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 المقدمة

 

 جمعية اصالةنبذة عن 

 7991الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال "أصالة " هي مؤسسة أهلية فلسطينية بدأت عملها عام 

 .1007باسم مركز المشاريع النسوية ثم سجلت باسمها الحالي في عام 

تهدف اصالة منذ تأسيسها الى تعزيز مهارات المرأة الفلسطينية الضرورية وتعزيز فرص مساهمتها 

في المجتمع وتطوره، من اجل المساواة في الحقوق وفرص الوصول الى الموارد ومن أجل  الناجحة

 المساهمة في بناء وتطور المجتمع وتحسين األوضاع االقتصادية لألسر الفلسطينية.

، بتقديم القروض متناهية الصغر للمشاريع الصغيرة للنساء الفلسطينيات 7991بدأت أصالة في عام 

مليون دوالر  03قرض بقيمة أكثر من  00000ذلك، قدمت أصالة ما يزيد عن المهمشات. وبعد 

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.

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

الغربية )رام هللا، بيت لحم، جنين، طولكرم، نابلس، الخليل( وفي قطاع غزة. وبناًء على االحتياجات 

رى ققامت اصالة بتوسيع نطاق عملها لتصل الى عشرات االالف من النساء الرياديات المهمشات في ال

 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 

اعدة يق والمسواإلداري والتقني للمستفيدات من خالل الدورات التدريبية ورفع الكفاءات والتسو

 لوصول منتجات النساء الرياديات الى األسواق.

 

 التطورات االستراتيجية والهيكلية

بالفصل بين انشطتها كمؤسسة أهلية تنموية وأنشطتها كمؤسسة إقراض  1072قامت جمعية أصالة عام 

س شركة يمتناهية الصغر بسبب تغير القوانين الفلسطينية الخاصة بالمؤسسات المالية، حيث تم تأس

، لتكون الذراع التمويلي لمستفيدات 1072أصالة للتنمية واإلقراض وتسجيلها رسمياً في تشرين الثاني 

الجمعية المسؤول عن استمرار تقديم الدعم المالي للمستفيدات. وحافظت الجمعية الفلسطينية لصاحبات 

 في تمكين المرأة الفلسطينية أصالة على وجودها كمؤسسة أهلية تنموية غير حكومية تساهم –األعمال 

ً من خالل برامج رفع القدرات والتدريب والتشبيك والتسويق والوصول إلى  ً واجتماعيا اقتصاديا

والمنتجات، باإلضافة إلى الدعم والمناصرة لحقوق المرأة وزيادة مشاركتها األسواق، تطوير األسواق 

  .اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً 

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

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 

  .خرى وذلك من أجل المساهمة في تحسين أوضاعهن وأوضاع أسرهن االقتصاديةجهة أ



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 

 توى كل مجموعة مستهدفة.الخاصة بمس

 رؤيتنا

 المساواة.وقادرة ومؤثرة في مجتمع ينعم بالعدالة االجتماعية ريادية وتتطلع أصالة إلى امرأة فلسطينية 

 رسالتنا

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

 .ى حقوقهن االقتصادية واالجتماعيةول إلالفلسطينيات ذوات الموارد المحدودة للوص

 قيمنا

 الشفافية والمصداقية واإلدماج واالبتكار.

 

 االهداف االستراتيجية

 ان تتمتع المرأة بحقوقها االقتصادية واالجتماعية. 

  ان تتفوق المرأة وتتميز بقدراتها الفنية وان تمتلك المهارات الضرورية التي تمكنها من

 .الرسمياالنخراط في السوق 

  تعزيز وصول المرأة الى االسواق. 

 ان تعمل الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال " اصالة" بكفاءة واستدامة. 

 اجتماع الهيئة العامة السنوي

وم أصالة، وذلك ي–الفلسطينية لصاحبات األعمال  العامة للجمعيةتم عقد االجتماع السنوي للهيئة 

، 12من أصل  /ةعضو 73، حيث حضر البيرة –في مقر الجمعية  12/8/1079الموافق  ربعاءاال

 وابتدأ االجتماع وفق البنود المدرجة على جدول األعمال المرفق:

  .قامت السيدة رجاء رنتيسي رئيس مجلس اإلدارة، بالترحيب وإعالن النصاب 

   باإلجماعوتم االقرار والموافقة عليه  1072لعام عرض التقرير اإلداري تم. 

  وتم االقرار  1072لعام  ايرنست اند يونغعرض التقرير المالي من قبل شركة التدقيق تم

 .باإلجماعوالموافقة عليه 

 1079اعتماد شركة ايرنست اند يونغ كمدقق مالي لسنة  تم. 

  تقرير عن شركة أصالة للتنمية واالقراض 

  معية كافة نشاطات الجوتم اقتراح بعض التوصيات من قبل اعضاء الهيئة العامة للمشاركة في

وطلب التواصل معهم عن طريق مجموعة للواتساب، وان يتم عرض الخطة االستراتيجية 

 من معرفة ما انجز خالل السنة. ليتمكنوالنفس سنة التقرير 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عية أصالةعضوية جمبرنامج 

بطرح (  CIPEمركز المشاريع الدولية الخاصة )قامت جمعية أصالة بالتعاون مع  1079عام في 

كتيب وطلب العضوية انشاء  وصاحبات المشاريع وتم البرنامج الخاص بالعضوية للسيدات الرياديات

لبرنامج  1079عضوة خالل عام  20للعضوات المنتسبات حيث انضمت  خاص بالخدمات المقدمة

ي ن فالعضوية الخاص بالجمعية من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة والالتي يعمل

قطاعات مختلفة بما في ذلك التصنيع الغذائي والحرف اليدوية والتطريز، وقد تم تقسيم الخدمات المقدمة 

 بإمكان السيدة اختيار الفئة المالئمة لها ولحجم مشروعها :، حيث بناء على نوع المشروع 

 

 أنواع العضوية /الخدمات:

 

 شروع او مشاريع ناشئة(يهن فكرة مدالمشاريع المبتدئة )السيدات اللواتي ل 

  تدريبات مختصة بهذه الفئة 

  تحضيرهم للمشاركة بمعارض وبازارات 

 تسويق عبر المنصات االلكترونية لجمعية أصالة 

 خصومات على خدمة ضمان الجودة والتغليف وبطاقة المنتج 

 )تسهيالت للحصول على تمويل )قروض 

  خصومات على الخدمات والمواد الخام من خالل الكرت الخاص بعضويتك 

 اتاحة الفرصة للعضوات للمشركة بأجندة الحشد والمناصرة 



 

 :)المشاريع المتوسطة )منتج جاهز للبيع والتسويق 

 تدريبات مختصة بهذه الفئة 

  مشاركة بمعارض وبازارات محلية 

 يع الخاصة بجمعية أصالةالحصول على خدمة التسويق من خالل نقاط الب 

 تسويق عبر المنصات االلكترونية لجمعية أصالة 

 خصومات على خدمة ضمان الجودة والتغليف وبطاقة المنتج 

 )تسهيالت للحصول على تمويل )قروض 

  خصومات على الخدمات والمواد الخام من خالل الكرت الخاص بعضويتك 

 لمناصرةاتاحة الفرصة للعضوات للمشاركة بأجندة الحشد وا 

 

 )المشاريع المتطورة )منتج متطور 

 )تدريبات مختصة بهذه الفئة )تدريبات متطورة 

 المشاركة بمعارض وبازارات محلية وخارجية 

 الحصول على خدمة التسويق من خالل نقاط البيع الخاصة بجمعية أصالة 

 تسويق عبر المنصات االلكترونية لجمعية أصالة 

  والتغليف وبطاقة المنتجخصومات على خدمة ضمان الجودة 

 )تسهيالت للحصول على تمويل )قروض 

  خصومات على الخدمات والمواد الخام من خالل الكرت الخاص بعضويتك 

 اتاحة الفرصة للعضوات للمشاركة بأجندة الحشد والمناصرة 

 

 نوقد ركزت خدمات برنامج العضوية الخاص بجمعية أصالة على ثالث محاور لتمكي

ت اقتصاديا واجتماعيا وهي، أوال بناء القدرات العضوات المنتسبات السيدات العضوا

وتطوير مهاراتهم وثانيا تسهيل وصولهن الى األسواق وثالثا إيصال اصواتهن في قضايا 

الضغط والمناصرة للتأثير على صناع القرار. وتسعى جمعية أصالة من خالل نشاطاتها 

اور الثالثة السابقة ذكرها وزيادة عدد المقدمة الى تفعيل خدمات العضوية ضمن المح

 .عضواتها لالنضمام لبرنامج العضوية وتطوير منتجاتهم ومشاريعهن

 

لعضوية جمعية اصالة ازدادت مشاركاتي االقتصادية وتمكنت  بانضمامي"
لهذه  بانضماميسعيدة جدا  ...من توصيل منتجاتي لألسواق بشكل أكبر 

 "شكرا أصالة. العائلة
 Saperla SaBon مشروعصاحبة  -صابرين تصلق  الريادية -أصالةعضوة جمعية 

 

 

