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 قدمةم

 

 تابعا وعـاجزا بالمعـايير      ايعاني االقتصاد الفلسطيني من الكثير من التشوهات واالختالالت التي تجعله اقتصاد          
إن سنوات طولية من االحتالل تبعتها سنوات من القيود والحواجز والمحظورات، انتهت            . المتعارف عليها دوليا  

 للتطور ال يمكن أن تؤدي إال إلى اقتصاد مهلهـل،           كانياتإمبانتفاضة دمرت الكثير من البنى القائمة ومنعت أي         
ماسكا، وظل محافظا علـى     وعلى الرغم من ذلك ظل المجتمع الفلسطيني مت       . تابع القتصاد االحتالل اإلسرائيلي   

هذا األمر يدفعنا إلى دراسة غير تقليدية لعوامل االقتصاد الفلسطيني وبالتـالي            .  البقاء واالستمرار  أدنى درجات 
النساء بمـا   االقتصاد غير الرسمي والذي تقوم      المشاريع الصغيرة وأنشطة    لعل انتشار   .  بقاءه وتطوره  كانياتإلم

من أنشطته باإلضافة لالقتصاد المنزلي واإلنتاج المنزلي غير مدفوع األجر والذي تساهم النسـاء              % 50يعادل  
 يطرأ السؤال   وهنا. عايشة األوضاع الصعبة  بغالبيته، ساهم في بقاء واستمرار نموذج غير مسبوق من التكيف وم          

هل من الممكن التدخل على نحو يساهم في تعزيز المبادرات الناجحة الصـغيرة والمتناهيـة الصـغير،                 . المهم
وهنا تبدو أهمية مبادرات النساء صاحبات األعمـال        . وتكرارها حتى تتحول إلى قوة دافعة لالقتصاد الفلسطيني       

 على الصمود أمام االهتزازات والصعوبات المفروضة بحكم واقـع        وبإمكانياتهاغيرة  والحرفيات بمشاريعهن الص  
كن مختلفة ويتحدين واقع اقتصادي صعب      ا الفلسطينيات اللواتي ينتشرن في أم     هؤالء المبادرات . االحتالل وقيوده 

في المراحل  . مدقعوواقع اجتماعي أصعب، استطعن أن يحافظن على بقاء أسرهن وأن ينقذنهن من دائرة الفقر ال              
 يتمثل في البطالة والتمييز في سوق العمـل ونقـص المهـارات             إشكاليأثر النساء باتجاهين أحدهما     االنتقالية تت 

تنمـو  فيتمثل في خلق فرص جديدة للنساء حيـث          أما االتجاه اآلخر  المطلوبة من النساء لدخولهن لسوق العمل،       
غر مما يخلق فرصا جديدة الستخدام النساء أو لبـدء مشـاريع            مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتناهية الص     

 .هن وخلق فرص عمل جديدة آلخرين وأخرياتفتقوم بتوظي
 

 في االقتصاد أو    عن قطاع النساء المبادرات   أولي  تهدف دراسة صاحبات األعمال والحرفيات إلى وضع تصور         
عربية محددة توضح المقصود مـن هـذا   توفر كلمة ال ت. ) women entrepreneurs (ةما يعرف باإلنجليزي

، وإن كان يستخدم أحيانا تحت اسم الرياديات، أو المبادرات ونظرا لإليحاءات التي قد يعطيهـا هـذا          المصطلح  
 إن التصدي لهذه الدراسة ليس      .سم، قررنا أن نستخدم لغرض هذه الدراسة اسم صاحبات األعمال والحرفيات          اال

طاعات اقتصادية مختلفـة    ل والحرفيات اللواتي يتنشرن في ق     ة صاحبات األعما   السهل فنحن نحاول دراس    باألمر
وتتراوح أعمارهن بين بداية الشباب وبداية الشيخوخة وتختلف خصائصهن االجتماعية واالقتصـادية والثقافيـة              

صـعب  ، واألهم من ذلك يتركزن في القطاع غير الرسمي وبالتالي ي          والعلمية، وينتشرن في جميع أنحاء الوطن     
كذلك يحمل تعريف صاحبات األعمال والحرفيات مدى واسع من أنواع وحجم           . حصر عددهن أو الوصول لهن    

 الجـبن أو    إنتاج من خالل    األسرة امرأة بسيطة قررت أن تساهم في دخل         قد تكون هذه المبادرة   . المشاريع حيث 
خبيرة متخصصة في شؤون التخطيط      مدن شمال الضفة الغربية وقد تكون        إحدىالمخلالت وبيعها في السوق في      

 أنإال  .  مشروعا خاصا بها وان تقدم االستشارات الفنية للمؤسسات األهلية والعامـة           تبدأاالستراتيجي قررت أن    
، فالنساء بشكل عام ال يستفدن من اقتصاد السـوق ونتـائج            هناك قضايا أساسية تجمع بين هؤالء النساء جميعا       

ر الذي يستفيد منه الرجال، ويعانين من غياب أو قلة الشبكات الداعمة للنساء             الخصخصة بالتساوي أو بنفس القد    
 شركاء  إيجادفي المجال االقتصادي، ومن نظرة تقليدية لدور المرأة ومن صعوبة الحصول على تمويل وصعوبة               
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 نهـا،  في العمل ومن قلة الحصول على معلومات ومن قلة فرص المشاريع واألعمال وتحديدا غير التقليـدي م                
 :وهو ما تحاول الدراسة أن تلقي المزيد من الضوء عليه ومن هذه القضايا

 لعمل المرأة وموقف المجتمع من النساء اللواتي يبدأن مشروعا وتحديدا كلما اتجهت              التقليدية النظرة المجتمعية 
كما تعـاني   . 1سوق العمل  والعمودي ل  األفقيالمشاريع إلى المجاالت التي يشغلها الرجال تقليديا في ظل التقسيم           

