيــان التصويــري الثانــي التشــريعات فــي الغــرف التجاريــة التــي ال تشــجع المشــاركة الفاعلــة
لصاحبــات األعمــال فــي انتخابــات مجالــس اإلدارة .كمــا أنــه يوجــز خدمــات الغــرف غيــر الحساســة الحتياجــات
صاحبــات األعمــال ذوات المنشــآت والمشــاريع الصغيــرة ،باإلضافــة إلــى طــرح بعــض مــن التوصيــات والحلــول
لزيــادة مشــاركة المــرأة وتمثيلهــا فــي الغــرف.
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األثر والنتائج:
 ســاهمت الحملــة برفــع وعــي النســاء والمجتمــع بأهميــة صــوت النســاء ودورهــم الفاعــل فــي مراكــز صنــعالقــرار ومجالــس إدارة الغــرف.
 ســعت الحملــة دعــم النســاء وتمكينهــنللمطالبــة بحقوقهــن علــى المســتوى السياســي
واالقتصــادي واالجتماعــي مــن خــال زيــادة وعيهــن
بحقوقهــن وأهميــة المطالبــة بهــا.
 ســعت الحملــة لتســليط الضــوء علــى أهميــةتفعيــل دور النســاء وســماع صوتهــن في األجســام
التمثيليــة مثــل الغــرف التجاريــة.
 لعبــت الحملــة دورًا مهمــا فــي جــذب انتبــاه الجهــات المســؤولة بأهميــة قضيــة تدنــي مشــاركة النســاء فــيالغــرف التجاريــة حيــث القــت تعاونــا وترحيبــً مــن صنــاع القــرار وأصحــاب المصلحــة.
ـدم مــن حيــث الضغــط علــى صنــاع
 عملــت الحملــة اإلعالميــة ونشــاطات الضغــط والمناصــرة علــى إحــراز تقـ ّالقــرار وأصحــاب المصالــح ،حيــث تــم تبنــي بعــض مــن التوصيــات واالقتراحــات ،التــي مــا يــزال العمــل عليهــا.
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مشروع «بناء قدرات الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال -أصالة
للنهوض بمصالح صاحبات األعمال».
فــي كانــون الثانــي  ،2018قامــت أصالــة بتوقيــع اتفاقيــة مــع مركــز المشــاريع الدوليــة الخاصــة ( )CIPEلتنفيــذ
المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع الشــراكة بعنــوان «بنــاء قــدرة الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمــال–
أصالــة للنهــوض بمصالــح صاحبــات األعمــال» حيــث ركــزت هــذه المرحلــة مــن المشــروع علــى عنصريــن األول:
تطويــر وبنــاء قــدرات الجمعيــة لتصبــح منظمــة ترتكــز علــى برنامــج العضويــة والــذي يهــدف لدعــم وتقديــم
الخدمــات لألعضــاء المنتســبين ،والثانــي :بنــاء قــدرات الجمعيــة للدفــاع عــن حقــوق النســاء وايصــال صوتهــم
فيمــا يتعلــق بالقضايــا التــي تخــص النســاء صاحبــات المشــاريع مــن خــال تحديــد قضايــا وأولويــات التأييــد
والمناصــرة.
خــال زيــارة  CIPEلجمعيــة أصالــة فــي شــهر نيســان  ،2018التقــى فريــق أصالــة و CIPEبمجموعتيــن مــن
مســتفيدات أصالــة وصاحبــات مشــاريع فــي كل مــن نابلــس وجنيــن ،حيــث ومــن خــال النقــاش قامــت
المشــاركات بطــرح أولوياتهــن واحتياجاتهــن والتحديــات التــي تواجههــن والتــي هدفــت لوضــع حجــر األســاس
للخدمــات التــي ســيتم طرحهــا فــي برنامــج العضويــة ،باإلضافــة تــم طــرح فكــرة برنامــج العضويــة علــى
المشــاركات خــال النقــاش والقــت الفكــرة تأييــد بأغلبيــة عظمــى .وتبعــا لذلــك قــام فريــق أصالــة بالتعــاون
مــع  CIPEبعقــد اجتماعــات مــع مورديــن لبحــث ســبل االنضمــام لعضويــة أصالــة مــن خــال انشــاء فئــة خاصــة
بالمورديــن وذلــك لمســاعدة العضــوات بالوصــول الــى المورديــن المناســبين بأســعار مناســبة ،حيــث أعــرب
غالبيــة المورديــن عــن اهتمامهــم باالنضمــام إلــى برنامــج عضويــة أصالــة.
كمــا تــم عقــد زيــارة أخــرى مــن قبــل  CIPEلجمعيــة أصالــة فــي الفتــرة مــن  15إلــى  19تمــوز ،2018وخــال الزيــارة
التقــى فريــق أصالــة و CIPEبمجموعتيــن مــن مســتفيدات أصالــة وصاحبــات مشــاريع فــي كل مــن بيــت دقــو
وجنيــن ،حيــث ومــن خــال النقــاش قامــت المشــاركات بطــرح أولوياتهــن واحتياجاتهــن ليتــم تبنيهــا فــي
برنامــج العضويــة .وتــم عقــد اجتمــاع متابعــة أيضــً مــع المورديــن بخصــوص برنامــج العضويــة اســتكماالً
لالجتمــاع الــذي نفّ ــذ فــي الزيــارة الســابقة .واشــتملت الزيــارة أيضــً علــى عمليــة مراجعــة وتنقيــح للمنهجيــة
المتبعــة فــي الطــاوالت المســتديرة باإلضافــة الــى مراجعــة وتحديــث للمزايــا والخدمــات الخاصــة باألعضــاء
ووضعهــا علــى برنامــج  PowerPointلعرضهــا علــى المســتفيدات وكذلــك تعديــل وتحديــث ألولويــات قضايــا
المناصــرة مــع وصــف موجــز لــكل قضيــة لعرضهــا فــي نقاشــات الطــاوالت المســتديرة.
وتبعــً لذلــك ،قامــت أصالــة بالتعــاون مــع  CIPEبتصميــم خدمــات ومزايــا العضويــة لتالئــم احتياجــات النســاء
صاحبــات المشــاريع ومراجعــة القضايــا واألولويــات التــي تخــص النســاء الرياديــات وصاحبــات المشــاريع،
وتــم عقــد  9طــاوالت مســتديرة مــع نســاء رياديــات فــي الضفــة الغربيــة وغــزة (بيــت دقــو ،جنيــن ،أريحــا ،رام
اهلل ،الخليــل ،قلقيليــة 3،فــي غــزة) اســتمرت فــي الفتــرة بيــن تمــوز وتشــرين الثانــي  .2018اشــتمل النقــاش
عــرض برنامــج العضويــة والخدمــات لتطويــر مشــاريعهن وتســويق منتجاتهــن التــي ســتقدمها أصالــة علــى
المشــاركات ضمــن برنامــج العضويــة ،باإلضافــة الــى عــرض قضايــا الحشــد والمناصــرة لتتــم مناقشــتها
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والتصويــت عليهــا مــن قبــل المشــاركات واتاحــة الفرصــة لهــن لتحديــد اجنــدة االولويــات المتعلقــة بالحشــد
والمناصــرة والتأثيــر علــى صنــاع القــرار.
تــم تقســيم النقــاش فــي الطــاوالت المســتديرة الــى جزئييــن ،حيــث هــدف الجــزء األول الــى التعريــف
ببرنامــج العضويــة وعــرض مزايــا برنامــج العضويــة والخدمــات التــي ســتقوم أصالــة بتقديمهــا
للعضــوات ،بينمــا تــم تخصيــص الجــزء الثانــي لتحديــد القضايــا المتعلقــة بالحشــد والمناصــرة والتــي
تخــص صاحبــات األعمــال ،بمــا فــي ذلــك التصويــت علــى القضايــا حســب األولويــة.
اســتندت قضايــا الحشــد والمناصــرة التــي تــم تقديمهــا فــي الطــاوالت المســتديرة الــى دراســة تحليــل الفجــوة
بعنــوان «دراســة البيئــة القانونيــة واالجتماعيــة الممكنــة النخــراط النســاء صاحبــات المشــاريع فــي ســوق العمــل
وعالــم األعمــال» والتــي تــم اعدادهــا ضمــن مشــروع «توســيع أفــق الممارســة الديمقراطيــة للمــرأة الفلســطينية
عبــر اصــاح قائــم علــى الحــوار والمشــاركة» ،الــذي نفذتــه «أصالــة» ،بتمويــل مــن مركــز المشــروعات الدوليــة
الصغيــرة «»CIPEحيــث اشــتملت القضايــا المتعلقــة بالنســاء علــى  :الحــق فــي الميــراث ،تخفيــف العــبء
الضريبــي للنســاء صاحبــات المشــاريع ،الحمايــة القانونيــة مــن التحــرش الجنســي والعنــف القائــم علــى
النــوع االجتماعــي ،الحــق فــي الحصــول علــى رعايــة األطفــال وإجــازة األمومــة ،ضعــف التعليــم والتدريــب
المهنــي والتقنــي ،الفجــوة فــي األجــور بيــن الجنســين.