 

https://www.facebook.com/SaperlaSaBon/?__tn__=K-R&eid=ARDvbnzaqmE8mWjIND1WvbffvkskaNt5qAmll_j6vKg3tH51I86e_-KfDNTL0SCp4iLnlpBc02357XYc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD8JM-QQxtGALuOjBwyhekxOzBFDA0nM0hSBfECnvKfEqzyJ0YZg8V4gJ5eRKf_cYEVs-1er8QHRbYi325ftLZtbiahDuDQiXQOY_FbSbxAywOLiSK4GYQYI6ArFhmHl5RjljMjcX2_1K97EK8CoyqQQ1aSSa5ZhCi9c1nwK9EYnqOue8HA8fuWj5IIGIsSA9dTRV3aOvYmX7XdsyKyDF2X9eYd82N-LLDts8qklHfOT9gIcnQZUIDHFzYZSBlIg4yv4qXDtuIXdlV5Ih07R9CwFc5gDJyBelGJRBFXOT8v6OSIt7HRwKOg78L8i67THlxkiLBaXuPh9CcRBM8Ax0eCDA


 نشرة العضوية

   

 

 

 



 البرامج واألنشطة

أساسية والتي تهدف الى تقديم  محاوروتنفيذ نشاطاتها على ثالثة  ترتكز جمعية أصالة في عملها

 واقتصاديا:اجتماعيا  السيداتالخدمات للسيدات وتمكين 

 

 برامج الحشد والتأييد والمناصرة -1

 القدراتبرامج بناء  -2

 برامج الوصول الى األسواق -3

 برامج الحشد والتأييد والمناصرة

 في كافة المناطقومناصرة لحقوق المرأة االقتصادية واالجتماعية تنظم أصالة حمالت حشد وتأييد 

 في التنمية االقتصاديةواالعتراف بمساهمتها تعزيز انخراط المرأة في المؤسسات الوطنية ل

 ومن ضمن النشاطات التي تندرج تحت هذه البرامج:  والمجتمعية.

 

والصناعية حول تعزيز مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية ورقة سياسات  -1
 والزراعية الفلسطينية كعضوات وفي مجالس اإلدارة

 

حملة وطنية تهدف الى  ذبتنفي 1072في عام  أصالة -قامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال

زيز مشاركة صاحبات االعمال في انتخابات الغرف التجارية لما له من أهمية في إيصال صوت تع

النساء وتمكينهن من االنتقال من العمل الغير رسمي الى العمل الرسمي، وكجزء من الحملة قامت 

حول تعزيز مشاركة صاحبات االعمال في الغرف  1079في عام  جمعية أصالة بتطوير ورقة سياسات

التجارية، حيث تناولت الورقة أهم التحديات والصعوبات التي تحد من مشاركة النساء في انتخابات 

الغرف التجارية باإلضافة الى طرق تعزيز وزيادة نسبة مشاركتهن في االنتخابات القادمة والمتوقعة 

 .1011في 

 

وع "خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب في الضفة الغربية" مشر الحملة ضمنهذه  تندرج

(GROW)   ،تنفذه شركة كووتر سوجيما بالشراكة مع جمعية أصالة ومؤسسة الشرق األدنى والذي 

(NEF) ،يهدف المشروع إلى تعزيز و، بتمويل من الحكومة الكندية ، وبالتعاون مع وزارة االقتصاد

 يستجيبو ء للنساء والشابات ذوات الدخل المنخفض في الضفة الغربيةالتمكين االقتصادي وزيادة الرخا

ليتجاوزن  الغربية،في الضفة  لالحتياجات التنموية والتحديات التي تواجه النساء والرياديات الشابات

أدوارهن األساسية غير المعترف بها إلى حد كبير، مما يسهم في نهاية المطاف إلى تعزيز صوتهن 

جالين االجتماعي واالقتصادي، باإلضافة إلى تحسين اإلنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع ودورهن في الم

 .الزراعي

 

بالتزامن مع اعالن وزارة االقتصاد موعد عقد انتخابات غرف التجارة والصناعة في عدة محافظات، 

وجاءت  1077في عام  عقدت آخر انتخابات لمجالس إدارات الغرف أن من الجدير بالذكرحيث أنه 

لتكشف المشاركة الشحيحة للنساء في الترشح في انتخابات هذه الغرف األخيرة االنتخابات نتائج 



أن  GROWارتأت أصالة وفريق نساء،   2حيث لم تتجاوز نسبة النساء المرشحات في المحافظات 

اب المصالح حول فرصة لرفع الوعي لدى النساء وأصح وصدور النتائج فيما بعد،هذا اإلعالن 

التمثيل المتدني للنساء في عضوية الغرف ومجالس إدارتها والحاجة لتعزيز مشاركة المرأة في 

االنتخابات القادمة لتفعيل دور المرأة وصوتها في واحدة من أكبر وأقدم المؤسسات الممثلة للقطاع 

تعديل بعض السياسات الخاص ، وكذلك فتح حوار مع صانعي القرار داخل الغرف حول الحاجة إلى 

 والتشريعات في الغرف.

حكام النظام أتم عقد انتخابات الغرف التجارية بموجب  1079ومطلع عام  1072واخر عام أفي 

سنوات منذ عقد  2وبذلك تكون االنتخابات االولى التي جاءت تطبيقاً لهذا النظام وبعد المذكور 

ن مما شكل تراجعا عفي انتخابات الغرف التجارية امرأتين فقط  النتيجة فوز وكانت 1077انتخابات 

نسبة تمثيلهن في انتخابات المجالس السابقة، بحيث بلغت نسبة النساء اللواتي يحق لهن االنتخاب لعام 

ونسبة النساء المشاركات ،  %0بينما بلغت نسبة النساء اللواتي يحق لهن حق الترشح  3% ،1072

باستكمال وعلى أساس ذلك قامت أصالة بعمل  . %1ل من في مجالس الغرف التجارية كانت أق

مشاركة النساء ودورهن في  الى تعزيزهدف ت النشاطات ضمن حملة توعية وضغط ومناصرة

 الغرف التجارية

قانونية في خبيرة و مع مستشارةبالتعاقد  ،1079شهر شباط  في سياساتالاعداد ورقة  تم وتبعا لذلك

ط هدفت الورقة الى تسليوالغرف التجارية والصناعية  دمع اتحاتعاون وبال قضايا النوع االجتماعي

الضوء ألبرز المعيقات التي تواجه صاحبات األعمال والتي تحول دون مشاركتهن الفاعلة في الغرف 

وراق أمراجعة  أهمها الورقة  ألعدادعدة أدوات تم  استخدام  وقد التجارية وفي مراكز صنع القرار

يدات مع سنتائج عمل المجموعات البؤرية و نظمة والتشريعاتألواالستراتيجيات وا دبياتألالعمل وا

ماعي في وحدة النوع االجتوطاقم أمين عام  مع واللقاءات المتخصصة صاحبات مشاريع ورياديات 

مسؤولة النوع االجتماعي في منظمة العمل الدولية لمعرفة السياسات وخطط اتحاد الغرف التجارية ، و

 ،انتخابات الغرف التجارية العضوية وكذلك في والتوصيات في موضوع مشاركة النساء فيالعمل 

ط وس اطقي في الغرف التجارية في منعالنوع االجتماباإلضافة إلى  طاوالت مستديرة مع وحدات 

في كل من وزارة العمل، وزارة شؤون ، وللمؤسسات الحكومية الشريكة وشمال وجنوب الضفة الغربية

 مع  الشؤون والصناعية، ومقابالت شخصية معمقةاالقتصاد واتحاد الغرف التجارية ارة ، وزالمرأة

طاع الخاص ، ووحدة النوع االجتماعي  في وزارة ورئيس وحدة الق، للشركاتالعامة  اإلدارةالقانونية، 

لغرف ا القانوني التحاد المستشارورئيس اللجنة المركزية النتخابات الغرف التجارية واالقتصاد 

لواتي حالفهن الحظ لعضوات ال، وا1077عضوات الغرف التجارية للدورة االنتخابية لعام ، ولالتجارية

على  طالعاالفي انتخابات الغرف التجارية الحالية واللواتي لم يحالفهن الحظ في ذلك بهدف  بالنجاح

 ات المجتمع المدني، واشراك المؤسسات الشريكة ومؤسسدة والتوصياتاالتجارب والدروس المستف

والنسوية والدولية والحكومية ذات العالقة بمناقشة نتائج وتوصيات الورقة بعد اعدادها من خالل طاولة 

 اخرى لجمع التوصيات والمقترحات. مستديرة

وقد توصلت ورقة السياسات لتوصيات تهدف إلى تمكين النساء اقتصاديا من خالل زيادة األعمال 

عدد المنتسبات منهن لعضوية الغرف التجارية مما يؤدي إلى زيادة عدد المنشآت الريادية النسوية و 

النسوية الرسمية وتعزيز نجاحهم االقتصادي، كما تدعوا هذه الورقة إلى تمكين النساء اجتماعيا 

انتسابهن للغرف التجارية و خلق بيئة حاضنة للنساء من د وإزالة المعيقات االجتماعية التي تح  

ت داخل الغرف، لتعزيز وجود النساء في الغرف التجارية ، إضافة إلى التمكين السياسي من الرياديا

خالل زيادة نسب النساء في مواقع صنع القرار ووجودهن كعضوات في المجالس اإلدارية للغرف 

 التجارية، ومن أبرزها: 

 المنظمة للغرف التجارية  توصيات على مستوى السياسات والقوانين 



 لى مستوى رفع الوعي وبناء القدرات:توصيات ع 

 توصيات على مستوى الخطط 

 توصيات على مستوى الهياكل التنظيمية 

 

 
 

 

 لعرض ورقة السياسات لقاء الطاولة المستديرة -2

حوار الطاولة  1079في الثاني من نيسان أصالة  –نظمت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال 

، لعرض ورقة سياسات حول تعزيز مشاركة  ة في مدينة رام هللاالمستديرة في قاعة الغرفة التجاري

صاحبات األعمال في الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية كعضوات وفي مجالس 