الكثيرات من قيود أو مراقبة على تحركاتهن وتصرفاتهن ويفتقدن لشبكات العالقات العامة الضرورية إلنجاح أي           
مشروع حيث تنحصر عالقاتهن في إطار عائلي أو أطر محدودة، هذا باإلضافة إلى واقع تدني مشاركة النسـاء                  

 . بشكل عام ي صنع القرار السياسي واالقتصاديالفلسطينيات في سوق العمل وفي المشاركة ف
 

 التي تعيش فيها صاحبات األعمال الفلسطينيات والتي ال تختلف بشكل عام            البيئة السياسية والقانونية والتنموية   
عن تلك التي يعاني منها الرجال إال أنها أكثر تمييزا ضد النساء بحكم عالقات النـوع االجتمـاعي، فالوضـع                    

الة الحصار والحواجز واإلفقار وعدم القدرة على الحركـة         حالمستقر وعنف االحتالل المتصاعد و    السياسي غير   
بشكل عام لقضـايا    " عمياء"أما البيئة القانونية والتنموية فهي      . كلها قضايا ذات تأثير كبير على النساء والرجال       

 .النساء وقضايا المستثمرين الصغار وهو ما سيتم تحليله بتعمق الحقا
 

 إشكالية أخرى تواجه النساء الفلسطينيات ليس فقط بسبب قلة القروض المتاحـة      لوصول إلى التمويل والقروض   ا
بل أيضا بسبب لضمانات العالية المرتبطة بالقروض وعجز النساء عن توفيرها إما بسبب قلة سيطرتهن علـى                 

وائد العاليـة التـي يتطلبهـا سـداد      الموارد المالية وملكية األراضي وعدم حصولهن على الميراث أو بسبب الف          
 .القرض

 
 أيضا قضية أساسية تواجه النساء أوال بسبب النظرة المجتمعية التـي ال             الحصول على التدريب المهني والتقني    

سـوق  مرتبط باحتياجات   تقدر قيمة العمل المهني وثانيا وهو األهم بسبب عدم وجود تدريب مهني وتقني مالئم               
 .  للنساءالعمل الفلسطيني ومتاح

جميع هذه القضايا هي قضايا ملحة وحساسة وتتطلب أبحاثا متخصصة ومتعمقة ولكن ما يجعلها ضرورة ملحـة   
أو صاحبات األعمال، والذي هو توجه عـالمي صـار          " مبادراتال" واالستثمار النساء     النساء هو إمكانية تشجيع  

 .  أو تعاني اقتصاداتها من إشكاليات ملحةيلقى المزيد من االهتمام في الدول التي تمر بظروف انتقالية
 

 :منهجية العمل

تم في البحث استخدام عدة أدوات ومنهجيات تجمع بين أدوات البحث الكمي والبحث الكيفي فمن جهة حـرص                   
البحث على رسم معالم قطاع صاحبات األعمال والحرفيات بصورة عامة ومن ناحية أخـرى حـرص علـى                  

                                                 
يمكن الرجوع إلـى  ) Gender Division of Labor(لمزيد من المعلومات عن مفهوم تقسيم سوق العمل في المضمون الفلسطيني  1

فالتقسيم العمودي لسوق العمل يعنـي أن هنـاك         ). 1998 و حمامي،    1997تراكي،  (منشورات معهد دراسات المرأة جامعة بيرزيت       
على سبيل المثال قطاع اإلنشاءات بينما هناك مجاالت تتركز فيهـا النسـاء مثـل قطـاع                 . لها النساء وال تشارك فيها    مجاالت ال تدخ  

أما التوزيع األفقي لسوق العمل فيعني أن النساء مستثنيات في الغالب مـن الوظـائف               . الخدمات وتحديدا في مجاالت الصحة والتعليم     
دي وأنهن يتركزن في غالبية القطاعات في مجاالت اإلدارة الدنيا وأعمال السكرتارية واألعمال             العليا ومن مواقع صنه القرار االقتصا     

 .اإلدارية المساندة
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 . من واقع تجاربهن الخاصة     للتغلب عليها  ن والتحديات التي تواجههن واقتراحاته    ق اإلشكاليات الخوض في أعما  
 :وتتلخص منهجية العمل في

 

 : محلية وإقليمية ودوليةمراجعة أدبيات

 في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لكن االهتمام عـاد            مبادراتازداد االهتمام بقطاع النساء ال    
تم لغرض البحث مراجعة العديد من األدبيات التي تناولت الموضـوع بجوانبـه   .  هذا القرن  للسطح مجددا أوائل  

 . المختلفة، وتحديدا كإستراتيجية أساسية من استراتيجيات محاربة الفقر
 

 :تحليل البيئة القانونية والسياسية

تعمـل فيهـا صـاحبات األعمـال         المحلية والعالمية على أهمية البيئة القانونية والتنموية التـي           تتجمع األدبيا 
 الـوطني بقضـايا     م، فهي تحدد اإلطار القانوني المرجعي ومدى دعمه للنساء كما تحدد مدى االلتزا            توالحرفيا
يهدف هذا الجزء لمراجعة أهم الوثـائق ذات العالقـة   .  ونوع التسهيالت التي يمكن أن تمنح لهن     مبادرةالمرأة ال 

 .محددة لتطويرها بما يساند هؤالء النساء ويقلل من مشاكلهنبالبيئة التنموية وتقديم اقتراحات 
 

 لقاءات فردية مع مختصين في المجال

 لقاءات رئيسية مع مختصين في مجال المشاريع الصغيرة للنساء مع ممثلـين وممـثالت لمؤسسـات                 5تم عقد   
لصـغيرة للنسـاء    إقراض نسوية، ممثالت لمؤسسات نسوية وموظفين وموظفات مؤسسات تعنى في المشاريع ا           