األثر والنتائج:
ســاهمت نقاشــات الطاولــة المســتديرة فــي وضــع معاييــر العضويــة ،والمزايــا والخدمــات لبرنامــج
العضويــة الخــاص جمعيــة أصالــة ،باإلضافــة الــى الرســوم التــي تســتطيع الســيدات دفعهــا مقابــل
الخدمــات المقدمــة وكذلــك وضــع أولويــات قضايــا الضغــط والمناصــرة
مكّ نــت االجتماعــات مــع مســتفيدات أصالــة والمورديــن مــن فهــم حزمــة العضويــة المعروضــة لــكل فئــة
بشــكل أفضــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تزويــد كل مجموعــة مــن األعضــاء بفرصــة التصويــت وتقديــم
أفكارهــم ومدخالتهــم ،حيــث كانــت مدخالتهــم مصــدرًا قيمــً لتطوير هيــكل العضويــة وأجنــدة القضايا.
ســاهمت نقاشــات الطــاوالت المســتديرة فــي تعزيــز المشــاركة الديموقراطيــة والمتكافئــة للنســاء
الرياديــات وصاحبــات المشــاريع فــي تحديــد القضايــا واألولويــات التــي تخصهــم وايصــال صوتهــم
بالنســبة للتحديــات التــي تواجههــن ،وذلــك مــن خــال المشــاركة الديمقراطيــة فــي الطــاوالت
المســتديرة وإعطــاء الحــق للنســاء بالتصويــت علــى القضايــا المهمــة لهــم ،باإلضافــة لتقديــم
اقتراحاتهــم بخصــوص برنامــج العضويــة والخدمــات.
ســاعدت نقاشــات الطاولــة المســتديرة أصالــة فــي فهــم أوضــح لألولويــات التــي تخــص النســاء صاحبــات
المشــاريع وذلــك لعرضهــا علــى صنــاع القــرار والجهــات المختصــة ،ليتســنى ألصالــة ايصالهــا للجهــات
المختصــة عــن طريــق حمــات ونشــاطات للضغــط والمناصــرة.
ســاهمت الطــاوالت المســتديرة فــي تعزيــز انتمــاء النســاء لجمعيــة أصالــة ولعضويتهــا باعتبارهــا
مظلــة تتبنــى احتياجاتهــم وتدعمهــن لتخطــي وتحدياتهــن مــن خــال تمكينهــن اقتصاديــً واجتماعيــً
والدفــاع عــن حقوقهــن.
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قاعدة بيانات عضوات ومستفيدات «أصالة»
قامــت أصالــة بتطويــر قاعــدة بيانــات شــاملة تتضمــن النســاء صاحبــات مشــاريع ومســتفيدات أصالــة الذيــن
اســتفادوا مــن خدمــات ونشــاطات الجمعيــة واللواتــي لديهــن االســتعداد ليصبحــوا عضــوات منتســبات فــي
برنامــج العضويــة الــذي ســتقوم أصالــة بإنشــائه بدعــم مــن  .CIPEجــاءت خطــوة انشــاء قاعــدة البيانــات
كخطــوة تحضيريــة لبرنامــج العضويــة الخــاص بأصالــة مــن حيــث تصنيــف األعضــاء المســتقبليين أنــواع
المشــاريع ،مناطــق الســكن ،ومعلومــات االتصــال.