ممثلي/ات عدد  من اعضاء الغرف التجارية ، وذلك بمشاركة GROW اإلدارة، ضمن مشروع

وصاحبات اعمال  ، ممثلين عن الوزارات ،مؤسسات دولية القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني

حقوقيين، حيث تضمن اللقاء عرض للورقة والمعيقات التي تحد من مشاركة المرأة في الغرف و

التجارية وتحليل الواقع والتحديات العملية التي واجهت النساء في انتخابات الغرف التجارية 

لتي سيتم العمل عليها بوجود صناع مشاركتهن وا وعرضت الورقة أيضا أبرز التوصيات لتعزيز



 .القرار

همها: اعالن تشكيل مجلس استشاري نسوي بالتعاون مع أتم تسليط الضوء على بعض المخرجات و

ن من صاحبات االعمال، ليتم تعزيز صوت النساء بالغرف مكو  الغرفة تجارة وصناعة رام هللا 

 .ف التجاريةالتجارية، وتفعيل دور المرأة باتحاد الغر

 

 السيدات صاحبات األعمال مع المستديرةلقاءات الطاولة  -3
 70)  سلسلة من لقاءات الطاولة المستديرةبعقد أصالة -الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال قامت

 ةمشارك ومشارك 102 وشارك فيها 1079عقدت خالل الفترة بين شهر تموز وأيلول والتي  لقاءات(

خاللها بالتصويت من خالل لقاءات الطاولة المستديرة والتي عقدت في مختلف المحافظات منها  اقامو

ضمن مشروع خلق فرص اقتصادية  جنين، نابلس، رام هللا، الخليل، بيت لحم، وسلفيت وطولكرم

المنفذ من قبل شركة كووتر سوجيما بالشراكة مع  ”GROW“ للنساء والشابات في الضفة الغربية

وبالتعاون مع وزارة االقتصاد الوطني، حيث هدفت هذه  األدنىأصالة ومؤسسة الشرق  جمعية

اللقاءات إلى دراسة احتياجات النساء اللواتي يمتلكن مشاريع صغيرة وتم عرض مجموعة من 

حديد اتاحة الفرصة لهن لت ومن ثمالقضايا عليهن والتي تحد من تطوير مشاريعهن وتسويق منتجاتهن 

 .المتعلقة بالحشد والمناصرة والتأثير على صناع القرار األولويات

خالل اللقاءات تم طرح القضايا والتصويت عليها حسب االحتياج في كل موقع وحسب الرؤيا الخاصة 

 بالسيدات المشاركات

 القضايا ومخرجات الورش: 
االقتصادية  مشاركاتهمقامت المشاركات بالتصويت على القضايا ذي التأثير األكبر عليهم والتي تحد من 

 فرصة لتحديد األولويات والقضايا التي نواالجتماعية. هدفت اللقاءات الى رفع صوت النساء واعطائه

 تهمهم والتركيز عليها في عملية الضغط والمناصرة ورفع الوعي. 

من  نهضمن سياسة اصالة في بناء تدخالتها بناء على احتياجات النساء، واولويات لنقاشاتتأتي هذه ا

ي ير السياسيات العامة الخاصة في الدولة فيالعمل على تغواجل تحليل الواقع والقضايا الملحة للنساء 

 القضايا:عدد من 

الحصول على التمويل للمشاريع التي الصعوبات في إقامة المشاريع ونقص : القضية األولى -

 تديرها وتمتلكها النساء

 لجنسيا التحرش من العمل بيئة في للنساء كافية ةقانوني حماية وجود عدم: القضية الثانية -

 .الضحية المرأة تعيب التي المجتمعية الممارسات وبعض واالغتصاب،

 فجوة األجور بين الجنسين وعدم االمتثال للحد األدنى الوطني لألجور.: القضية الثالثة -

التي  والمتوسطةرسمي للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة الغير العمل ال: القضية الرابعة -

  تقودها النساء

 غياب الحماية القانونية للمرأة العاملة في القطاعات غير الرسمية: القضية الخامسة -

 المنخفض للمرأة في الزراعة : التمثيلالسادسةالقضية  -

  والمرأة الرجل بين االمومة بإجازة مساواة وجود معد :السابعةالقضية  -

في  األولوية على بالقضية التي حصلتوضغط ومناصرة  توعية حملة بتنفيذوبناء عليه ستقوم أصالة 

غر المتناهية الصالمشاريع إضفاء الطابع الرسمي على بتتعلق  والتي خالل اللقاءات التصويت

 .النسوية المشاريع الرياديةتسجيل من خالل تسهل  ةوالصغيرة والمتوسط

 

 ويندرج تحت هذه القضية العديد من المواضيع وهي: 



  تسهيل إجراءات التسجيل للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة 

 تسهيل واعفاءات ضريبية للسيدات صاحبات المشاريع الصغيرة 

  توفير حوافز للنساء صاحبات المشاريع الصغيرة في قانون االستثمار لمساعدة النساء

 من االستفادة من اإلعفاءات الضريبية 

 توعية النساء بفوائد التسجيل 

 لنساء بقوانين الضرائب توعية ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكيل ائتالف لدعم حملة تعزيز مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية -4
أصالة -قامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال،  1079في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني 

ووزارة االقتصاد بهدف  بعقد اجتماع يضم عدد من المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني

 .البحث في تشكيل ائتالف لدعم حملة تعزيز مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية

جمعية لتعزيز وجود المرأة في مجالس إدارة القامت بها التي حملة اليأتي هذا االئتالف ضمن و

سوف  والتي صياتالغرف التجارية، والتي استكملت بصياغة ورقة سياسات تطرح مجموعة من التو

يتم تبنيها من قبل االئتالف بهدف حشد وتوحيد الجهود لتحقيق مطالب هذه الورقة، كما تم العمل على 

 صغيرةال صياغة تعديالت على القانون الداخلي للغرف التجارية بحيث يستوعب أصحاب المنشآت

 .والتي تشكل النساء النسبة األكبر من هذه الفئة

لمناقشة أهم التحديات التي تعيق رفع نسبة النساء في مجالس إدارة الغرف التجارية،  وسعى االجتماع

هذه الحملة تأتي ) ةالبات التي خرجت بها جمعية أصالوتوحيد جهود المؤسسات من أجل تحقيق المط

، المنفذ من قبل "GROW" ضمن مشروع خلق فرض اقتصادية للنساء والشباب في الضفة الغربية

نى، وبالتعاون من وزارة ترسوجيما، بالشراكة مع جمعية أصالة ومؤسسة الشركة األدشركة كووا

 ( .الوطني االقتصاد

وقد دار النقاش بين المؤسسات المشاركة حول أهمية مشاركة المرأة في المجال االقتصادي والسياسي 

بة لكونها تشكل النسواهمية وجودهم في مواقع صنع القرار، وكذلك أهمية المشاريع النسوية الصغيرة 

األكبر من المشاريع االقتصادية في فلسطين، واهمية ادراج حوافز وتسهيالت للسيدات صاحبات 

 المشاريع الصغيرة. 

 

الخطوة الالحقة لتشكيل االئتالف وهي اعداد ورقة بمطالب الحملة وقد جرى التباحث فيما بعد على 

توجه الى وزارة االقتصاد الوطني توقع من قبل المؤسسات المشاركة في اجتماع تشكيل االئتالف 



وذلك بهدف تعزيز العمل الجماعي والتأثير على وزارة االقتصاد الوطني لتبني مطالب الحملة في 

التي تحد من مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية وقد احتوت هذه  تغيير االنظمة والقوانين

 الورقة عدة مطالب وهي: 

 

 ( 7000( المتعلقة برسوم الترشح غير المستردة )0( الفقرة )72تعديل نص المادة  )دينار

 ( دينار. 300بحيث يتم تخفيضها الى )

 ( الفقر70تعديل شروط الترشح الواردة في نص المادة )( والتي تشترط في أن يكون قد 0) ة

مضى على انتساب المرشح/ة للغرفة مدة ال تقل عن ثالث سنوات متتالية قبل تاريخ ترشحه 

للمجلس، بحيث يتم تخفيض مدة االنتساب لصاحبات األعمال كي يتم قبولها للترشح كحال 

 القانون األردني الذي اكتفي بسنتين فقط دون أي شروط أخرى.

 00يقل عمر عضو مجلس اإلدارة عن  أال( التي تشترط 1( الفقرة )70لمادة )تعديل نص ا 

عاماً لتشجيع المشاريع الشبابية ومن  13بأن ال يقل عن  عاماً، بحيث يتم تخفيض شرط العمر

 ضمنها مشاريع النساء. علماً بإن شرط العمر لم يرد من حيث األصل في القانون األردني.

 ( الفقر70تعديل المادة )( بخصوص الدفع المنتظم لالشتراك السنوي والتي تشترط أن 2ة )

بالمقارنة مع القانون  علما أنهيكون عضو مجلس اإلدارة مسدداً لرسوم االشتراك السنوي 

 األردني لم يتم اشتراط هكذا شرط على أهميته.