منها مؤسسة أصالة لإلقراض، مؤسسة فاتن لإلقراض، جمعية صاحبات األعمال والمهنيات الفلسطينيات، جمعية             
هدفت اللقاءات التي تـم عقـدها       .  اإلغاثة الزراعية ومجموعة من موظفي هذه المؤسسات       –التوفير والتسليف   

حرفيات الفلسطينيات، أنواع المشاريع التي يتركـزن       مسبقا إلى التعرف على واقع النساء صاحبات األعمال وال        
فيها التوزيع القطاعي والجغرافي لمشاريع النساء، أبرز التحديات التي تواجه المشاريع النسوية الصغيرة وأبرز              
التوصيات لحل هذه اإلشكاليات من وجهة نظر المؤسسات والمختصين في مجاالت دعـم المشـاريع النسـوية                 

ي، تجمع الدراسة الحالية واقع المشاريع التي تملكها نساء صاحبات أعمال وحرفيات فلسطينيات             وبالتال. الصغيرة
 تمن وجهة نظر المؤسسات التي تعنى بهذه المشاريع ومـن وجهـة النسـاء صـاحبات األعمـال والحرفيـا             

ني الذي اسـتهدف    الفلسطينيات أنفسهن كما هو موضح في الفقرة التالية حول المجموعات البؤرية والمسح الميدا            
 .   النساء صاحبات األعمال

 
 :مجموعات بؤرية مع نساء صاحبات أعمال وحرفيات

كان الهدف من اللقاء مع مجموعات النساء صاحبات األعمال والحرفيات يتركز على معرفية احتياجات هـؤالء                
 :تشملأما األهداف التفصيلية ف. يفية التغلب عليهاكالنساء والتحديات التي يواجهنها و

  التعرف على المشاريع التي تتركز فيها النساء وأسباب ذلك •

 معرفة طبيعة عالقة النساء بالمجتمع المحيط وباألسرة ونوع الدعم الذي يحصلن عليه •

 معرفة احتياجات النساء فيما يتعلق بالمشاريع وإدارتها •
 فهم التحديات و المعوقات التي تواجههن •
 نوع الخدمات التي يمكن أن تقدم لهن وتوصياتهن حول نجمع اقتراحاته •
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 مجموعات بؤرية في الضفة الغربية حيث تم اختيار األماكن التي تتركز فيها النساء صاحبات األعمال                6تم عقد   
كما عقد لقاءين في قطـاع غـزة        . وطولكرم) بدو وشعفاط (والحرفيات وهي بيت لحم، الخليل، رام اهللا والقدس         

 سـيدة مـن     15-10تم في كل مجموعة بؤريـة دعـوة         . مدينة غزة وآخر في   ) جباليا(أحدهما في شمال غزة     
تم التعرف عليهن من خالل مؤسسات اإلقراض والنقابـات المهنيـة    وصاحبات األعمال والحرفيات في المنطقة      

 .ووزارة العمل أو من خالل توصية المجتمع المحلي
 :تحدد محاور النقاش في كل مجموعة بأربع محاور وهي

 ص الذاتيةالخصائ .1

 )عناصر الدعم وعناصر التحدي(البيئة المحيطة  .2

 نوع المشاريع ومدى مالئمتها للسوق وتأثرها به .3

 أبرز اإلشكاليات والصعوبات التي تواجه مشاريع النساء في بداية المشاريع واإلشكاليات المستمرة .4

 للمؤسساتأمور تتعلق بطبيعة المشاريع وحاجات النساء من التدريب والدعم وتوصياتهن  .5

 
 : حول إمكانية الدخول في مجال المشاريع الصغيرة سنة65 حتى 18سطينيات مسح استعداد النساء الفل

حرفـي  /هدف هذا االستبيان إلى محاولة فهم مدى استعداد النساء في هذه المرحلة لالنخراط في عمـل مهنـي                 
ية والثقافية التي قد تواجه النساء الراغبـات        واحتياجاتهن للقيام بهذه الخطوة واإلشكاليات االجتماعية واالقتصاد      

 : امرأة فلسطينية موزعة كما يلي2000 تم المسح باستخدام عينة تصل إلى .بهذا النوع من العمل
ــم  حج

 العينة

 

 المحافظة

 جنين 140

 طوباس 25

 طولكرم 93

 قلقيلية 49

 سلفيت 33

 نابلس 180

 رام اهللا والبيرة 150

 القدس 228

 اأريح 23

 بيت لحم 94

 الخليل 278

 الضفة الغربية 1293

 شمال غزة 126

 غزة 253

 دير البلح 103

 خان يونس 139
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 رفح  85

 قطاع غزة 707

 المجموع العام 2000

 
 :مسح صاحبات األعمال والحرفيات

الدراسة يمكننا من   واجه هذا الجزء من الدراسة عدة إشكاليات فنية تعود لعدم وجود إطار واحد متكامل لمجتمع                
فاالعتماد على مسح المنشآت الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يظهـر أن             . سحب عينة مختارة  

 منشأة تديرها نساء ولكن وحسب التعريف الذي وضعه الجهاز ال يعني إدارة المنشأة أن               6000هناك ما يقارب    
مؤسسة أو جزء من مؤسسة يقـع فـي         "عمال فالمنشأة هي    المرأة ينطبق عليها التعريف اإلجرائي لصاحبات األ      

بحيث يحقق هـذا النشـاط      ) مع احتمالية اإلنتاج من أنشطة ثانوية     (موقع وحيد ويمارس فيه نشاط إنتاجي واحد        
أي أن تقـدم المنشـأة   : ويحدد الجهاز عدة شروط للمنشأة منها مزاولة نشاط اقتصـادي   ." غالبية القيمة المضافة  

