
 
 

  

  دعـــوة  
تتشرف   حكومة كندا  تحت رعاية معالي وزير االقتصاد الوطني وبدعم من

مشروع خلق فرص ضمن  " أصالة"  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال
 ”GROW“اقتصادية للنساء والشابات في الضفة الغربية 

السياسات  مستديرة لعرض نتائج ورقة الطاولة الوتكن/م لحضور لقاء بدع 
 بعنوان: 

 االنتقال من العمل غير المنظم إلى المنظم 
السياسات والفرص المتاحة أمام النساء صاحبات المشاريع الصغيرة " 

 " والمتوسطة
 بالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني ووزارة شؤون المرأة 

  صباحا   10الساعة  2020 / 28/9الموافق  ،االثنين وذلك يوم 
 شارع الشرفة ،  البيرة City Inn Hotel)) لسيتي إن  في فندق ا

مشاركًا حرصًا   25يرجى األخذ بعين االعتبار أن المشاركة تتم عبر تأكيد الحضور فقط، وسيتم استقبال 
 على السالمة العامة. 

         لالستفسار وتأكيد المشاركة: 
 0593100696هاتف: ، pal.org-Fidaa@asalaبريد إلكتروني: 

 

 

تنفذه   ”GROW“ مشروع خلق فرصة اقتصادية للنساء والشابات في الضفة الغربية

االقتصاد   وزارة  مع  بالشراكة  الدولية  كووتر  صاحبات  شركة  وجمعية  الوطني 
 األعمال "أصالة".
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 ألجندة  ا
 المحاور الرئيسية        المتحدث/ة  المدة 

 السيدة/ رجاء رنتيسي  10:05 –  10:00
المديرة العامة للجمعية الفلسطينية  

 أصالة  -لصاحبات األعمال 

 كلمة ترحيبية  -
جمعية أصالة وبرنامج الضغط   -

 والمناصرة 
10:05  –  10:10 

 
 

 سهى عوض للا ة/السيد 
 االقتصاد رئيسة ديوان وزيرة 

 . وزارة االقتصاد الوطني

 كلمة ترحيبية   -
دور وزارة االقتصاد الوطني في تمكين   -

المنشئات الصغيرة والمتناهية الصغر 
 تقودها نساء  التيوالمتوسطة وبالذات 

 السيد/ أمين عاصي    10:15  –  10:10
 مدير دائرة التخطيط والسياسات 

 وزارة شؤون المرأة                
  

 

 كلمة ترحيبية  -
دور وزارة شؤون المرأة في تعزيز  -

السياسات الممكنة للنساء بشكل عام  
وصاحبات األعمال األقل حظا بشكل  

 . خاص 
  سامر سالمة  /السيد  10:20- 10:15

 لعمل وكيل وزارة ا
 حيبية  كلمة تر  -
  دور وزارة العمل في دعم المشاريع -

 النسوية الصغيرة.  
 السيد/  إياد الرياحي   10:50  –  10:20

 باحث ومؤسس   
مرصد السياسات االجتماعية  

 واالقتصادية 

وان " االنتقال بعنعرض ورقة السياسات  -
- إلى المنظم  مل غير المنظم من الع

أمام النساء    تاحة السياسات والفرص الم
 . صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 عرض التوصيات المقترحة   -
 حول ورقة السياسات  ت نقاش ومداخال - نقاش وتوصيات    12:10  –  10:50

 االتفاق على التوصيات   -
 



 أيفي حال وجود   Zoomتطبيق  عبريرجى األخذ بعين االعتبار أن اللقاء سوف يتم تحويله  
 . خالل الفترة المحددة للقاء، وسوف يتم إرسال رابط اللقاء عبر البريد االلكترونيإغالق 