  بما ينسجم مع عدد النساء المسجالت في  %00إضافة نص خاص للكوتا النسوية بنسبة

 .ضوية الهيئة العامة لكل غرفة ووضع خطط العمل لتنفيذ ذلكع

 

 
 

 اجتماعات مع أصحاب القرار والجهات المختصة -5
عقد عدد من االجتماعات مع اصحاب القرار وأصحاب العالقة والمؤثرين بهدف عرض ورقة تم 

السياسات والتوصيات التي تتناولها، ومناقشة التوصيات المقترحة من قبل هذه الجهات، فضال 

عن نقاش الخطوات القادمة للحملة، وحشد الدعم والتأييد من قبل هذه الجهات، ومن أبرز الجهات 

 االجتماع بها: التي تم 



  معالي وزيرة شؤون المرأة 

 معالي وزير االقتصاد الوطني 

 السيد زهير العسيلي عضو سابق في لجنة االنتخابات الغرف التجارية 

  اعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة رام هللا 

 اعضاء وحدة النوع االجتماعي في غرفة تجارة رام هللا 

  .اعضاء وحدة النوع االجتماعي في وزارة االقتصاد 

 
 

 توعوية اتورش -6
ن عام وذلك في شهر كانون األول م ،محافظتي بيت لحم والخليل فييتين توعو تينتنفيذ ورشتم 

الورشات التوعوية الى رفع وعي المجتمع حول القضايا التي تحد من مشاركة  وهدفت 1079

أيضا الى دعم الحمالت التي سوف تقوم اصالة و المرأة في المجتمع وخاصة القضايا االقتصادية

بتنفيذها حيث سيكون القادة في الميدان نقطة اتصال وتواصل بين المجتمع وجمعية اصالة 

 اصالة في قضايا الحمالت التي ستقوم بتنفيذها. على نشر رسالة وسيقومون

 :، في كل من 1079تم عقد ورشتين توعويتين خالل عام 

  محافظة بيت لحم في قرية مراح رباح 

 محافظة الخليل في منطقة الكسارة 

 

 للورشات التوعوية األثر والنتائج

فهماً أقوى  أظهر المشاركين من خالل تحليل االستمارات القبلية والبعدية للورش -

للحقوق االقتصادية والضغط والمناصرة ومفهوم النوع االجتماعي، ورش لموضوعات 

واهمية المطالبة بهذه الحقوق وخاصة الحق االقتصادي للمرأة واالجتماعية والسياسية 

 وانشائهاللمساهمة في ادارة المشاريع 

 الفلسطيني، واهمية العمل انماء االقتصادتوعية المشاركين بأهمية المشاريع الصغيرة في  -

 على دعمها.



توضيح اجراء ات التسجيل في الغرف التجارية، والتركيز على اهمية االستفسار والمراجعة  -

لدى الغرف التجارية ووزارة االقتصاد من قبل السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة وذلك 

ها وكذلك تحديد تقوم السيدة صاحبة المشروع بتحديد مدى اهمية التسجيل لمشروع لكي

 قدرتها على التسجيل. 

توعية الفئات الشابة من المجتمع بأهمية العمل على الضغط والمناصرة، واهمية المشاريع  -

 النسوية والتحديات التي تواجهها. 

رفع وعي الحضور حول وجود مراكز تدريب مهني تقدم تدريبات متخصصة، اذ ان العديد  -

 ن بوجود هذه المراكز.من السيدات والشابات لم يكن يعلم

 

 تحديد أولويات واحتياجات النساء صاحبات المشاريع -7
لتحديد اجندة االولويات المتعلقة بالحشد والمناصرة استكماال لجهود جمعية أصالة وتدخالتها 

في شهر أذار  طاوالت مستديرة 1تم عقد  1072القرار والتي بدأت في عام والتأثير على صناع 

تي والبيت لحم  نابلس، سلفيت، طولكرم،)في الضفة الغربية مع نساء رياديات  1079لعام 

وقد ساهمت نقاشات الطاولة المستديرة في تحليل الواقع والقضايا الملحة للنساء من ،  (طوباس

الخاصة في الدولة في عدد من القضايا، وتخللت ور السياسيات العامة ياجل العمل على تغي

تم و لتتم مناقشتها والتصويت عليها من قبل المشاركاتتخص السيدات  النقاشات طرح لقضايا

القضايا  تنوعتبحيث ة يمكن العمل عليها من اجل التغيير ينفتح الفرصة لهن القتراح قضايا مع

المقترحة ولكنها كانت تدور حول القضايا المقترحة بشكل مسبق وتم فتح نقاش كيف يمكن العمل 

من حيث األثر المترتب على كل قضية  بالقضايا المطروحةتعلقة على تغيير السياسات الم

 .والحلول المقترحة 

"بناء قدرة الجمعية من مشروع الشراكة بعنوان الثالثة المرحلة  تي ضمنيذكر أن هذا النشاط يأ
ركز مالممول من قبل  أصالة للنهوض بمصالح صاحبات األعمال"–الفلسطينية لصاحبات األعمال 

ح لتصب المشروع على تطوير وبناء قدرات الجمعية يركز( حيث CIPEالدولية الخاصة )المشاريع 

تفعيل و لألعضاء المنتسبين منظمة ترتكز على برنامج العضوية والذي يهدف لدعم وتقديم الخدمات

فيما يتعلق وايصال أصواتهم  خدمات الوصول الى األسواق باإلضافة الى المطالبة بحقوقهن

 . تخص النساء صاحبات المشاريع بالقضايا التي

 القضايا ومخرجات الورش
تأتي هذه النقاشات ضمن سياسة اصالة في بناء تدخالتها بناء على احتياجات النساء، واولوياتهن من 

اجل تحليل الواقع والقضايا الملحة للنساء والعمل على تغير السياسيات العامة الخاصة في الدولة في 

 منها: عدد من القضايا

 لحصولها الالزمة القانونية واالجراءات بالميراث لحقها المرأة أدارك : عدمالقضية األولى -

 لحقها وصلها دون تحول التي االجتماعية االعراف بعض ووجود بالميراث، حقها على

 بالميراث. 

العب الضريبي المفروض على المشاريع الخاصة بالنساء وتحديدا الصغيرة : القضية الثانية -

والمتناهية في الصغير، خصوصا ان اغلب المشاريع التي تديرها النساء هي صغيرة ومتناهية 

 .في الصغر

عدم وجود حماية قانونية كافية للنساء في بيئة العمل من التحرش الجنسي : القضية الثالثة -

  واالغتصاب، وبعض الممارسات المجتمعية التي تعيب المرأة الضحية

 والمرأة الرجل بين االمومة بإجازة مساواة وجود : عدمالقضية الرابعة -



  والتقني المهني والتعليم بالتدريب المرأة مشاركة : عدمالقضية الخامسة -
 مشاركة النساء في الغرفة التجارية : القضية السادسة -

 وضغط ومناصرة بالقضية التي حصلت على األولوية في حملة توعيةوبناء عليه ستقوم أصالة بتنفيذ 

 زيادة الوصول إلى التعليم والتدريب المهني الجيد التصويت خالل اللقاءات والتي تتعلق ب

 ويندرج تحت هذه القضية العديد من المواضيع وهي: 

  ادراج القضايا المجتمعية التي تحد من مشاركة النساء في التدريبات المهنية وبخاصة

 القطاعات غير التقليدية عن طريق رفع التوعية. 

  مساعد مراكز التدريب المهني والمؤسسات المهنية األخرى على إعادة تقييم منهجها

المتبع ليكون أكثر مالئمة مع احتياجات السيدات، والتخصصات المطلوبة في سوق 

 العمل للنساء. 

 التدريبات المهنية، ومن ضمنها  تقييم القضايا األخرى التي تحد من مشاركة النساء في

 القضايا الوصول الى المراكز.

 زيادة عدد مراكز التدريب المهني، وعدم حصرها على المدن. 

 برامج بناء القدرات

تحسين مهاراتها الفنية، وتطوير اإلمكانيات تهدف برامج بناء القدرات الى تمكين المرأة الريادية من 

 التنافسية لمنتجاتها.

 التثقيف الماليتدريبات  -1

ضمن “ "جي سي جي" المجموعة االستشارية العالميةبناء على نتائج مسح االحتياجات الذي قامت به 

ضمن (المجموعة االستشارية والجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال "أصالة" اتفاقية تعاون بين 

المنفذ من قبل شركة  ”GROW“ مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشابات في الضفة الغربية

الى دعم جمعية  ، هدفت الدراسة)األدنىكووتر سوجيما بالشراكة مع جمعية أصالة ومؤسسة الشرق 

"أصالة" في تحديد االحتياجات التدريبية المالية أللف امرأة من المستفيدات من برامج ومشاريع 

خليل(. لكرم، سلفيت، بيت لحم والالجمعية ويقطنون في المناطق المستهدفة )نابلس، رام هللا، جنين، طو

ً أنشطة اقتصادية مولدة للدخل أو يرغبن في إقامة  اشتملتحيث  الدراسة النساء اللواتي يدرن حاليا

في تحسين االوضاع المعيشية لهن وآلسرهن وتساعدهن في تعزيز  للمساهمةأنشطة جديدة مستقبالً، 

 دورهن على صعيد االسرة والمجتمع.

 تطوير برنامج للتدريب وذلك من أجلجمعية "أصالة" لتحديد االحتياجات في اسة نتائج درساعدت  

الفني والمالي يراعي النوع االجتماعي للمرأة ويستجيب الحتياجات النساء المبحوثات )صاحبات 

خالل الدراسة تحديد مجاالت التدريب التي تم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(، حيث 

ينبغي تغطيتها، وتقييم مهارات اإلدارة المالية للمرأة، وتحديد الثغرات أو المشاكل المالية، وتكييف 

 محتوي التدريب والمناهج الدراسية مع احتياجات المرأة. 