ورشة عمل لطاقم أصالة عن المناصرة
ـدم مركــز المشــروعات الصغيــرة  CIPEلفريــق أصالــة خــال زيارتــه للجمعيــة فــي الفتــرة بيــن  17و 19تمــوز
قـ ّ
لعــام  2018ورشــة عمــل تدريبيــة عــن المناصــرة ،حيــث ســعت الورشــة لتطويــر مهــارات فريــق أصالــة فــي طــرح
قضايــا المناصــرة والعمــل عيهــا باعتبارهــا ركــن أساســي فــي عمــل الجمعيــة ،وتــم ذلــك مــن خــال تماريــن
متنوعــة وأوراق عمــل وعــرض  .PowerPointوتنــاول التدريــب عناصــر ق ّيمــة فــي عمليــة المناصــرة منهــا غايــات
المناصــرة ،ودورة المناصــرة ،ودورة السياســات ،وخطــط المناصــرة ،واختبــار القضيــة ،وتحليــل الجهــات ذات
المصلحــة واســتراتيجيات المناصــرة باإلضافــة الــى الرســائل الموجهــة.
تقييــم حملــة «مــن حقــي ان ارث» :بعــد النجــاح الــذي حققتــه هــذه الحملــة التــي اســتمرت عاميــن ،تــم التعاقــد
مــع شــركة استشــارت وتدريــب لتقييــم الحملــة حيــث يهــدف هــذا التقييــم الــى معرفــة أثــر الحملــة علــى
المجتمــع ومــا النهــج الــذي سيســتمر فيــه الحملــة ومــا الــدروس المســتفادة للحمــات القادمــة ،حيــث تــم
االجتمــاع مــع مجموعــة مــن القائميــن علــى المشــروع والمدربيــن والمســتفيدات مــن المشــروع لمعرفــة نتائــج
الحملــة واثرهــا عليهــم.
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مشروع التمكين االقتصادي للمرأة والشباب في االقتصاد
الزراعي – أمينكا 3
دورات تدريبيــة – جنين وغزة /إدارة المشــاريع
الصغيرة

تم تدريب

15

سيدة من جنين
يونس
(خان
سيدة من غزة سطى)
ظةالو
المحاف
و

40

ممــن يعملــن بالتصنيــع الغذائــي وتنــاول التدريــب
(إدارة المشــاريع) العديــد مــن المحــاور أهمهــا:
التعريــف بالتســويق وأهميتــه وأليــات التســويق المســتخدمة ،تعلــم مهــارة فــن التفــاوض وتطويــر
المشــروع ضمــن البيئــة المحيطــة ،أهميــة التخطيــط المالــي واعــداد الموازنــة الخاصــة بالمشــروع ،باإلضافــة
طــرق حســاب الربــح والخســارة
وتــم تدعيــم التدريــب مــن خــال عــدة طــرق وتماريــن حــول الخطــط التطويريــة للمشــروع مــن ناحيــة اإلدارة
والتنظيــم والســيولة الماليــة.

مــن اهم المخرجــات والنتائج للتدريب:
بنــاء قــدرات الســيدات وتبــادل الخبــرات فيمــا بينهــم ،وإدراك بعضهــم اهميــة مواجهــة الصعوبــات االجتماعيــة
وبــدء بعضهــم باســتخدام الســجالت الماليــة ،وتــم ابــرام بعــض االتفاقيــات بيــت الســيدات لشــراء بعــض
مســتلزمات االنتــاج فيمــا بينهــم ،وتعلــم كيفيــة حســاب الربــح والخســارة.
بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة التدريــب تــم االنتقــال الــى مرحلــة الزيــارات الميدانيــة حيــث تــم زيــارة  8مشــاريع
نســائية فرديــة وجماعيــة فــي منطقــة جنيــن مختصــة بالتصنيــع الغذائــي بهــدف التعــرف عليهــا ومعرفــة
نقــاط القــوة والضعــف وتقييــم احتياجــات المشــروع التســويقية والتدريبيــة.
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اإلدماج المالي للشابات والشباب في فلسطين
نفــذت أصالــة مشــروع «اإلدمــاج المالــي لباعثــي المشــاريع مــن الشــباب والشــابات فــي تونس وفلســطين»
بالشــراكة مــع مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب والبحــوث ـ كوتــر وبتمويــل مــن البنــك اإلســامي للتنميــة ()IDB
بصفتــه مديـرًا لمنحــة الصنــدوق الســعودي للتنميــة ( )SFDوبالشــراكة مــع برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة
( )AGFUNDوالوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( .)GIZيهــدف المشــروع إلــى تعزيــز انخــراط النســاء والشــباب
ضمــن منظومــة الشــمول المالــي وآلياتــه لمــا لــه مــن عالقــة وثيقــة فــي تحقيــق التمكيــن االقتصــادي لهــذه
الفئــة مــن المجتمــع وخاصــة النســاء ،وذلــك ألهميتــه فــي مواجهــة تحديــات البطالــة والقضــاء علــى الفقــر
وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