."  للغير، وجود مكان ثابت يمارس فيه النشاط ووجود حائز للمنشأة ووجود إدارة واحدة للمنشـأة               خدمة أو سلعة  
ضمن هذا التعريف لم نتمكن من التأكد من أن المرأة التي تدير المنشأة تمتلك جزءا مـن رأس المـال وبـذلك                      

ن  اللواتي بـدأ   مبادراتلنساء ال في نفس الوقت ال يغطي هذا اإلطار العديد من ا         . ينطبق عليها التعريف اإلجرائي   
 . مشروعا ومازلن في طور التأسيس أو مازلن يعملن في القطاع غير الرسمي

 
، إال  حصلنا لغرض الدراسة على جميع النساء المسجالت في الغرف التجارية في الضفة الغربية وقطاع غـزة               

 تهربـا مـن التبعـات       نأنه مسجل باسمه   ن يمتلكن المشروع التجاري فعال أم     أننا لم نتمكن من التأكد ما إذا ك       
 .القانونية والضريبية وما إذا كن يشاركن فعليا في إدارة هذه المشاريع

في نفس الوقت حصلنا على قوائم من مؤسسات اإلقراض النسوي تغطي النساء المقترضات ومـازلن يسـددن                 
تهين من تسديد القروض وال يتضمن      قروضهن ولكن هذا اإلطار أيضا غير مكتمل فهو ال يشير للنساء اللواتي ان            

 ونجاحه، كما ال يؤكد على أن هؤالء النساء تلقين قروضا مـن مؤسسـات               هتاريخ المشروع ومدى استمرار يت    
 .أخرى أو أنهن حصلن على القروض لصالح مشاريع خاصة بهن وليس لمساعدة الزوج أو االبن

التطريز وهن نساء لسن صاحبات أعمـال بـالمعنى         اإلطار الرابع كان من النساء المرتبطات بجمعيات تسويق         
 . المتعارف عليه ولكنهن يقمن بحرفة مهمة وكان ال بد من تضمين قضاياهن في الدراسة

اإلطار األخير الممكن كان من النساء المهنيات اللواتي يدرن أعماال خاصة مثل العيـادات وعيـادات األسـنان                  
 الحصول على أسماءهن من النقابات المهنية التي يتبعن لها والتأكد من            والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاماة، وتم    
 .ملكيتهن وإدارتهن للمؤسسة التي يعملن بها

 
 :فيما يلي وصف لعينة مسح سيدات األعمال

لقد تم جمع االستمارات من خالل إجراء اتصاالت مع مجموعة من المؤسسات ذات العالقة بعمل النساء والتـي                  
 اإلقراض والتدريب إضافةً إلى النقابات والحصول على قائمة بأسماء صاحبات األعمال ومن ثم              تقدم لها خدمات  

وقد ساعدت هذه المؤسسات في إجـراء لقـاءات         . االتصال معهن أو الوصول إليهن من خالل المؤسسة نفسها        
. منها في العينة  بؤرية مع سيدات أعمال فلسطينيات، والجدول التالي يوضح هذه المؤسسات ونسب مساهمة كل              
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 سيدات في قطاع غـزة،      108 سيدة في الضفة الغربية و     397 سيدة أعمال موزعةً بين      505وقد بلغ حجم العينة     
 . استمارة لم تكن مكتملة14وذلك بعدما تم استثناء 

 
 جدول يوضح توزيع العينة حسب المؤسسة في األراضي الفلسطينية

)إطار العينة(اسم المؤسسة     المئويةالنسبة العدد 

 10.5 53 والتسليف التوفير جمعية
 53.9 272 فاتن 
 11.1 56 ة التجاريةالغرف 
 1.2 6 األطباء نقابة 
 4. 2 الشعرنقابة مزيني  
 16.0 81 البؤرية المجموعات 
 6.9 35 العاملة المرأة جمعية 
 100.0 505 المجموع 

 
 

 لضفة الغربية وقطاع غزةجدول يوضح توزيع العينة حسب المؤسسة في كل من ا
 

 المنطقة
 ) العينةإطار(اسم المؤسسة 

ــدد  عـــ

 االستمارات

ــبة  النسـ

 المئوية

 13.4 53 والتسليف التوفير جمعية
 48.1 191 فاتن

 12.6 50  التجاريةالغرف
 1.5 6 األطباء نقابة

 5. 2 الشعرنقابة مزيني 
 17.4 69 البؤرية المجموعات

 6.5 26 العاملة المرأة جمعية

 الغربية الضفة
 
 
 
 
 
 
 

Total 397 100.0 

 75.0 81 فاتن
 5.6 6  التجاريةالغرف

 11.1 12 البؤرية المجموعات
 8.3 9 العاملة المرأة جمعية

 غزة قطاع
 
 
 
 

Total 108 100.0 
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 :مسح المؤسسات

 مبـادرات أنواع الدعم المختلفة للنساء ال    تم استخدام نموذج لجمع البيانات والمعلومات عن المؤسسات التي تقدم           
باإلضافة للمعلومات األساسية عن المؤسسة وأهدافها تم سؤال هذه المؤسسـات           . وصاحبات األعمال والحرفيات  

 . عن أنواع الدعم التي تقدمها للنساء وتصنيفها
 

 دراسة حاالت

آلراء ذات العالقـة بالموضـوع مثـل        تم استخدام الحاالت الدراسية في عدة مواقع في الدراسة لتدعيم بعض ا           
.  وصاحبات األعمال وبعض التجارب والمبادرات الناجحة أو تلك التي أثبتت فشـلها           مبادراتخصائص النساء ال  