استهدفت المناطق  ،1079خالل عام  ورشة عمل تدريبية مالية 72 واستنادا لذلك، قامت أصالة بتنفيذ

 032التالية )بيت لحم ، الخليل ، جنين ، نابلس ، رام هللا ، سلفيت ، وطولكرم( ، بمشاركة حوالي 

عقدت كل ورشة عمل ،حيث بما في ذلك األكثر تهميشا لمختلف المناطق أعمال  سيدة من صاحبات

ت دريب عدة محاور رئيسية اشتملوأربع ساعات لكل يوم تدريبي وتناول التتدريبية لمدة أربعة أيام 

التوفير ، ، اعداد الموازنة التخطيط المالي  ، تحديد األهدافمحور التثقيف المالي ) أوالعلى 



 محور البيئة والحفاظثانيا مفهوم القروض وأنواعها، التسويق والتسعير( وإدارة الديون ، واالدخار، 

فظة على البيئة واستخدام أساليب صديقة للبيئة عليها  وذلك لزيادة وعي المستفيدات بموضوع المحا

خالل عملية انتاج وتصنيع منتجاتهن المتعلقة بالتصنيع الغذائي ومنتجات األلبان والصابون )زيت 

 مفاهيم متعلقة بالنوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين. المحور الثالثالزيتون(، وتناول 

 

 
 

 أثر ورشات التدريب

تطوير المعرفة المالية للمستفيدات ومهاراتهن في إدارة المشاريع  عملت الورشات على -

 ()مثل االدخار واإلقراض وإدارة الديونوالتسويق واألمور المالية 

 

 بشكل أفضل " مشروعييمكنني اآلن إدارة أصالة، تدريبات  من خالل "
 رام هللا(\)شاركت بتدريب أصالة في التثقيف المالي قبةاحنان يع

 
والتمكين االجتماعي واالقتصادي  بالنوع االجتماعي المعرفة في المفاهيم المتعلقةتعزيز  -

حقوق المرأة وأهمية ب حيث عمل التدريب أيضا على زيادة وعي المشاركات، للمرأة

 .على هذه الحقوق حصولها

 

 بعد تلقي التدريب على النوع االجتماعي ، تحديت نفسي للتغلب على الخوف من الحكم علي من"
 "قبل المجتمع. كما حفزني التدريب على العمل أكثر على نفسي

 بيت لحم( \داود )شاركت بتدريب أصالة في التثقيف المالي وفاء

 

 في استخدام التقنيات الصديقة للبيئة لحماية البيئةمهارات المشاركات  طور التدريب من -

 وضمان سالمة المستهلك والمحافظة عليها



لنهج اساعد  ثالمعلومات والخبرات بين بعضهن خالل التدريب حيقامت المشاركات بتبادل  -

 على تبادل المعرفة والخبرات معات المشارك خالل التدريبلمناقشات التفاعلية التشاركي وا

وتعزيز لغة التواصل بين المشاركات والذي خلق بيئة التدريب وخلق روح  بعضهم البعض

 التشجيع بين المتدربات

ة مكان آمن للسيدات للتعبير عن أنفسهن والضغوطات االجتماعية التي كان التدريب بمثاب -

 يواجهنها في المجتمع، مما زاد ثقتهن بأنفسهن والقدرة على التعبير

قامت أصالة بالوصول الى مناطق نائية ومهمشة إلعطاء التدريبات للسيدات فيها )منها خربة  -

 المنطار في يطا(

رجعا ألي متضم جميع مستفيدات التدريبات والتي أصبحت قامت أصالة بإنشاء قاعدة بيانات  -

 .وكذلك لزيادة قاعدة عضوية أصالة تدخالت مستقبلية،

 

 جنين وغزة/ إدارة المشاريع الصغيرة  –دورات تدريبية  -2
التمكين االقتصادي للمرأة والشباب في االقتصاد " ضمن مشروع 1079خالل شهري تموز وآب 

سيدة  31سيدة من منطقة جنين و 19الممول من الحكومة األسترالية، قامت أصالة بتدريب  "الزراعي

ممن يعملن باإلنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، ومن قطاع غزة )دير البلح( في مجال إدارة المشاريع 

مستخدمة، لحيث تناول التدريب العديد من المحاور أهمها: التعريف بالتسويق وأهميته وأليات التسويق ا

تعلم مهارة فن التفاوض وتطوير المشروع ضمن البيئة المحيطة، أهمية التخطيط المالي واعداد 

الموازنة الخاصة بالمشروع باإلضافة طرق حساب الربح والخسارة. وتم تدعيم التدريب من خالل عدة 

 لة المالية.طرق وتمارين حول الخطط التطويرية للمشروع من ناحية اإلدارة والتنظيم والسيو

 

من اهم المخرجات والنتائج للتدريب: بناء قدرات السيدات وتبادل الخبرات فيما بينهم، معرفة كيفية 

فصل مصاريفهن الشخصية عن مصاريف المشروع وزيادة مهاراتهن التفاوضية، وتعلم كيفية 

يقية.استخدام السجالت المالية وكيفية حساب الربح والخسارة، وتطوير مهاراتهن التسو  

 

 دورات تدريبية للشباب والشابات في تونس وفلسطين -3
 "نفذت أصالة مشروع "اإلدماج المالي لباعثي المشاريع من الشباب والشابات في تونس وفلسطين

 كوتر وبتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية-مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث الشراكة ب

(IDB) الصندوق السعودي للتنمية، بصفته مديرا لمنحة (SFD)  وبالشراكة مع برنامج الخليج

. يهدف المشروع إلى تعزيز (GIZ)والوكالة األلمانية للتعاون الدولي  (AGFUND) العربي للتنمية

انخراط النساء والشباب ضمن منظومة الشمول المالي وآلياته لما له من عالقة وثيقة في تحقيق 

فئة من المجتمع وخاصة النساء، وذلك ألهميته في مواجهة تحديات البطالة التمكين االقتصادي لهذه ال

  والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. 

 خالل شابة ريادية في موضوع التثقيف المالي 37قامت أصالة بتدريب ما يقارب ، وضمن المشروع

م وقد عمل التدريب على تحسين في مناطق رام هللا وجنين ونابس وطولكر 1079شهر تشرين الثاني 

مهارات ومعارف صاحبات المشاريع بالشؤون المالية مع دعم سلوكهم المالي باإلضافة الى تطوير 

والتسويق معرفة المشاركين ومهاراتهم في المواضيع التي شملها التدريب، وهي إدارة األعمال 

 .Soft skills)والتثقيف المالي والمهارات االجتماعية )

 



 
 

 األثر والنتائج:

قام التدريب بتطوير المصطلحات والمفاهيم المالية  المصطلحات المالية والمصرفية: -

 والمصرفية للمشاركات

وفر التدريب للمشاركات التقنيات واألدوات الالزمة لعمل ميزانيتهم وإدارتها  إعداد الموازنة: -

 مية الفصل بين مصروفاتبشكل فعال باإلضافة إلى مسك الدفاتر والتدفقات النقدية وأه

 الشخصية ومصروفات المشروع.

قام التدريب بتطوير مهارات وقدرات المشاركات على وضع خطط االدخار وزيادة  التوفير: -

 مدخراتهم.

عزز التدريب استراتيجيات ومهارات التواصل الفعال بين المشاركات  مهارات االتصال: -

 واآلخرين.

ار باستخدام اختص ليسهل تحقيقهااركات من تحديد أهدافهم مك ن التدريب المش تحديد األهداف: -

"S.M.A.R.T.)أن تكون )دقيقة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، واقعية ومحددة الزمن " 

 

 تدريبات إدارة المشاريع )غزة( -4

التمكين االقتصادي ضمن مشروع " دورات تدريبية في إدارة المشاريع 3قامت جمعية أصالة بتنفيذ 

وتجهيزهم  ات\الرياديينوالشابات  بهدف تطوير مهارات الشباب"  DCA-NCAغزة / لريادي 

ساعة تدريبية في مقر جمعية  00، حيث نفذت كل دورة تدريبية بواقع مشاريعهم الخاصةإلدارة 

 أصالة بغزة.

درة مأصحاب األفكار اإلبداعية إلنشاء مشاريع  ات\الرياديينوالشابات استهدف المشروع الشباب 

تم من خالل المشروع تنفيذ عدد من التدريبات الخاصة بإدارة للدخل" مشاريع غير تقليدية"، و

وتجهيزهم إلدارة مشروعهم الخاص،  ات\المشاريع الصغيرة والتي تسعى لتنمية مهارات المتدربين

دورات تدريبية، ومن خالل الدورات تم ترشيح  3متدرب ومتدربة من خالل  13حيث تم العمل مع 

 لخالمؤهلين الستالم منحة نقدية إلنشاء أو تطوير مشروع إبداعي مدر للد ات\دد من المستفيدينع

مشروع مدر للدخل في عدة مجاالت كان أهمها مجال الزراعة وإعادة  10تم إنشاء وتطوير و

 التدوير.



ة إلنشاء أو يتم توزيع المنح النقدية على دفعتين للمستفيدين أصحاب األفكار االبداعوعقب التدريب، 

 تطوير مشاريع مدرة للدخل.