دليل المدربات في التثقيف المالي
وخــال المشــروع ،تــم إنجــاز «دليــل المدربــات فــي التثقيــف المالــي» خــال ســنة ونصــف ضمــن مقاربــة تشــاركية
جمعــت مركــز «كوثــر» ووزارة المــرأة واألســرة والطفولــة التونســية وثــاث مؤسســات للتمويــل األصغــر هــي
«ميكروكــراد» و«تيســير» مــن تونــس والجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمــال «أصالــة» .وتــم ويتضمــن دليــل
المــادة التدريبيــة «دليــل المدربــات فــي التثقيــف المالــي» المفاهيـــم المتصلـــة بالمـــال وكيفيـــة إدارتـــه وينقســم
إلــى ثالثــة محــاور تدريبيــة تتنــاول فــرص اكتســـاب المهـــارات األساســـية فــي مجـــال كســـب المـــال واإلنفـــاق
وإعـــداد الميزانيــــة واالدخــار واالقتــراض .كمــا يتضمــن توجيهــات مفصلــة للمدربــات والمدربيــن حـــول
كيفيـــة إجـــراء كل جلســـة تدريبيـــة إذا ال يكتفــي بإعطــاء المعلومــات ،بــل يهــدف إلــى تعزيــز الســلوكيات
الماليــة وتحقيــق تغييــر ســلوكي مســتدام وذلــك بترشــيد اإلنفــاق واالقتــراض مــع دعــم آليــة االدخــار.
قامــت أصالــة بتكييــف دليــل المدربيــن للتثقيــف المالــي وأدوات التدريــب ولغــة المحتــوى خــال دورة تدريــب
المدربيــن  TOTالتــي عقــدت فــي األردن لتتــاءم مــع المصطلحــات واللغــة الفلســطينية ،وكانــت التعديــات
مفيــدة للغايــة لتســهيل عمليــة التعلــم للمشــاركين ولفهــم المــواد التعليميــة واســتخدامها بفعاليــة.

دورات تدريبية في مجال التثقيف المالي
قامــت أصالــة بتدريــب مــا يقــارب  85شــابة رياديــة فــي موضــوع التثقيــف المالــي تحــت مشــروع «اإلدمــاج المالــي
لباعثــي المشــاريع مــن الشــباب والشــابات فــي تونــس وفلســطين» .فــي مناطــق رام اهلل وجنيــن ونابــس
وطولكــرم وقــد عمــل التدريــب علــى تحســين مهــارات ومعــارف صاحبــات المشــاريع بالشــؤون الماليــة مــع
دعــم ســلوكهم المالــي باإلضافــة الــى تطويــر معرفــة المشــاركين ومهاراتهــم فــي المواضيــع التــي شــملها
التدريــب ،وهــي إدارة األعمــال والتســويق والتثقيــف المالــي والمهــارات االجتماعيــة .Soft skills
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األثر والنتائج:
المصطلحــات الماليــة والمصرفيــة :قــام التدريــب بتطويــر المصطلحــات والمفاهيــم الماليــة والمصرفيــة
للمشــاركات
إعــداد الموازنــة :وفــر التدريــب للمشــاركات التقنيــات واألدوات الالزمــة لعمــل ميزانيتهــم وإدارتهــا بشــكل
فعــال باإلضافــة إلــى مســك الدفاتــر والتدفقــات النقديــة وأهميــة الفصــل بيــن مصروفــات الشــخصية
ومصروفــات المشــروع.
التوفيــر :قــام التدريــب بتطويــر مهارات وقدرات المشــاركات على وضع خطط االدخــار وزيادة مدخراتهم.
مهــارات االتصــال :عزز التدريب اســتراتيجيات ومهــارات التواصل الفعال بين المشــاركات واآلخرين.
تحديــد األهــداف :مكّ ــن التدريــب المشــاركات مــن تحديــد أهدافهــم ليســهل تحقيقهــا باســتخدام
اختصــار « »S.M.A.R.Tأن تكــون (دقيقــة ،قابلــة للقيــاس ،قابلــة للتحقيــق ،واقعيــة ومحــددة الزمــن).

دورات التعليم اإللكتروني في التثقيف المالي ()E-learning
أتــاح المشــروع لمــا يقــارب  100شــاب وشــابة لالســتفادة مــن دورات التعليــم االلكترونــي للتثقيــف المالــي حيــث
المقدمــة مــن خــال
ســاهم التدريــب اإللكترونــي المســتفيدين والمســتفيدات الوصــول للمهــارات والمعــارف
ّ
معلومــات تســجيل الدخــول (بمــا فــي ذلــك اســم المســتخدم وكلمــة المــرور).

ساعات استشارية
خــال فتــرة المشــروع ،قدمــت أصالــة مــا يقــارب  204ســاعة استشــارية لحوالــي  34مســتفيدة فــي المناطــق
ـم ذلــك عــن طريــق زيــارات ميدانيــة منتظمــة لصاحبــات المشــاريع والتــي هدفــت
المســتهدفة للمشــروع وتـ ّ
الــى متابعــة النســاء اللواتــي حصلــن علــى تدريــب التثقيــف المالــي وتقييــم مشــارعهن ونقــاط القــوة
والضعــف وتحديــد مجــاالت التطويــر والتحســين .وفــي إطــار ذلــك قامــت المد ّربــات بتعبئــة نمــاذج تقييــم
خاصــة بالمشــاريع ومراحــل تطورهــا.

