
�مل�شروع �لإقليمي لتمكني �ملر�أة 
R E E W P �قت�شاديا 

تأكيدا ألهمية متكني املرأة وتعزيز دورها كجزء 

أساسي من تقدم اإلنسانية، ومساهمة في دعم 

دور املرأة في املنطقة العربية، انطلق املشروع 

 )REEWP( اإلقليمي لتمكني املرأة اقتصاديا

الذي ينفذ بدعم مالي من احلكومة الكندية من 

)سيدا(  الدولية  للتنمية  الكندية  الوكالة  خالل 

للمساهمة  كيبيك،  أوكسفام  مؤسسة  وبإدارة 

االقتصادية  للتنمية  مواتية  بيئة  توفير  في 

التمكني  نحو  مهم  كجزء  للمرأة  املستدامة 

االقتصادي في منطقة الشرق األوسط.

ويعمل املشروع الذي انطلق في العام 2010 

النساء  تواجه  التي  املعيقات  معاجلة  على 

ضعف  من  االقتصادي،  النشاط  مجال  في 

في  والتمييز  العمل،  سوق  في  املشاركة 

املساواة  وعدم  الفرص،  ومحدودية  احلقوق، 

الهيكلية والتنظيمية بني اجلنسني والتي متنع 

املشروع  ويركز  إمكاناتها.  من حتقيق  املرأة 

قوية  قاعدة  ستوفر  التي  البحوث  تنفيذ  على 

للمعرفة ملتخذي القرارات في القطاعني العام 

ذات  الهيئات  تتبنى  أن  على  الطرفان  ويعمل 

العالقة )حكومية وغير حكومية( مواقف وآراء 

لتحقيق  املرأة  لصالح  وتأثيرا  تقدما  أكثر 

متكينها اقتصاديا.

�خلدمات �ملالية وغري �ملالية 
املرأة  لتمكني  اإلقليمي  املشروع  خالل  ومن 

أصالة  جمعية  تقدم   )REEWP( اقتصاديا 

في مختلف  للنساء  مالية  وغير  مالية  خدمات 

على  بذلك  وتعمل  الغربية.  الضفة  محافظات 

وتعزيز  الفلسطيني  املجتمع  في  املرأة  متكني 

تشجيع  خالل  من  مكانتها  ودعم  دورها 

وتوفير  االقتصادية  النشاطات  في  انخراطها 

االقتصادي،  االستقالل  لتحقيق  لها  الفرصة 

عبر إتاحة الفرص لها للحصول على قروض 

مالية مناسبة لتأسيس أو تطوير مشاريع قائمة 

الغربية،  الضفة  محافظات  في  للدخل  ومدرة 

حرصا من جمعية أصالة على مساعدة النساء 

في التخلص من الفقر. كما تسعى أصالة إلى 

بحيث  اإلقراضية  والبرامج  املنتجات  تنويع 

إجراءات  وضمن  ممكنة  متطلباتها  تكون 

وضمانات سهلة ومتاحة وسداد ميسر.

خدمات مالية وغري مالية لتحقيق �ل�شتقالل 
�لقت�شادي للن�شاء )�أ�شــــــالة( 

�أ�شــــــالة

ومعايير متكينها  املرأة  واخلاص حول وضع 

الشبكات  إلقامة  باإلضافة  االقتصادي، 

حيوية  كقنوات  للنساء  النشطة  والتجمعات 

الدعم  فعاليات  لتنفيذ  املرأة  إلى  بالنسبة 

السياسات  في  التغيير  إلحداث  واملناصرة 

والعمل  اجلنسني،  بني  املساواة  تعميم  جلهة 

على تقدمي خدمات لبناء قدرات املرأة وتطوير 

مهاراتها على املستوى احمللي واإلقليمي.

 

الشريكة  الرئيسية  املنظمات  املشروع  ويدعم 

لتتمكن بدورها في مجال التمكني االقتصادي 

للمرأة في الدول املستهدفة من املشروع على 

املالية،  وغير  املالية  اخلدمات  تقدمي  مستوى 

وفي اإلقليم على مستوى املناصرة والتشبيك، 

 تعمل »أصالة« منذ تأسيسها عام 1997م باسم )مركز املشاريع النسوية(، ثم مت تسجيلها حسب قانون اجلمعيات األهلية الفلسطينية، في 

جانفي/ كانون الثاني من عام 2001، باسم اجلمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال »أصالة«، على تقدمي خدمات تساعد النساء اللواتي 