 األثر والنتائج
  شاب وشابة من خالل التدريبات المنفذة. 13بناء قدرات 

 .تقديم الدعم واالستشارات اإلدارية الخاصة بخطط أعمال مشاريع المتدربين 

  فرصة عمل من خالل انشاء المشاريع االبداعية. 10خلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الضغط والمناصرة.  والشابات القادة من الشبابتدريب  -5
المنفذ من  ”GROW“ ضمن مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشابات في الضفة الغربية

رة وبالتعاون مع وزا األدنىقبل شركة كووتر سوجيما بالشراكة مع جمعية أصالة ومؤسسة الشرق 

شاب  10ل مناصرة نفذت جمعية اصالة تدريب المدربين على الضغط وال، االقتصاد الوطني

م تدريبية لمدة أربع أيا وذلكوطولكرم، ، من بيت لحم والخليل وجنين ونابلس ورام هللا سلفيت وشابة

هدف تطوير مهارات بساعات لكل يوم تدريبي  3( لمدة 13,14 ,11 ,10في شهر تشرين الثاني )

اعداد مجموعة من ل من أج، وذلك مجتمعاتهمتأثير في  ليكون لهممجموعة من الشباب والشابات 

وتنفيذ  ،في قضايا الحشد والمناصرة لجمعية اصالة مرجعية ونقاط تواصلالقادة في الميدان ليكونوا 

  .تنفيذ ورشات توعيةنشاطات في هذا المجال باإلضافة ل

تناول التدريب مقدمة لمفاهيم النوع االجتماعي، والحقوق االجتماعية واالقتصادية للمرأة وسعى 

والعمل عيها  المناصرةلتطوير مهارات المشاركين والمشاركات في كيفية طرح قضايا  أيضا

تشكيل و، باإلضافة الى حمالت الحشد والمناصرة، باعتبارها ركن أساسي في عمل الجمعية

 وتحليل الجهات ذات المصلحة واستراتيجيات المناصرة باإلضافة الى الرسائل الموجهةاالئتالف 

 القادمة التي سيتم تنفيذها من قبل اصالة. وقضايا الحمالت

 األثر والنتائج

  اشار العديد من القادة بأن تدريب الضغط والمناصرة اضاف لهم معرفة في العديد من

  .على تنفيذ الحمالتوالمناصرة واليات العمل  قضايا الحشدالقضايا واهمها 

 

االجابة عن كافة االسئلة المتعلقة افادني التدريب في مقابالت الحصول على عمل حيث استطعت "
لدي ايمان بأهمية حمالت الضغط والمناصرة في االسهام بتغير  أصبحكما  والمناصرة،بالحشد 

 ."النظرة المجتمعية والعمل على تغيير القوانين



 من محافظة نابلس( )أحد القادة المدربين رهام
 

 نظرة القادة حول المشاريع الصغيرة وأهمها التعرف على المعيقات والتحديات  التدريب وسع

التي تواجه هذه المشاريع، حيث ان العديد منهم لم يكن لهم اي تواصل مع سيدات صاحبات 

عرفة عامة ممشاريع صغيرة، والمعرفة التي كانت متوفرة لديهم حول هذا الموضوع هي 

 .وغير مفصلة

 

 نأكفة كبيرة بالمشاريع الصغيرة، ولم اعرف كيف تسجل هذه المشاريع، ولم لم يكن لدي معر" 
بالتحديات التي تواجهها السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة مع االنظمة والقوانين، لم املك غير 
معلومات حول الشركات وتسجيلها بحكم عملي كمحامي متدرب، أما االن فانا اعرف الكثير عن 

 "اصغيرة والجهات المعنية بتسجيلها وما هي الضرائب المفروضة عليهتسجيل المشاريع ال
 من محافظة جنين( )أحد القادة المدربين مهدي

 

 كسر حاجز المدربين أن إعطاء ورش التوعية لعدد كبير من الحضور ساعدهم على  أكد

  .وتطوير مهارة نقل المعلومات الى اشخاص اخرينالخوف، 

 

 وجود متدربين من كافة التخصصات بشكل كبير في تبادل الخبرات، والنقاش بشكل  أسهم

موسع حول العديد من القضايا والقوانين، واهمها وجود محامين في التدريب، وسيدات 

  .يمتلكن مشاريع صغيرة

 

 
 

 االتصال االستراتيجيعن لطاقم أصالة ورشة عمل  -6



 االتصال االستراتيجيشارك فريق أصالة في تدريب على  ،1079أذار من عام و شباطخالل شهري 

وذلك بهدف تطوير قدرة الفريق (، CIPEمركز المشاريع الدولية الخاصة )مقدم من )عبر سكايب( 

وبناء معرفة جيدة باالتصال االستراتيجي وتعزيز جودة وكفاءة طرق واستراتيجيات االتصال 

 .فيما يتعلق باالتصال االستراتيجيالخاصة بالجمعية وتطوير خطة عمل الجمعية 

 سبع أسابيع حيث تناول عدة مواضيع في االتصال االستراتيجي منها:لمدة واستمر التدريب 

 مدخل الى االتصال االستراتيجي ومقدمة عنه 

  أهداف االتصال االستراتيجي، الجمهور المستهدف، وكيفية إيصال الرسائل الموجهة بنجاح

 وفعالية

  إليصال الرسائل الموجهة وقنوات االتصال إليصال الرسالةأدوات االتصال 

  العناصر الرئيسية للمحتوى وأنواع المحتوى وطرق عرض المحتوى والقصص 

  تطوير خطة االتصال 

 

وكنتيجة للتدريب، قامت أصالة بتطوير خطة االتصال الخاصة بالجمعية والتي ستمكنها من تعزيز 

بالتالي تعزيز ظهور نشاطاتها وإنجازاتها إعالميا وبشكل أوسع االتصال الخاصة بها و تاستراتيجيا

 للجمهور المستهدف والمجتمع بشكل عام.

 

 تدريب في خطة اإلدارة البيئية للمشروع -7
، شارك فريق أصالة بتدريب خاص بالنهج البيئي ومواضيع تتعلق بالمحافظة 1079خالل شهر أيار 

خلق "وضمن مشروع  سوجيما تي قامت بها شركة كووترعلى البيئة وذلك ضمن الورشة التعريفية ال

بالشراكة مع جمعية أصالة، وقام GROW   فرص اقتصادية للنساء والشباب في الضفة الغربية"

 البيئة خبير بيئي.بإعطاء تدريب 

وعليه تم إدماج المادة التدريبية الخاصة بالبيئة في تدريبات أصالة للتثقيف المالي وذلك لزيادة وعي 

مستفيدات بموضوع المحافظة على البيئة واستخدام أساليب صديقة للبيئة خالل عملية انتاج وتصنيع ال

منتجاتهن المتعلقة بالتصنيع الغذائي ومنتجات األلبان والصابون )زيت الزيتون(، حيث تناولت المادة 

 التدريبية عدة مواضيع تتعلق بالبيئة والمحافظة عليها منها: 

 استخدام المياه والتوفير فيالحصاد المائي  -

 (وسائل التخفيف من األسباب التي تؤدي إلى التغيير المناخي) التغيير المناخي -

 وطريقة استخدامه السماد العضوي )الكمبوست او الديبال( -

 وأنواع البالستيك ورموز إعادة تدويرها إدارة المخلفات الصلبة غير العضوية -

ية المحتملة للتصنيع الغذائي الزراعي والتصنيع الغذائي من خطة اإلدارة البيئية واالثار البيئ -

 مشتقات األلبان ومدة صالحية المواد الغذائية والشروط والمواصفات

وعلى غرار ذلك وضمن خطة المتابعة والتقييم للمشروع، قامت أصالة بالمتابعة مع السيدات اللواتي 

ة انتاج ألساليب المحافظة على البيئة خالل عمليتلقين تدريبات التثقيف المالي لتقييم مدى تطبيقهن 

وتصنيع منتجاتهن ضمن األسس والقواعد الصحيحة في المحافظة على البيئة والتي تم تقديمها في 

 التدريبات.

 

 :دعم وتمكين السيدات والشباب للوصول الى للتمويل -8
  المشاريع من اإلدماج المالي لباعثي مشروع "وضمن  1079خالل شهر تشرين الثاني

 مجموعة من السيدات والرجال وفئة الشباب وتمكين "الشباب والشابات في تونس وفلسطين

لحصول على التمويل لتأسيس وتطوير مشاريعهم، قامت جمعية أصالة باختيار والشابات ل



مستفيد ومستفيدة ممن لديهم مشاريع قائمة أو أفكار مشاريع قابلة للتطوير بناء على  30

( والمناطق المستهدفة 30-72اختيار تم تطويرها سابقا والتي تضمنت الفئة العمرية )معايير 

للمشروع والمستوى التعليمي )الشهادة الثانوية كحد أدنى( وذلك لتسهيل حصولهم على 

 قروض صغيرة إلنشاء أو تطوير مشاريعهم.

 الشباب  تحسين الوضع االقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة لأليتام"مشروع  من خالل
قامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال  ،1072شهر نيسان  الذي بدأ في "وعائالتهم

 عم قرض ميسر بنظام القرض الحسن على مستفيدي برنامج مستقبلي 11"أصالة" بصرف 

مؤسسة التعاون، حيث يخدم المشروع الشباب األيتام وعائالتهم الذين خسروا األب" معيل 

وضاع تحسين األبهدف المساهمة في  1002/1009رب على قطاع غزة االسرة" خالل الح

  .في قطاع غزة برنامج " مستقبلي" وشابات بصورة مستدامة لعدد من شباب االقتصادية

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

يق وأهميته وعلى المزيج التسويقي وعناصره وفن التفاوض شملت التدريبات التعرف على التسووقد 

ومعرفة أهمية التخطيط المالي وإعداد موازنة المشروع األولية للعائلة وكذلك آلية تسجيل المشتريات 

والمبيعات في المشروع وإعداد الدفاتر الخاصة به وإعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم سعياً في بناء 

 إدارة مشاريعهم.قدراتهم وتمكينهم في 

قامت جمعية أصالة بمتابعة عملية سداد القروض وعمل زيارات ميدانية للمشاريع  1079خالل عام 

لتقديم الدعم واالستشارات المطلوبة لمساعدة المستفيدين في استمرار مشاريعهم، تم االنتهاء من 

 .1079عملية السداد حسب الخطة بشهر كانون األول 

 سواقبرامج الوصول الى األ

يعتبر الوصول إلى األسواق تحديا كبيرا لصاحبات األعمال في ظل بيئة سياسية واقتصادية صعبة. 