 .يهدف استخدام دراسات الحالة إلى توضيح أو تفسير بعض النتائج أو التوصيات التي تقدمها الدراسة
 

 :مشكالت البحث الميداني

مشاكل التي واجهت العمل الميداني بغياب إطار مرجعي واحد يمكن استخدامه الختيار العينـة،              وتتمحور أهم ال  
وللتغلب على المشكلة تم اختيار العينة من أكثر من إطار واحد مما تطلب وقتا وجهدا              وهو ما تم توضيحه سابقا،      
 . عينةات الميدانيين للعمل بجهد مضاعف من اجل الوصول لل/إضافيا، واضطر الباحثين

 انخفاض نسبة االستجابة من قبل صاحبات األعمال وتأخر نسبة مـنهم فـي تعبئـة                من المشاكل األخرى كانت   
، وإصـرار   إضافة إلى ضعف االتصال مع النساء اللواتي يعملن في القرى وصعوبة الوصول إليهن            . االستمارة

لى سـرية العنـاوين وعـدم تسـهيل         العديد من المؤسسات التي ساعدت في الوصول إلى العينة على الحفاظ ع           
للتغلب على هذه المشكلة قامت المؤسسات      . ات الميدانيين وبين صاحبات األعمال    /االتصال المباشر بين الباحثين   

للتحقق من جودة البيانات تـم الطلـب مـن    . المعنية بتوصيل االستمارات وتعبئتها من خالل موظفات المؤسسة  
 . المشرف الميداني من التأكد من إجراء المقابلة وصدق المعلومات الواردةالموظفة توفير معلومات اتصال تمكن

 
 دراسات سابقة

 بكافـة   )entrepreneur (مبادرةال يوجد دراسات متخصصة ونوعية حتى اآلن تعالج وضع المرأة الفلسطينية ال           
نـوعين مـن     لك يوجـد  ذعلى الرغم من     .جوانبها وربما تعتبر هذه الدراسة األولى من نوعها في هذا المجال          

رهـا  ي الصـغير وتأث   اإلقراضالدراسات أحدهما يركز على المشروعات الصغيرة للنساء واآلخر على سياسات           
من أوائل تلك الدراسات دراسة نادية حمدان حول المشروعات النسائية المولدة للدخل فـي قطـاع                . على النساء 

س وطولكرم والتي صدرت عن مركز شؤون المـرأة         غزة ودراسة مشاريع المؤسسات النسائية في منطقتي نابل       
أعدتها إدارة تخطيط وتطوير مشاركة المرأة التابعة لـوزارة التخطـيط والتعـاون             ، ودراسة   )1993(في غزة   

والتي هي عبارة عـن مراجعـة أدبيـات حـول           ,) 1999الشلبي،  (الدولي حول المشروعات النسوية الصغيرة      
 حول تأثير االجتياح اإلسرائيلي على الوضع االقتصادي للمرأة الفلسطينية          ودراسةالمشروعات الصغيرة للنساء،    

في سوق  " النوع االجتماعي "كما زادت الدراسات التي تتناول قضايا       ) 2002الشلبي وعطايا،   (في الضفة الغربية    
ظروف المـرأة   العمل وتبين الفجوة بين الجنسين في مجاالت العمل والتدريب المهني والتقني وتعكس في الواقع               

 . الفلسطينية والمشاكل التي تواجهه عمالتها في القطاع غير الرسمي وغير المنظم
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 النسوي وحول مدي استفادة النساء من هذه القروض ونـوع           ضواقع مؤسسات اإلقرا  من أوائل الدراسات حول     
جات القـروض فـي     حول احتيا ) 1993( دراسة عزت عبد الهادي وجميلة أبو دحو         المشروعات التي يقمن بها   

مشاريع االقتصاد المنزلي والتي وجدت أن مؤسسات اإلقراض تهمل المشروعات النسوية لصالح المشـروعات              
اإلنتاجية الجماعية وان النساء فشلن في تحويل المشروعات إلى مؤسسات اقتصادية بسبب نقص الخبـرة فـي                 

 . لة المهارة في التوزيعمجال اإلدارة والمحاسبة والتسويق وحساب التكلفة والتسعير وق
عـودة،   (وفي دراسة ميدانية أعدتها إدارة تخطيط ومشاركة المرأة حول سياسة اإلقراض للمشاريع الصـغيرة             

فمنها من تقدم قروضـاً     .  أوضحت الدراسة أن هناك نوعين من المؤسسات التي تقدم خدمات القروض           )1998
وفيما يتعلق بالمؤسسات التي تقدم     .  تحيز للنوع االجتماعي   خاصة للنساء، واألخرى للنساء والرجال معاً دون أي       
 دوالر أمريكي، وفـي الحـد األعلـى مـن     3000-200خدمات قروض للنساء، فإن قيمة القرض يتراوح من     

 امرأة فلسـطينية علـى قـروض مـن          1282واستناداً إلى بيانات الدراسة، حصلت      .  دوالر 10000 -1000
، والبقيـة   1996، منها مؤسسة واحدة قدمت قروضاً أللف امرأة خالل العـام            مؤسسات تقدم قروضاً للنساء فقط    
  .توزعت على المؤسسات األخرى

 
 النساء من القروض المخصصة لها، أوضحت الدراسة أن قيمة القرض القليلة، ونسبة الفوائد              انتفاععلى مستوى   

ومن هنا يمكـن    . نمية وتطوير وضع المرأة   العالية نسبياً عليه تجعل من هذه القروض ال فائدة لها على صعيد ت            
القول أن إقامة هذه المشروعات وبهذه القيمة والشروط تستهدف أساسا مواجهة الفقر لدى المرأة وليس تنميتهـا                 