فيلم «قصة نجاح»-تدريب االدماج المالي
فــي ديســمبر  ، 2018قامــت أصالــة تحــت مشــروع كوتــر بإنتــاج فيلــم قصيــر عــن قصــة نجــاح ســيدة رياديــة
وصاحبــة أعمــال «أمانــي الزبــن» (إحــدى مســتفيدات المشــروع) والتــي شــاركت فــي تدريــب التثقيــف المالــي
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قدمــت أمانــي للحصــول علــى قــرض مــن
وتلقــت أربــع  4ســاعات تدريبيــة مــن قبــل مــدرات أصالــة .وبأثــر ذلــكّ ،
شــركة أصالــة وقامــت بشــراء ثــاث مواكــن خياطــة لبــدء مشــروعها فــي تصميــم األزيــاء

‹‹ لطالمــا كان عنــدي موهبــة تصميــم األزيــاء ،دائمــا كان عنــدي تخــوف من إدارة
مشــروعي ،لكــن مــن خــال الــدورة ،تمكنــت أن أعمل موازنــة ،تمكنت إن أصــل لخطة>>
‹‹ادخــار ،تمكنــت أن أســعر القطعــة ،مــن أجــل أن أصل لشــريحة كبيرة أو شــريحة
معينــة مــن النــاس اللــي أنــا بــدي أوصلهــا ،وبالتالي أســتمر بمشــروعي ويكبــر أكثر وأكثر»
أماني الزبن (إحدى مســتفيدات المشــروع).

دعم وتمكين أمهات األطفال االيتام الفلســطينيين
نفــذت الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات االعمــال « اصالــة» بالتعــاون مــع « مؤسســة االعانــة االسالمية  -فرنســا
«مــن خــال مشــروع ( دعــم أمهــات االيتــام وتمكينهــم  )2019 -2018دورتيــن تدريبيتيــن في مجال إدارة المشــاريع
اســتهدفت  16مســتفيدة مــن أمهــات األيتــام فــي المناطــق المحيطــة محافظــة رام اهلل والبيــرة .وفــي إطــار
المشــروع ،تــم تدريــب المشــاركات علــى مهــارات إدارة المشــاريع وكيفيــة تنفيــذ وإنشــاء مشــاريعهن ،باإلضافــة
ـدات
لعمــل دراســة جــدوى وخطــة عمــل .تبعــا لذلــك تــم اختيــار  12ســيدة بهــدف منحهــن منــح لشــراء المعـ ّ
والمــوارد الالزمــة لتأســيس مشــاريعهن.
ونتيجــة ذلــك ،تــم تأســيس  9مشــاريع فــي مجــاالت متعــددة منهــا خدماتيــة وإنتاجيــة وتجاريــة مثــل مشــاريع
تربيــة األغنــام ومحــات إكسســوارات .ولمتابعــة تطــور المشــاريع ،حصلــت كل مســتفيدة علــى  5ســاعات
استشــارية لمتابعــة مشــروعها ومراحــل التطــور ونقــاط الضعــف والقــوة.

األثر والنتائج:
ســاهمت الــدورات التدريبيــة فــي تطويــر مهــارات ومعــارف الســيدات فــي كيفيــة إدارة وتنفيــذ وإنشــاء
مشــاريعهن.
تمكّ نــت بعــض مــن النســاء (مــن أمهــات األيتــام) مــن تحقيــق دخــل ثابــت لألســرة عــن طريــق إنشــاء
ـدرة للدخــل وتطويرهــا.
مشــاريع مـ ّ
ســاهمت الســاعات االستشــارية فــي تعريــف النســاء بنقــاط القــوة والضعــف لمشــاريعهن وبالتالــي
تطويرهــا عــن طريــق اســتغالل نقــاط القــوة والعمــل علــى تحســين مواطــن الضعــف.
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مشــروع تحســين الوضــع االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل مســتدامة
لأليتــام الشــباب وعائالتهــم مــن خــال قــروض ميســرة  /غــزة
ملخص عمل المشــروع:

تــم البــدء بتنفيــذ مشــروع تحســين الوضــع االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل مســتدامة لأليتــام الشــباب
وعائالتهــم فــي شــهر نيســان  2018مــن خــال قــروض ميســرة ضمــن برنامــج مســتقبلي فــي مؤسســة
التعــاون ،حيــث يخــدم المشــروع الشــباب األيتــام وعائالتهــم الذيــن خســروا األب «معيــل االســرة» خــال
الحــرب علــى قطــاع غــزة .2009/2008
مــن خــال المشــروع قامــت الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمــال «أصالــة» بصــرف  22قــرض
ميســر بنظــام القــرض الحســن علــى مســتفيدي برنامــج مســتقبلي ،بهــدف المســاهمة فــي تحســين
االوضــاع االقتصاديــة بصــورة مســتدامة لعــدد مــن شــباب برنامــج «مســتقبلي فــي قطــاع غــزة».
علمــا بأنــه ســبق عمليــة صــرف القــروض الحســنة مجموعــة مــن التدريبــات للمســتفيدين فــي إدارة
المشــاريع شــملت التدريبــات التعــرف علــى التســويق واهميتــه وعلــى المزيــج التســويقي وعناصــره
وفــن التفــاوض ومعرفــة أهميــة التخطيــط المالــي واعــداد موازنــة المشــروع أوليــة للعائلــة وكذلــك
آليــة تســجيل المشــتريات والمبيعــات فــي المشــروع واعــداد الدفاتــر الخاصــة بــه وإعــداد دراســات
الجــدوى لمشــاريعهم ســعيًا فــي بنــاء قدراتهــم وتمكينهــم فــي إدارة مشــاريعهم.
أنشطة المشروع:

1
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الــورش التعريفيــة بالمشــروع
واســتقبال طلبــات القــروض االوليــة

2

التدريبــات

بعــد تنفيــذ الزيــارات الميدانيــة وقبــول المســتفيدين فــي الــدورات التدريبيــة تــم تنفيــذ دورتيــن
تدريبتيــن بعنــوان ادارة المشــاريع الصغيــرة والمضــي قدمــا بواقــع  60ســاعة تدريبيــة مجمــوع
الدورتيــن كمــا يوضــح الجــدول التالــي:

اسم
النشاط

الهدف من النشاط

النتائج

األثر

تدريب (إدارة
المشاريع
الصغيرة)

تدريب  15مستفيد من برنامج
مستقبلي على أسس إدارة
المشاريع الصغيرة والعمل
على تعزيز مهاراتهم من خالل
المواضيع التدريبية المتعلقة
بكل من :التسويق واإلدارة
المالية وإدارة الوقت.

مــن خــال أنشــطة التدريــب
والمقاييــس التدريبيــة تــم
تحقــق أهــم المهــارات والمعــارف
واالتجاهــات التــي تمكــن أصحــاب
الدخــل المحــدود مــن إدارة
مشــروع صغيــر

أثر البرنامج التدريبي
على تعزيز فهم
المتدربين للمشاريع
وأنواعها وكيفية إدارة
مشروع مدر للدخل

تدريب
(المضي
قدما)

تدريب  15مستفيد من برنامج
مستقبلي على تعزيز مفهوم
النوع االجتماعي والتمكين
االقتصادي واالجتماعي ألصحاب
الدخل المحدود.

فهم األسس المنطقية
المتعلقة بتوفير الفرص
المتساوية للنساء والرجال في
مجال تطوير المشاريع

تطوير فرص العمل
الجيدة والمدرة للدخل
للنساء والرجال ضمن
اسرهم ومجتمعاتهم.

توزيع القروض على المســتفيدين

بــدء عمليــة صــرف القــروض علــى المســتفيدين
خــال شــهر أيــار  2018كمرحلــة أولــى حيــث تــم
خــال شــهر  5صــرف عــدد  11قــرض إلنشــاء أو
تطويــر مشــاريع مــدرة للدخــل واســتمرت
جمعيــة أصالــة فــي عمليــة صــرف القــروض
حتــى شــهر تشــرين أول  ، 2018خــال فتــرة صــرف
القــروض تــم صــرف مبلــغ  $77600بنســبة %100
حســب المخــط علــى  22مســتفيد ومســتفيدة
بنســبة  %110عــن المخطــط.
متابعة عملية الســداد.

بــدء المســتفيدين بعمليــة ســداد القــروض الحســنة حســب االتفــاق بيــن المســتفيدين وجمعيــة
أصالــة فــي شــهر حزيــران  2018ويتــم متابعــة عمليــة الســداد بشــكل شــهري.
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مشــروع التمكيــن االقتصادي لريادي غزة DCA-NCA /
تــم مــن خــال المشــروع تنفيــذ عــدد مــن التدريبــات الخاصــة بــإدارة المشــاريع الصغيــرة والتــي تســعى
لتنميــة مهــارات المتدربيــن وتجهيزهــم إلدارة مشــروعهم الخــاص حيــث تــم العمــل مــع  90متــدرب ومتدربــة
مــن خــال  5دورات تدريبيــة ،ومــن خــال الــدورات تــم ترشــيح عــدد مــن المســتفيدين المؤهليــن الســتالم
منحــة عينيــة إلنشــاء أو تطويــر مشــروع ابداعــي مــدر للدخــل حيــث تــم انشــاء وتطويــر  35مشــروع مــدر
للدخــل فــي عــدة مجــاالت كان اهمهــا مجــال تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت.
أنشــطة عمل المشروع:

 1التدريبات
قامــت جمعيــة أصالــة بتنفيــذ  5دورات تدريبيــة فــي ادارة المشــاريع بهــدف تطويــر مهــارات الشــباب
الريادييــن وتجهيزهــم إلدارة مشــروعهم الخــاص ،نفــذت كل دورة تدريبيــة بواقــع  20ســاعة تدريبيــة فــي
أماكــن مختلفــة فــي قطــاع غــزة وكان األثــر لهــذا التدريــب كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

الهدف من النشاط

النتائج

تدريب  18ريادي على أسس إدارة
من خالل أنشطة التدريب
المشاريع الصغيرة والعمل على
والمقاييس التدريبية تم تحقق
تعزيز مهاراتهم من خالل المواضيع
أهم المهارات والمعارف واالتجاهات
التدريبية المتعلقة بكل من:
التي تمكن الرياديين من إدارة
التسويق واإلدارة المالية وإدارة
مشروع صغير
الوقت.

األثر
بعد المتابعة الميدانية للرياديين
أثر البرنامج التدريبي على نمو
شخصية الريادي وتوافقه مع من
حوله وقدرته على إدارة مشروعه
والمنافسة.

 2توزيع المنح وانشــاء المشاريع
مــن خــال المشــروع تــم أنشــاء وتطويــر  35مشــروع مــدر للدخــل مــن خــال تقديــم منــح بمتوســط $ 2450
للمنحــة الواحــدة شــملت المنــح  5منــح لســيدات مســتفيدات جمعيــة أصالــة المتضرريــن بســبب االوضــاع
االقتصاديــة الصعبــة ،وثالثــون منحــة خاصــة بالشــباب الرياديــن أصحــاب األفــكار والمشــاريع االبداعيــة
الغيــر تقليديــة.