 ،إلى األسواق المحلية، والدولية للوصول المرأة الريادية الى مساعدةحيث تعمل اصالة بطرق مختلفة 

من اجل تنمية وتطوير مشاريعهن، كما تقوم اصالة بالتشبيك ما بين النساء والتجار واألسواق المحلية 

  .لتسهيل وصول المنتجات النسوية للسوق

 
 سلسلة فعاليات حملة التذوق -1

جمعية  أطلقتضمن مساعي جمعية أصالة في مساعدة السيدات وتمكينهم من الوصول للسوق، 

هللا والخليل  )رامفي الضفة الغربية  لمنتجات غذائية نسوية تذوقات حملة سلسلة من فعاليأصالة 

، عدة محال تجاريةفي  تم تنفيذها ، والتي1079 وأيار وآب في نيسان قطاع غزةوكذلك  ونابلس(

اللواتي يعملن في قطاع  مشاريع من الضفة والقطاعصاحبات  70استهدفت فعاليات التذوق حيث 

 .التصنيع الغذائي

جميع المنتجات وتضمنت تم عرض المنتجات في عدة محال تجارية كبيرة في الضفة والقطاع، 

ة، لبنوالمقدوس، والشطة، ال منهاصنع بيتي للسيدات المشاركات غذائية من  تمنتجاالمعروضة 

هدفت الحملة لتعزيز وقد عصير الليمون والزيتون والزعتر. ومفتول، والمعمول، والمعجنات، وال

لسيدات المشاركات لألسواق والترويج لمنتجاتهم وزيادة المبيعات، باإلضافة الى فتح المجال وصول ا

 لهن للتشبيك مع التجار والزبائن.

 



في  صغيرة تعمل بربط عدد من السيدات اللواتي يمتلكن مشاريعوفي قطاع غزة قامت جمعية أصالة 

، حيث عرضت   1079 شهر آبخالل  في مدينة خان يونس محل تجاريمع  التصنيع الغذائي

 كان الهدف منو المحل التجاريلتنفيذ حملة تذوق للمنتجات داخل  باإلضافةالمنتجات لمدة شهر ، 

هذه الحملة تعريف الزبائن بالمنتجات المصنعة من المشاريع النسوية الصغيرة والتي ستكون متوفرة 

عليه تم اختيار مكان العرض ووقت عرض المنتجات خالل  شهر وبناءلمدة  داخل المحل التجاري

موسم عيد األضحى فمن المتعارف عليه أنه يوجد اقبال أكثر على هذه المنتجات مثل الكعك 

 .والمعمول والعجوة في موسم األعياد

 

 مخرجات ونتائج الحملة

تمكنت بعض من السيدات من بيع جميع منتجاتهن خالل أيام التذوق وبالتالي الوصول لعدد  -

 وزيادة أرباحهن.أكبر من الزبائن 

ساعدت الحملة السيدات المشاركات من الترويج لمنتجاتهن من خالل التشبيك مع بعض  -

لتزويدهم المطاعم والتجار، كما قامت بعض السيدات بتوقيع اتفاقيات مع محال تجارية 

 .بالمنتجات المعروضة

ساهمت الحملة في تفعيل خدمات العضوية للعضوات المنتسبات باإلضافة الى زيادة عدد  -

 .العضوات اللواتي انضموا لبرنامج العضوية كنتيجة لمشاركتهن في الحملة

-  

 

 



 سالل رمضان الغذائية -2
لألسر المحتاجة في شهر رمضان من سلة غذائية  700قامت شركة أصالة للتنمية واالقراض بتوزيع 

، وذلك بهدف مساعدة العائالت الفقيرة ودعم صاحبات المشاريع، حيث ساهمت جمعية 1079عام 

منت والتي تض أصالة بتعبئة السالل بمنتجات غذائية من صنع مستفيدات وعضوات جمعية أصالة

 ساهم وقد المحتاجة،لعائالت ليتم توزيعها على اوذلك  والزعتر،الفريكة وعصير الليمون والشطة 

ر العضوات( )غييع المستفيدات جوتش تأيضا في تفعيل خدمات العضوية للسيدات المنتسبا النشاط

 لالنضمام لبرنامج العضوية الخاص بالجمعية. 

 

  عرض المنتوجات النسوية في مقر أصالة -3

الة قامت أص البيرة، اذقامت أصالة بتوفير مكان لعرض المنتوجات النسوية في مقرها الكائن في 

من ضمنهن  1079من عام  وحزيران ونيسان وأيار أذار خالل شهر لستة سيداتبعرض منتجات 

ويأتي  الغربية.سيدتان من قطاع غزة حيث تم إرسال منتجاتهن التراثية لعرضها وبيعها في الضفة 

 تبالنشاطاواشراكهن  ألكبر عدد من الزبائنبهدف مساعدة النساء بتوصيل منتجاتهن ذلك 

نشرت أصالة إعالنا مموال على صفحة الفيسبوك . وفي هذا السياق  الجمعيةاالقتصادية التي تقوم بها 

إلرسال صور منتجاتهن واسم  المأكوالت،لدعوة جميع النساء صاحبات المشاريع وخاصة في مجال 

تجات وبيعها في مكان عرض المشروع ومعلومات االتصال الخاصة بهن ليتسنى ألصالة ترويج المن

في المساحة المخصصة لبيع المنتجات في  منتجات السيداتوعرض تم أصالة، والمنتجات في مكتب 

رويج حيث تم الت االكسسوارات والتطريزمنتجات التصنيع الغذائي ووالتي تضمنت  مكتب أصالة

 ت السيدات المشاركاتلزيادة مبيعامن خالل إعالنات على صفحة أصالة على الفيسبوك  للمنتجات

 .والتعريف بمنتجاتهن لعدد أكبر من الزبائن

 
 أكلي بلدي-سوق الفالحين  -4

 

 



نظمت بلدية البيرة وبالشراكة مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال "أصالة" وجمعية أبناء 

أشهر خالل ) استمربلدي، والذي  أكلي-الفالحينالبيرة مع مبادرة "شراكة" التطوعية، سوق 

في مدينة  أسبوع،كل يوم سبت من كل ، 1079تموز ولغاية نهاية شهر أيلول من شهر  (الصيف

ساء ورجال يعرضون لنبسطات متواضعة السوق  ضم وقد الثقافي،مركز البيرة  ساحة-البيرة

لالت إلى المخ باإلضافة ، والفقوس، واللوبية وغيرهاوالبندورةمنتجاتهم، خضار موسمية كالبامية، 

 .العسل والصابون والمفتول وسواها، كلها من إنتاج الفالحين وربات البيوتو

فوا على المنتج الفلسطيني ويشترونه بدال من  وهدف سوق الفالحين إلى خلق بديل للمستهلكين ليتعر 

ي ولربات البيوت والعامالت ف للمشاركاتأيضا  ووفر السوقالمنتح اإلسرائيلي الذي يمأل األسواق. 

الجمعيات التعاونية فرصة للبيع مباشرة إلى المستهلك دون وسيط ودون مراوغات واقتطاعات 

  .التجار الكبار

ومزارعات مختصون بالتصنيع  مشارك ومشاركة من ضمنهم مزارعين 00حوالي  وضم السوق

 ، لعرض وبيعالغربية الضفة في من مناطق مختلفةزراعة الفواكه والخضار الطازجة الغذائي وب

الى عدد من المنتوجات  باإلضافةطازجة من انتاجهم ،  منتجات غذائية وفواكه وخضروات بلدية

 .المحلية البيتية وجمعيات نسوية وتعاونيات وربات بيوت

 

 السوق في دعمهذا  خالل مشاركتها في" أصالةالجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال "  ساهمت

ي فشاركت خمسين امرأة من عضوات ومستفيدات أصالة فقد وربات البيوت اقتصاديا،  النساء

وقمن بعرض منتجاتهن والتي تضمنت منتجات التصنيع الغذائي والحلويات ومنتجات العناية  السوق

، وقد قامت جمعية أصالة بتطوير استبيان قصير وعمل خضارالفواكه والو والحرف اليدويةبالبشرة 

 لتحديد مدى رضى المشاركات عن مشاركتهن في السوق ونسيبة المبيعات.مقابالت 

حيث أبدت معظم السيدات  السوق،أظهر االستبيان رضى المشاركات الكبير عن مشاركتهن في 

نسبة المبيعات جدًا" وكانت "ممتاز" و "جيد  والتي تراوحت بينمشاركة عن العام  لبشكرضاهن 

 جيدة جدا الى ممتازة.