ومما يؤكد هذا أن طبيعة المشروعات التي تعطي للنساء، ترتبط بأدوار النساء التقليدية المتعـارف               . بالضرورة
ومن هنا  . الخياطة والمنتجات الغذائية والتجميل    فلسطيني مثل تربية الدواجن واألبقار، مهنة       عليها في المجتمع ال   

 وال يشكل زيادة فعلية في فتح فرص عمل إضافية للنساء أو أفـراد              سمياافإن نجاح مثل هذه المشروعات يكون       
 .األسرة

 
من النسـاء،   % 4 مقترضاًَ منهم    4955 قروضاً إلى    1996أما المؤسسات البنكية األخرى، فقد قدمت في العام         

إن هذه النسب المتدنيـة     . من النساء % 10,8 قرضاً منهم    798 مؤسسات أهلية ال تستهدف النساء       6بينما قدمت   
لحصة النساء تعكس أن الشروط وارتفاع نسبة الفائدة على القرض وطبيعة المشروعات المطروحة ال تتناسـب                

لتأهيل، وبالتالي فقدت المرأة حظوظها على مستوى النوعين المتـوفرين          وظروف المرأة على مستوى الخبرة وا     
 )1998عودة،  (.في القروض باألراضي الفلسطينية

 
 عام  1998من الدراسات المهمة في هذا المجال أيضا دراستين قامت بهما مؤسسة أصالة بهدف تقييم األداء عام                 

%) 48.5(للقيام بمشاريع هن نساء شمال الضفة الغربية        وجدت هذه الدراسات أن أكثر النساء استعدادا        . 2002
وأن نصف هـؤالء    .  سنة 41 و   17وتتراوح أعمارهن بين    وأن ثلثي اللواتي لديهن استعداد هن من المتزوجات         

النساء تقريبا يمتلكن خبرة عملية تصل إلى سبع سنوات فأكثر ويتركزن غالبا في قطاعات الصناعات الغذائيـة،                 
 .  الدواجن والحيوانات وتزيين الشعرالخياطة تربية

كما وجدت هذه الدراسات أن غالبية النساء اللواتي يمتلكن مشاريع هن منى المتزوجات وتتراوح أعمارهن بـين          
 %. 42.8وترتفع نسبة قطاع التجارة في غزة لتصل إلى %) 37.9( سنة ويتركزن في قطاع الخدمات 34-45
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أكتـوبر  (ة دراسة ميدانية على عينة من المشروعات الصـغيرة بغـزة            كما أجرى مركز شؤون المرأة في غز      
 ةضمن تأثير االنتفاضة وانعكاساتها على وضعية المرأة الفلسطيني) 2002
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 الفصل األول

  النظري لدراسة صاحبات األعمال والحرفيات الفلسطينياتاإلطار

 

 :صاحبات األعمال والحرفيات عالميا) مبادراتال(خصائص النساء 

الـذي  )  رجل أو امرأة  (الشخص  "على أنه   ) أو الرأسمالي، أو الصناعي، أو المقاول أو الملتزم       (عرف الريادي   ي
يبدأ مشروعا أو يدير عمال باستخدام خصائصه الشخصية وبمبادرة ذاتية تتضمن بعض المخـاطرة الذاتيـة أو                 

، إال أن الكلمـة ذات      "عا أو مشـاريع   الشخص الذي يبدأ مشرو   " في حين فسرها قاموس أكسفورد بأنها        2"المالية
تتضمن بالتحديد عنصر المسؤولية    " يأخذ على عاتقه  " بمعنى   entreprendreاألصل الفرنسي والمشتقة من كلمة      

 بأنهـا  مبـادرة المرأة ال) Moore and Buttner, 1997(كما عرف . والمخاطرة الذاتية عند القيام بمشروع ما
من رأس المال وتعمل منذ ما ال يقل عـن          % 50رته بنشاط، وتملك على األقل      امرأة بدأت مشروعا، وتقوم بإدا    "

 :سنة واحدة
 

هناك تعريفات أخرى للكلمة تضيف عنصر اإلصرار بمعني أن البدء بمشروع وإعادة تكرار المحاولة لو فشـل                 
 . المشروع أو البدء بمشاريع أخرى فيها تحد جديد

 :توجد عدة توجهات في العالم منها ما يركز علىولغرض الوصول إلى تعريف إجرائي للكلمة 
" behavioral approach" وهذا التوجه يعرق أيضـا ب  الصفات الشخصية لصاحبات األعمال والحرفيات. 1

ويفترض أن النساء اللواتي يقدمن على البد بمشروع يمتلكن خصائص محددة مثل المبادرة والقدرة على االبتكار                
تم وضع عدة مقاييس لماهية هذه الخصائص منها ما يعتمد على ستة            . دارة المالية الجيدة  والمثابرة والتحدي واإل  

وهناك مـا  ) مبتكرة، واثقة بنفسها، تمتلك صفات قيادية   /تعمل بجد، تخاطر، ترغب بالنجاح، مبدعة     (درجات هي   
 هناك من يزيد    )مستقالت، منجزات، راضيات عن عملهن، عندهن دافعية للعمل       (يعتمد على أربعة درجات هي      

 .أو يقلل من هذا المقياس أو من ترتيب الصفات وأهميتها ولكن هذه هي الصفات األساسية المتعارف عليها
فالمشاريع التي تقبل النساء عليها هي مشاريع ذات حجم متوسط أو صغير، حجم             : خصائص المشروع نفسه  . 2

بصفة عامة خصائص المشاريع التـي  . الكبيرة اليةالمخاطرة فيها قليل أو محسوب، وال تنافس المشاريع الرأسم
 تمتلكها وتديرها النساء 

 أصغر حجما .1
 أبطأ في النمو .2
 أقل في التعرض للمخاطرة .3
 أكثر التزاما بمسؤوليات العائلة .4
 أكثر تقليدية ومحافظة وتتماشى مع التقاليد المجتمعية .5

