
 

 

 
 
  



 

 

  

، وذلك على صعيد نسب البطالة  اقتصاديا    تعتبر النساء في المجتمع الفلسطيني من أكثر الفئات المهمشة
واألجور واالستغالل وحتى باالستحواذ على ملكياتهن الخاصة، هذه البيانات ظهرت في مسوحات الجهاز  
المركزي لإلحصاء الفلسطيني. وكسائر المجتمعات في الدول الفقيرة، تسعى الحكومات والمنظمات الدولية  

ين أوضاعهن االجتماعية، لذا نجد حساالقتصادية والتي تؤدي إلى ت  إليجاد حلول للنساء لتحسين أوضاعهن
 أن توجه النساء للحصول على تمويل لتحسين فرصهم االقتصادية باتت فكرة دارجة حول العالم وبتزايد. 

  
انخراط   على  تحث  التي  والسياسات  اإلجراءات  من  سلسلة  أدرجت  فلسطين،  العمل    النساءفي  سوق  في 

االقتصادي واالجتماعي األسري، إال أن    نشاء مشاريع مستقلة تحسن من خاللها وضعهومساعدتهن في إن
في المجتمع   مهذه السياسات على أرض الواقع ما زالت بحاجة لمراجعة، خصوصا  أنها تتشابك مع عدة أجسا

لفلسطيني تنفذ عملية تسهيل حصول النساء على التمويل الذي يحتجن إليه، سواء من خالل الجهاز المصرفي ا
شركات اإلقراض الصغيرة التي تمول مشاريع النساء. كما وتواجه النساء    \)البنوك( أو من خالل مؤسسات  

في   حقيقية  صعوبات  إلى  باإلضافة  فلسطين،  في  مشاريعهن  تمويل  على  الحصول  في  عديدة  صعوبات 
 وم المنح التشجيعية للنساء. االلتزامات المترتبة عليهن بعد الحصول على هذه القروض، في حين يتراجع مفه 

 
، وتستعرض أهم اآلليات والطرق عليه  هذه الورقة تستعرض واقع التمويل وفرص حصول النساء في فلسطين

كما تستعرض القطاعات المختلفة التي تحصل من خاللها    وأهدافه،لذلك، وما هي السياسات المرتبطة به  
ات التي تواجه النساء في الحصول على التمويل المطلوب  النساء على التمويل. كما وتركز على كافة الصعوب

من خالل الشروط المرتبطة بآلية التمويل وانطباق الشروط على النساء من حيث الضمانات وتاريخ المشروع 
التي تواجههن الحقا  في تحقيق االلتزامات المترتبة  المعيقات    وتشير الورقة إلىوالفئة العمرية المسموح بها، كما  

إلى  علي باإلضافة  للنساء.  الربح  هامش  على  ذلك  يؤثر  وكيف  القروض  على  العالية  الفائدة  حيث  من  هم 
 الصعوبات االجتماعية التي تواجهها المرأة في ظل هذه المنظومة من استغالل إما من خالل 

 

أزواجهن أو آبائهن أو إخوتهن من حيث إجبارهن على أخذ قروض ليتم االستفادة بها من طرفهم، 
تحرم المرأة من ضمانات قد تقدمها للبنوك. أو في السيطرة على الملكية التي   
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أثناء إعداد هذه الورقة اعلنت حالة الطوارئ وإغالق  كافة المنشآت نتيجة انتشار وباء كورونا، وهذا ما  في   

فاقم أزمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون وجود خطط إنقاذ أو تدخالت رسمية حقيقية، باستثناء الحديث  
ا  من بين هذه المشاريع أو تحديد  عن قروض موجهة لتلك القطاعات، دون اإلشارة إلى الفئات األكثر تضرر 

األولويات للعائالت التي ترأسها نساء أو النساء المقترضات، الالتي باألساس واجهن تحديات عدة من أجل 
إقامة مشاريعهن واالنطالق بها، باإلضافة إلى الصعوبات والتحديات األخرى التي واجهنها إلبقاء مشاريعهن  

لعبء بات مركبا  بعد جائحة كورونا على النسوة الالتي يمتلكن مشاريع  مستمرة في العمل، مما يعني أن ا
 صغيرة ومتناهية الصغيرة تعيلهن هن وأسرهن. 

 
كشفت الورقة التي استند بها الباحث لمؤشرات السياق العام الفلسطيني ولمجموعة من البيانات المالية للحاالت  

باإلضافة إلى المقابالت الفردية الميدانية التي أجريت مع الدراسية من بنوك وشركات/مؤسسات اإلقراض،  
بالسياق   يتعلق  ما  منها  واالستنتاجات،  التحديات  من  مجموعة  كشفت  الحقل،  هذا  في  االختصاص  ذوي 
الفلسطيني العام من حيث ارتفاع نسب البطالة بشكل أكبر بين صفوف اإلناث، مما يعني أن هنالك حاجة 

استهد محط  النساء  وتنعكس  لتكون  لمشاريعهن،  للتمويل  الوصول  فرص  خالل  من  التمكين  حيث  من  اف 
الصعوبات في ذلك بالشروط البرامجية للبنوك وبعض شركات/مؤسسات اإلقراض من حيث الحد األدنى للعمر  
وعمر المشروع والدخل واشتراط الدخل من خالل األرباح والضمان وغيرها من المسائل، كما كشفت الورقة 

خالل عن وجود   من  النساء  تمكين  تسهيل فرص  حيث  من  الرسمية  القرار والجهات  صانعي  فجوات لدى 
 الحصول على تمويل لمشاريعهن. 

 
وبهذا، تقدم الورقة مجموعة من التوصيات بعد تفسير ووصف التحديات الكامنة أمام النساء لفرص حصولهن 

 على التمويل من أجل تمكينهن اقتصاديا  واجتماعيا . 
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  pal.org-info@asala :لالطالع على الدراسة كاملة ومحتواها يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني*

 02-2413035 :أصالة عبر هاتف رقم –أو التواصل مع مكتب الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال 
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