22

 3ورشــة عمل مع القطاع الخاص
تــم تنفيــذ ورشــة عمــل ولقــاء بيــن مســتفيدين المشــروع الحاصليــن علــى منحــة إلنشــاء او تطويــر
مشــروع مــدر للدخــل وبيــن مجموعــة مــن شــركات القطــاع الخــاص ،تــم خــال اللقــاء التحــدث عــن المشــروع
وأهدافــه وأليــه عملــه وطــرق التوجــه لألفــكار االبداعيــة فــي محاولــة خلــق فــرص عمــل جديــدة للشــباب.
وأتاحــت أيضــا الفــرص للشــباب أصحــاب المشــاريع لعــرض منتجاتهــم وخدماتهــم وأفكارهــم التــي
يقدموهــا للقطــاع الخــاص فــي محاولــة للبحــث عــن فــرص اســتثمارية وتشــبيك بيــن القطــاع الخــاص
والمســتفيدين ،نفــذ النشــاط بتاريــخ .2018-12-30
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تعزيز ودعم وصول منتجات النســاء لألســواق
المعرض الســنوي «يدنا لك ويدك حياة» ،على شــرف الثامن من آذار

أقامــت الجمعيــة الفلســطينية لصاحبــات األعمال-أصالــة معرضهــا الســنوي علــى شــرف الثامــن مــن
آذار بعنــوان «يدنــا لــك ويــدك حيــاة» فــي الثانــي مــن نيســان  2018بســاحة المحكمــة العثمانيــة
فــي مدينــة رام اهلل بدعــم محلــي مــن شــركة الوطنيــة موبيــل ،شــركة أصالــة للتنميــة واالقــراض
شــركة الكــوكا كــوال ،راديــو نســا اف ام وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني وذلــك لدعــم المــرأة
الفلســطينية الرياديــة التــي تنتــج منتجــات
مختلفــة ،حيــث ســاهم المعــرض فــي تســهيل
وصــول الرياديــات الــى األســواق وتواصلهــن مــع
الجمهــور المســتهلك باإلضافــة الــى التشــبيك
مــع النســاء األخريــات مــن خــال اطالعهــن علــى
المنتجــات المختلفــة .شــاركت  18ســيدة مــن
صاحبــات المشــاريع الصغيــرة فــي المعــرض
لعــرض وبيــع وتســويق منتجاتهــن اليدويــة
المختلفــة التــي تتنــوع مــا بيــن أعمــال يدويــة
وإكسســوارات ومأكــوالت وأزيــاء مطــرزة وصابــون
وزيــوت طبيعيــة وهدايــا األعيــاد ،حضــر المعــرض مــا يقــارب  400شــخص مــن مختلــف الدوائــر الحكوميــة
والمموليــن واصحــاب المصالــح ،وهــدف الــى إتاحــة الفــرص للنســاء الرياديــات مــن مختلــف المشــاريع
للتســويق لمنتجاتهــن باإلضافــة الــى التشــبيك مــع زبائــن جــدد وأصحــاب المصالــح ،وتــم ايضــا تعبئــة
اســتمارة مــع الزائريــن لتقييــم المعــرض والمنتجــات وكانــت نتيجــة تحليــل االســتمارات ان المعــرض
جيــد جــدًا  -ممتــاز .أمــا النســاء المشــاركات فقــد أعربــن عــن ســعادتهن بالمشــاركة واإلقبــال الجيــد
عليــه األمــر الــذي أدى الــى معرفــة الزائريــن بمنتجاتهــن المختلفــة.
مشاركات ســيدات اصالة التسويقية

خــال العــام  2018كان لســيدات «اصالــة» بعــض المشــاركات فــي المعــارض والبــازارات بتنســيق ومشــاركة
مــن «اصالــة» أهمهــا:

24

 .1سوق الحرجة:
شــاركت  6ســيدات مــن مســتفيدات أصالــة فــي البــازار الــذي نظمتــه بلديــة رام اهلل كل يــوم جمعــة
مــن  20تمــوز وحتــى  28أيلــول  2018للســنة الســابعة علــى التوالــي والــذي يوفــر مســاحة لعــرض
المنتوجــات والمصنوعــات اليدويــة التقليديــة الفلســطينية المختلفــة ،باإلضافــة لمنتوجــات يدويــة
فنيــة مســتلهمة مــن التــراث الفلســطيني والثقافــة العربيــة مــن كافــة أرجــاء فلســطين ،حيــث
قامــت مســتفيدات أصالــة بعــرض منتجاتهــن اليدويــة المختلفــة والتــي تنوعــت مــا بيــن صناعــة
إكسســوارات وصابــون وأخشــاب وصناعــات القــش.

.2مهرجان العنب:
شــاركت بعــض مــن مســتفيدات أصالــة فــي مهرجــان العنــب والــذي يقــام ســنويا فــي مدينــة حلحــول ايــام  10و
 11و  12مــن أيلــول  ،2018حيــث حضــر المهرجــان مــا ال يقــل عــن  100ألــف زائــر ،وذلــك بفضــل تنــوع الفعاليــات التــي
تخللــت المهرجــان ،اضافــة لتنــوع المنتجــات الوطنيــة علــى ارض المهرجــان ،حيــث عرضــت المشــاركات
مــن جمعيــة أصالــة بالمهرجــان منتجاتهــن الخاصــة بالمأكــوالت.

 .3مهرجان يوم التراث الفلسطيني:
شــاركت بعــض مــن مســتفيدات أصالــة فــي فعاليــات يــوم التــراث الفلســطيني فــي شــهر تمــوز 2018
والــذي أقيــم فــي الســاحة المقابلــة لــدار بلديــة البيــرة ،بالشــراكة مــع مؤسســة شــباب البيــرة ،وزارة
شــؤون المــرأة ،جمعيــة الروزانــا ،حيــث قامــت مســتفيدات أصالــة خــال المهرجــان بعــرض منتجاتهــم
مــن الحــرف والمنتوجــات اليدويــة.