االقتصادية. ومن خالل  النشاطات  ناجحة في  االجتماعي، من خالل مشاركة  تغيير حياتهن، ووضعهن  الفقر، في  يعشن في حالة من 

برامجها، وخدماتها، تهدف جمعية »أصالة« إلى متكني املرأة في املجتمع الفلسطيني، وتعزيز دورها، ودعم مكانتها، من خالل تشجيع 

انخراطها بالنشاطات االقتصادية، وتوفير الفرصة لها للوصول إلى االستقالل االقتصادي، وذلك من خالل تشجيع املرأة الفلسطينية على 

تأسيس، تطوير، وإدارة مشاريع مدرة للدخل، عبر توفير القروض املالية املناسبة، وتقدمي خدمات التدريب واالستشارة للنساء باستمرار.

وتسعى »أصالة« إلى تنويع منتجاتها وبرامجها اإلقراضية، حتى تتمكن من حتقيق أهدافها في تقدمي اخلدمات املالية وغير املالية للنساء 

الفلسطينيات، كما تسعى جاهدًة إلى حتقيق التميز في هذه القروض، بحيث تكون متطلباتها ممكنة، إجراءاتها سهلة، وسدادها ميسرا. 
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املشـــاركات  تعريــف  يتم  حيث  اإلدارة، 

الوقت،  وإدارة  الشخصيــة،  باألهـــداف 

وفي  واإلدارة،  والتنظيم  الهدف،  تعريف 

املشــاركات  تعريف  املــالية،  اإلدارة  مجـــال 

لصـــاحبات  املالي  التخطيط  أهمية  على 

للعائلة،  األولية  املوازنة  إعداد  األعمـــال، 

التدفق  للمشروع،  األولية  املــوازنة  إعـــداد 

النقدي )الربح واخلسارة(، التكلفة والتسعير، 

وكذلك  املالية،  الدراسة  إعداد  الدفاتر،  مسك 

لصاحبات  وأهميته  التسويق،  مبهارات 

السوق،  دراسة  السوق،  جنون  األعمال، 

وكذلك مهارات التفاوض، مما يعزز اخلبرات 

النساء،  لدى  واملالية  اإلدارية  واملهارات 

ويسـاهم في إجناح مشاريعهن. 

�لتوعيـــــة 
وباعتبارها  »أصالة«  رسالة  إلى  استنادا 

برامجها  خالل  من  تعمل  تنموية،  مؤسسة 

ونشاطاتها على تشجيع وتعزيز مشاركة املرأة 

املواتية،  البيئة  توفير  خالل  من  املجتمع،  في 

عبر  القرار  صنع  في  املشاركة  إلى  وصوال 

العالقة. ذات  واملجالس  الهيئات  في  متثيلها 

ومن خالل املشروع تعمل »أصالة« على رفع 

مستوى الوعي واملعرفة لدى النساء باحلقوق 

على  وتشجيعهن  واالجتماعية  االقتصادية 

االختصاص  جهات  لدى  مشاريعهن  تسجيل 

)الغرف التجارية- الهيئات احمللية - وزارات 

االختصاص( األمر الذي يوثق مشاركتهن في 

االستفادة  من  وميكنهن  االقتصادية،  احلياة 

من اخلدمات، والتمثيل في مواقع صنع القرار 

في الهيئات احمللية وهيئات االختصاص، كما 

يوفر لهن فرصة املشاركة في صياغة األنظمة 

خالل  من  مناسبتها،  عدم  حال  في  وتعديلها 

الضغط والتشبيك مع املناصرين. 

أما في مجال اخلدمات غير املالية، ومن منطلق 

في  الراغبات  النساء  تأهيل  بأهمية  إميانها 

تأسيس مشاريع إنتاجية، من خالل تسليحهن 

الالزمة  والفنية  اإلدارية  واملهارات  باخلبرات 

»أصالة«  تقدم  مشاريعهن،  جناح  لضمان 

التدريب املهني للنساء في العديد من املجاالت 

التصنيع  الصابون،  التجميل،  اخلياطة،  مثل 

الغذائي... وذلك من خالل تدريبهن على صعيد 

املهارات والفنون، وكذلك التعرف على األدوات 

مبا  املجاالت،  تلك  في  املستخدمة  احلديثة 

ميكنها من املنافسة، ومواكبة التطور.

فيقــدم  التقــــني،  التدريب  خــــالل  من  أما 

مجــال  في  التدريـــب  »أصـــــالة«  طاقم 
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