 
 ويركز على عوامل ”sociological approach“ ويعرف هذا ب مميزات البيئة التي يعمل بها المشروع. 3

الدفع والجذب في البيئة المحيطة والتي تشجع النساء أو تجبرهن على البدء بمشروع فمن عوامل الجذب مـثال                  
توفر رغبة جدية لدى المرأة للبدء بمشروع أو توفر فرصة اقتصادية مواتية، ومن عوامل الـدفع التـي تجبـر                    

                                                 
2 Chambers Pocket Dictionary 
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 أو التعب من الوظيفة أو زيادة الفقر أو الحاجة لقضاء وقت أطول في رعاية               النساء على البدء بمشروع البطالة    
 صـاحبات األعمـال     مبادراتثالث توجهات نظرية تتعامل مع النساء ال      ) Mayoux) 2001رصدت  األطفال  

 :هذه التوجهات هي. ومشاريعهن وبالتالي تقييم عملهن ومساندتهن
 :  الحديثالليبراليأوال التوجه 

 التوجه في دول الشمال الصناعية ويؤثر على سياسات مساعداتهم للدول النامية وينتشر تأثيره للعديـد                ينتشر هذا 
 علـى   الدول الصناعية من وكاالت التنمية متعددة الجنسيات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بسبب تأثير              

 ويعتمـد علـى أن      لهدف األساسي للتنمية    يفترض هذا التوجه أن النمو االقتصادي هو ا       .  فيها قرارات المساعدة 
ثمار في المشـروعات    وعليه فاالست " trickle-down"محاربة الفقر تأتي تلقائيا من خالل ما يعرف بتتبع األثر           

في الخمسينات والستينات كان افتراض التوجه      . دي لدوران عجلة االقتصاد وزيادة فرص العمل      الفردية سوف يؤ  
 سوف تذوب تلقائيا وتندمج مع المشروعات الرأسمالية الضخمة ولكن عـودة            ةلصغير أن المشروعات ا   يالليبرال

انتشار المشاريع الصغيرة في الثمانينات أدى إلى زيادة االهتمام بها حيث وصفت بأنها ديناميكية وفعالة وخيـار                 
ساء في سياسـات    في هذا التوجه هناك محاولة لتضمين الن      . ديمقراطي مناسب وبديل للتدخل المركزي الحكومي     

 .  الجديدةةالسوق الليبرالي
 

  :ثانيا توجه التمكين النسوي

نقد سياسات  االشتراكي ويعود لبدايات السبعينات ويركز على       /نشأ هذا التوجه ضمن الخطاب النسوي الماركسي      
 والنـوع   االقتصاد الكلي بعالقتها بسياسات مكافحة فقر النساء ويدعي هذا التوجه أن التصـدي لقضـايا الفقـر                

االجتماعي يتطلب تغييرا جوهريا في سياسات االقتصاد الكلي تأخذ بعين االعتبار الخلل فـي عالقـات النـوع                  
 الهدف الرئيسي لهذا التوجه هو التصدي لظاهرة الالمساواة بين الجنسين في الوصـول للمصـادر                .االجتماعي

إلى تمكين النساء عن طريق زيادة مساهمتهن في        يعتبر هذا التوجه المشاريع النسوية نقطة تحول تؤدي         . والقوة
 . العمل المنتج وتمكينهن من تحدي الالمساواة في الحيز الخاص كمدخل مفيد لتحريك النساء للدفاع عن قضاياهن               

تمكين النساء في هذا التوجه يركز على حقوق النساء كأفراد ولكن ضمن فهم واسع ألسباب دونية المرأة والتـي                
 مجاالت الحياة بما في ذلك الوعي كأفراد وضمن األسرة المعيشية وضمن القـوانين المنظمـة                تؤثر على جميع  

تمكين النساء هنا ال يعتمد فقط علـى اسـتراتيجية          . للعمل وتركيبة الدولة والنظام العالمي االقتصادي والسياسي      
القتصـادية وبـين الرعايـة      دعم األفراد بل يتطلب دعما جماعيا شموليا ال يفصل بين السياسات والتـدخالت ا             

 موضع تسـاؤل بـدال مـن التسـليم          مبادرةا التوجه يضع المشاريع النسوية وفكرة ال      ذه. والضمان االجتماعي 
 . بالنموذج الغربي الفردي السائد

االنتقادات الرئيسية لهذا التوجه تتعلق بالمفهوم الشمولي الذي يحدد قضايا كثير دون تحديـد أولويـات للعمـل                  
 .جياته األمر الذي يعتبر إشكاليا على المدى القصير والمتوسطواستراتي

 

 :ثالثا توجه التدخل لمحاربة الفقر

ويحاول التوفيق بين النمو االقتصادي والتنمية البشرية بمعنـي االهتمـام            التوجهين السابقين    يقع هذا التوجه بين   
تعتبـر محاربـة الفقـر      . للنمو االقتصادي سياسات الضمان والرعاية االجتماعية إلى جانب السياسات المحفزة         

البوصلة التي تقود هذا التوجه الذي يلقى قبوال واسعا في أوساط وكاالت األمم المتحدة المختلفة وتحديدا منظمـة                  
.  وغيرها كما تتبناه العديد من المؤسسـات األهليـة         اإلنمائي واليونيسيف العمل الدولية وصندوق األمم المتحدة      
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بالمشاريع النسوية ضمن هذا التوجه من قدرتها على التوظيف وخلق فرص عمل وكـذلك مـن                وينبع االهتمام   
، ويتم التعامل مع الفقر كظاهرة متعددة األسباب واالتجاهات مع اعتبار النساء وتحديدا             قدرتها على محاربة الفقر   