 .4معرض على هامش مهرجان التراث الحادي عشر بتنفيذ من مركز الفن الشعبي
عقــدت جمعيــة أصالــة معــرض للمنتجــات النســوية ضمــن فعاليــات مهرجــان التــراث الحــادي عشــر
فــي شــهر تشــرين أول الــذي ينفــذه مركــز الفــن الشــعبي فــي قصــر رام اهلل الثقافــي والــذي يشــتهر
بالعديــد مــن األنشــطة الثقافيــة مثــل عــروض الفولكلــور والموســيقى والرقــص الشــعبي (الدبكــة)،
وتخلــل المعــرض عــرض لمجموعــة مــن المنتجــات النســوية والمصنوعــات اليدويــة مــن ابــداع 7
مســتفيدات مــن أصالــة.

 .5عرض المنتوجات النسوية في مقر أصالة
قامــت أصالــة بتوفيــر مــكان لعــرض المنتوجــات النســوية فــي مقرهــا الكائــن فــي البيــرة ،اذ وفــ ّر ت
الجمعيــة فرصــة شــهر لــكل منتــج ليتــم عرضــه فــي الجمعيــة ،وذلــك بهــدف مســاعدة النســاء
بتوصيــل منتجاتهــن لألســواق واشــراكهن بكافــة النشــاطات االقتصاديــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة.
ولجمــع معلومــات النســاء صاحبــات المشــاريع لعــرض منتجاتهــن ،نشــرت أصالــة إعالنــا ممــوال علــى
صفحــة الفيســبوك لدعــوة جميــع النســاء صاحبــات المشــاريع وخاصــة فــي مجــال المأكــوالت ،إلرســال
صــور منتجاتهــن واســم المشــروع ومعلومــات االتصــال الخاصــة بهــن ليتســنى ألصالــة ترويــج
المنتجــات وبيعهــا فــي مــكان عــرض المنتجــات فــي مكتــب أصالــة.
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وفــي إطــار ذلــك بــدأت أصالــة بالعمــل مــع صاحبــات األعمــال والرياديــات مــن أجــل بيــع وعــرض
منتجاتهــن فــي المســاحة المخصصــة لبيــع المنتجــات فــي مكتــب أصالــة ،وقامــت بعــرض أول منتــج
لرياديــة فلســطينية صاحبــة مشــروع « عســل جبــال االراضــي «(زهــوة أبــو مــ ّر ة) والتــي تعمــل زهــوة
فــي إنتــاج العســل وبيعــه .فــي أوائــل شــهر كانــون األول قامــت جمعيــة أصالــة بعــرض منتــج العســل
فــي مكتــب أصالــة واتبعــت وســائل عــدة لتســويق المنتــج وترويجــه منهــا نشــر ملصقــات إعالنيــة
داخــل المبنــى ،حيــث يتواجــد مكتــب أصالــة ،وأيضــا مــن خــال إعالنــات علــى صفحــة أصالــة علــى
الفيســبوك وكذلــك ضمــن المجموعــات البؤريــة والطــاوالت المســتديرة التــي أجرتهــا أصالــة مــع
المســتفيدات .حققــت زهــوة حتــى اآلن  750شــيكل مــن بيــع منتــج العســل.

 .6موقع أصالة االلكتروني « ادعم مستفيداتنا»
كجــزء مــن دعــم جمعيــة أصالــة للنســاء الرياديــات فــي الوصــول لألســواق ،قامــت أصالــة بإضافــة
قســمًا جديــدًا علــى موقــع أصالــة االلكترونــي بعنــوان «ادعــم مســتفيداتنا» ،والــذي يتضمــن 25
منتجــً للنســاء صاحبــات المشــاريع إلــى جانــب صــورة ووصــف لــكل منتــج .ســتقوم أصالــة بتحديــث
المنتجــات بشــكل منتظــم للســماح ألكبــر عــدد ممكــن مــن النســاء بالترويــج لمنتجاتهــن وزيــادة
مبيعا تهــن .
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مشاركات اقليمية
دورة تدريــب المدربيــن TOTفــي مجال التثقيف المالي

فــي شــهر شــباط مــن عــام  ،2018شــاركت موظفــات
ومد ّربــات أصالــة بــدورة تدريــب المدربيــن TOT
لمــدة أربــع أيــام فــي األردن فــي مجــال التثقيــف
المالــي تحــت مشــروع «االدمــاج المالــي لباعثــي
المشــاريع مــن الشــابات والشــبان فــي تونــس وفلســطين» بالشــراكة مــع مركــز المــرأة العربيــة للتدريــب
والبحــوث -كوثــر.
وخــال التدريــب قامــت المشــاركات مــن أصالــة بتكييــف دليــل المدربيــن للتثقيــف المالــي وأدوات التدريــب
ولغــة المحتــوى لتتــاءم مــع المصطلحــات واللغــة الفلســطينية ،وكانــت التعديــات مفيــدة للغايــة لتســهيل
عمليــة التعلــم للمشــاركين ولفهــم المــواد التعليميــة واســتخدامها بفعاليــة.
وتــم عقــد ورشــة عمــل تدريبيــة خــال التدريــب ومناقشــة اإلدمــاج المالــي مــع المشــاركين باإلضافة إلى أنشــطة
تدريــب متعــددة تناولــت العناصــر الرئيســية الثالثــة للتدريــب ،وهــي الميزانيــة الماليــة واالدخــار المالــي وإدارة
الديــون .كمــا تــم توزيــع المــواد التدريبيــة علــى المشــاركين.
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