 

 ات والنتائجالمخرج

ساهم السوق في توفير فرص قيمة للنساء المشاركات في الوصول الى األسواق، وذلك من  -

 خالل التشبيك والتواصل مع تجار وزبائن جدد واالتفاق لعمليات شراء مستقبلية

حيث أظهر االستبيان رضى  المشاركات،ساهم السوق في زيادة نسبة المبيعات للسيدات  -

 بيعات الالتي حققنهاالسيدات عن نسبة الم

من خالل السوق، قامت أصالة بتفعيل الخدمات المتعلقة ببرنامج العضوية الخاص بالجمعية  -

عضوة لعضوية أصالة من  71، حيث انضمت نالمنتسبيباإلضافة الى زيادة عدد عضواتها 

 .سوق الفالحينالمشاركة بخالل 

 وأصالة تفي بوعودها" توقعاتي،تجاوز  سوق الفالحين "
 )احدى المشاركات بسوق الفالحين وعضوة بجمعية أصالة( ختام سليمان

 

 معرض خيرات فلسطين -5
قامت فعاليات معرض خيرات فلسطين ويوم التراث الفلسطيني للعام الثالث على التوالي في ساحة 

مركز البيرة الثقافي الذي تم تنفيذه من قبل بلدية البيرة بالشراكة مع جمعية أصالة في ساحة مركز 

إعطاء أولوية . وتأتي هذه الفعاليات بهدف 1079من شهر تموز 73،72،71ايام  0البيرة الثقافي لمدة 

كبيرة لموضوع التراث الفلسطيني، اضافة ان هذه الفعاليات تأتي أيضا لدعم المنتج الفلسطيني والتي 



تم عرضها بالمعرض كاألغذية ومنتجات الصابون والزيوت والمطرزات واالكسسوارات التراثية 

 النحل والتحف الفنية ومنتجات

 

في معرض خيرات فلسطين حيث قامت أصالة  من عضوات ومستفيدات جمعية ستة سيداتشاركت 

 .المشاركات بعرض منتجاتهن التي تضمنت منتجات التصنيع الغذائي ومنتجات الصابون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاكورة بازار -6

اكورة في بازار الحوالالتي يعملن في مجال التصنيع الغذائي مستفيدات أصالة  سيدتان منشاركت 

أقيم البازار ، حيث ( في حديقة جود غاليري في محافظة البيرةأيلول 71و 77الذي أقيم لمدة يومين )

عدد من  المعرضحضر  غنام، كمارام هللا والبيرة الدكتورة ليلى  محافظة برعاية وحضور محافظ

ممثلي شركات األغذية المحلية وشركات القطاع الخاص والوزارات. وتضمنت المنتجات المعروضة 

المصنوعة يدوياً والمخلالت والمربى واألعشاب والخضروات الطازجة  الشوكوالتةفي البازار 

 .والعصير وخبز الطابون

 



 

 

 مهرجان يوم التراث الفلسطيني:  -7
 انيلثضمن فعاليات مهرجان التراث افي معرض المنتجات النسوية عضوات جمعية أصالة شاركت 

ر بالعديد رام هللا الثقافي والذي يشتهعشر في شهر تشرين أول الذي ينفذه مركز الفن الشعبي في قصر 

من األنشطة الثقافية مثل عروض الفولكلور والموسيقى والرقص الشعبي )الدبكة(، وتخلل المعرض 

يعملن في مجال  والالتي أصالةمستفيدات من  10عرض لمجموعة من المنتجات النسوية من ابداع 

 التصنيع الغذائي والحرف اليدوية ومنتجات الصابون.

 
 لمنتجات والحرف الوطنية الفلسطينيةامعرض  -8

 في شهر تشرين االولبمناسبة يوم التراث الفلسطيني شاركت مجموعة من عضوات جمعية أصالة 

ة بالمدرسة األكاديميوالذي أقيم في معرض للمنتجات والحرف الوطنية الفلسطينية  9102من عام 

 رضالمعشاركت في و له.والترويج  المنُتج الوطنيدعم ل، حيث هدف المعرض سردامنطقة العربية ب

ع التصني مجالفي ة عضوات ومستفيدات جمعية أصالة وصاحبات مشاريع لعرض منتجاتهن ست

 .والحرف اليدوية الغذائي

 معرض بذاري وأكلي بلدي -9

التعاون بي إطار فعالية بعنوان "أكلي بلدي وبذاري فلسطيني"، نظمتها مجموعة "شراكة" الطوعية، ف

من تشرين الثاني في المعرض  10، شاركت أصالة في ساحة مركز البيرة الثقافيفي بيرة، مع بلدية ال

نسوي. وساهم المعرض بإيصال رسالة مفادها التعريق من صنع  لعرض منتجات غذائية تقليدية وتراثية

لبذور البلدية لعودة إلى استخدام ا، باالمنتجات الغذائيةعلى  التقليدية والشعبية وتحقيق السيادة باألكالت

إتاحة المجال للمزارعين وممثلي الجمعيات التعاونية لتبادل ، وتم أيضا حتى ولو على نطاق ضيق

 . البذور البلدية استعدادا لموسم الزراعة الشتوية

من مستفيدات وعضوات أصالة بالمعرض حيث قمن بعرض منتجات تصنيع غذائي  71شاركت و

 .خلالت واللبنة والزيتون واالعشاب وغيرهاخاصة بهن كالم

 

 "المعرض السنوي "يدنا لك ويدك حياة -11

أصالة معرضها السنوي بعنوان "يدنا لك -أقامت الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال ، عامككل  

هللا لذي أقيم بفندق الجراند بارك في مدينة رام وا 1079 التاسع من كانون األولفي  "ويدك حياة



شركة  الوطني،مع وزارة االقتصاد  بالشراكة

، ومركز المرأة العربية "أوريدو"االتصاالت 

 اشركة كووتر سوجيمو كوثر-للتدريب والبحوث 

يتم تنفيذه  والذي GROW ضمن مشروع

بالشراكة مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات 

تزامن موعد انعقاد وقد  األعمال "أصالة".

المجيد لذلك اخذ طابع مع أعياد الميالد  المعرض

 .أعياد "الميالد" في هذا العام

 السيداتترويج منتجات بالمعرض  ساهم

في الجمعية، صاحبات المشاريع العضوات و

وفتح افاق جديدة امامهن عبر التشبيك مع شركاء ونقاط بيع جديدة للمساعدة في تمكينهن ودعم 

تسهيل  لىا باإلضافةالتي تنتج منتجات مختلفة، دعم المرأة الفلسطينية الريادية وكذلك  نمشاريعه

من مناطق مختلفة بالضفة  سيدة 25شاركت  .األسواق وتواصلهن مع الجمهور المستهلكهن الى وصول

 حلويات، وزينةالمطرزات، واألغذية، والرات، واكسسوالت مشاريع خاصة بانضموالتي تالغربية، 

 والمؤسسات النسوية مختلف الدوائر الحكوميةمن  ممثلينحضر المعرض  وقد .لألفراح والمناسبات

 وممثلي القطاع الخاص. والتجار المصالحالممولين واصحاب باإلضافة الى والوزارات والشركات 

 

 

مدى ولتقييم المعرض  والسيدات المشاركات وذلك مع الزائرين اتتعبئة استمارب وقامت أصالة أيضا

ما ممتاز. أ –كانت نتيجة تحليل االستمارات ان المعرض جيد جدا حيث  المعروضة والمنتجاتنجاحه 

وأعربن أن مشاركتهن ال تقتصر على تحقيق بالمشاركة  رضاهنالنساء المشاركات فقد أعربن عن 

 والترويج لها. معرفة الزائرين بمنتجاتهن المختلفة بل أيضا بزيادة األرباح والمبيعات

 

خالل وسائل إعالمية وأدوات مختلفة لإلعالن عن المعرض وقامت أصالة بالترويج للمعرض من 

إعالنات إذاعية على الراديو، واعالنات ممولة على صفحة أصالة الرسمية والتعريف عنه والتي تخللت 

باإلضافة  ،للترويج للمعرض على الفيسبوك واالنستجرام، وتم عرض لوحة إعالنية في مدينة رام هللا

ورسائل البريد اإللكتروني لدعوة األشخاص ذوي العالقة لحضور الى ارسال بطاقات الدعوة 

المعرض. وقد حصل المعرض على تغطية إعالمية كبيرة بما في ذلك البث اإلذاعي والمقابالت 

 المقاالت الصحفية من خالل العديد من المنصات اإلعالمية.التلفزيونية، و

  



 األثر والنتائج للمشاركات في المعارض واألسواق

تسعى أصالة من خالل مشاركة مستفيداتها وعضواتها في المعارض واألسواق الى دعم السيدات 

صاحبات المشاريع وتعزيز مشاركتهن االقتصادية وتمكينهن من الوصول الى األسواق واعطائهن 

وبالتالي  ،الفرصة لترويج منتجاتهن من خالل الوصول ألكبر عدد من الزبائن والتجار والتشبيك معهم

زيادة نسبة مبيعاتهن وأرباحهن. باإلضافة ساهمت المعارض في تفعيل خدمات العضوية للعضوات 

وفتح الباب أمام صاحبات المشاريع ومستفيدات أصالة باالنضمام لبرنامج العضوية  تالمتسببا

 من الخدمات المقدمة. ةواالستفاد

 مسابقة "قوت بيوتنا" -11
جمعية دورا التعاونية على حيث حصلت  1079أيار،  1 في جائزة افضل منتج نسوي تم اإلعالن عن

المرتبة االولى بجائزة افضل منتج غذائي نسوي، بمنتج المفتول البلدي، بمسابقة "قوت بيوتنا" ضمن 

الذي تنفذه شركة كووتر سوجيما بالشراكة مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات GROW مشروع 

التعاون مع وزارة االقتصاد الوطني وبتمويل من حكومة اصالة، ومؤسسة الشرق االدنى وب -االعمال

 .كندا

يذكر ان جمعية دورا التعاونية من اقدم واهم الجمعيات التعاونية التي تعمل معها جمعية اصالة والتي 

 تستفيد من خدمات جمعية اصالة المختلفة كبرامج بناء القدرات وبرامج الوصول لألسواق

 

 

 

 