يع المبادرات الفرديـة مـع      هذا التوجه يجمع بين دعم وتشج     . ربات األسر فئة مستهدفة في برامج مكافحة الفقر       
المبـادرة  "تشجيع إقامة تعاونيات جماعية لدعم صاحبات المشاريع، وفي السـنوات األخيـرة تطـور مفهـوم                 

االنتقاد األساسـي   . بمعني االهتمام بالجانب االجتماعي للمبادرة االقتصادية     " االقتصاد االجتماعي "و" االجتماعية
     . ية للفاتورة االجتماعية ومن يتحمل عبئهالهذا التوجه يركز على الكلفة االقتصاد

من الضروري اإلشارة هنا إلى أن هذه التوجهات الثالثة قد تتعايش في نفس المكان وفي الكثير من المشـاريع                   
يعرض الجدول التالي أهم القضايا فـي       . وخصوصا في وكاالت التنمية الكبيرة خاصة تلك التابعة لألمم المتحدة         

 .كل توجه
توجه التـدخل لمحاربـة      توجه التمكين النسوي جه الليبرالي الجديدالتو 

 الفقر

ــوي  ــدف التنمـ الهـ

 الرئيسي

النمو االقتصادي من خالل    
 تحفيز اقتصاد السوق

إلغــاء الالمســاواة فــي 
عالقات القـوة وملكيـة     

 المصادر

محاربة الفقر من خـالل     
خلق فرص عمل كجـزء     

 من اقتصاد السوق
الفردية االقتصادية  تشجيع   مجاالت التركيز

ومساعدة النفس ودعم فكرة    
 تتبع األثر التنموي

حقوق اإلنسان والمساواة   
ــوع   ــاس الن ــى أس عل
االجتماع وتشجيع العمـل    

 الجماعي 

نمو اقتصـادي يراعـي     
االحتياجات االجتماعيـة،   
التنمية البشرية، ومشاريع   

 ذات طابع اجتماعي
دوافع االهتمام بـالنوع    

 االجتماعي

فـاءة واسـتخدام    زيادة الك 
ــر  أفضــل للمصــادر غي

 المستخدمة

مجال االهتمام الرئيسـي    
هو عدم المسـاواة علـى      
 أساس النوع االجتماعي

ــة  ــاالت التنمي ــي مج ف
البشرية ومحاربة الفقـر    
يتم التعامل مع النساء من     
منطلق أنهن أقـل حظـا      
وإمكانات مـن الرجـال     
وفي نفس الوقت يمـتلكن     
قدرة تحسـين ظـروف     

 شيةاألسرة المعي
ال يوجد تحليل آلثار السوق      الفجوات واإلشكاليات

 المخفية 
 ال يتم نقاش الفقر كظاهرة

االهتمام في قضايا النـوع     
في (االجتماعي يتم بحدود    

إطـــار الموازنـــات  
 )المخصصة

ال يتم فهم وتحليل عالقات     

هناك فجـوة فـي بـين       
كين المرأة وبين   تعريف تم 

حاجات النسـاء العمليـة     
الملحة وبين حقوق النساء    

 ومصالحهن
مفهــوم شــمولي يحــدد 
ــد   ــاكل دون تحدي المش
األولويات وخصوصا في   

فصل قطاعي بين تضمين    
مفاهيم النوع االجتمـاعي    
وبين سياسـات القطـاع     

 الخاص
توتر بين سياسة محاربة    

 ت السوقالفقر وسياسا
ال يجيب عن تساؤل حول     
تكلفة فاتورة المسـؤولية    
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القوة والمصالح التي تؤثر     
 على القرارات االقتصادية

ظل التحـديات الكبيـرة     
 الموجودة

االجتماعية ومن المكلـف    
 بدفعها

 
 :التعريف اإلجرائي لصاحبات األعمال والحرفيات الفلسطينيات

التوجهـات  . هناك فرق في المنطلقات النظرية المختلفة لتعريف من هن النساء صاحبات األعمال والحرفيـات             
الجديدة تركز على الفردية وعلى الخصائص الذاتية للشخص وهذا فيه تقليل من أهمية البيئة              الليبرالية والليبرالية   

يميل هذا البحـث إلـى تعريـف    . المحيطة ومن أهمية المعيقات التي تواجه النساء في مجتمعات مثل مجتمعاتنا      
 :صاحبات والحرفيات على أنهن

ر لهن البيئة   النساء اللواتي تتوفر فيهن خصائص شخصية محددة وتتوف       "

المناسبة والفرصة المناسبة للقيام بمشروع واللواتي لديهن مثابرة للعمل         

على إنجاح المشروع ومواجهة التحديات والمعيقات التـي تقـف فـي            

 ."طريقهن

 
 :هذا التعريف يتضمن العناصر التالية والتي سوف يحاول البحث تفسيرها وتوضيحها

 :الخصائص الشخصية .1

حديد الصفات التي تتميز بها أو التي تحتاجها النساء ليكن صاحبات أعمال وحرفيات             سوف يحاول البحث ت   
وهذه الخصائص تشمل العمر، الحالة الزواجية، مستوى التعليم، القدرة على االبتكار، القدرة على التحـدي               

 .والمثابرة
 
 بيئة مناسبة وداعمة .2

عمال والحرفيات الفلسطينيات من حيث البيئة      يحاول البحث رسم صورة للبيئة التي تعمل فيها صاحبات األ         
السياسية واالجتماعية والثقافية والقانونية وتحديد التحديات التي يواجهنها قبـل وأثنـاء إنشـاء مشـروع،                

 .وإمكانيات التغلب عليها
 
 وذلك من حيث عددها ونوعها وقدرتها على المثابرة ومواجهة الظـروف الصـعبة         خصائص المشاريع . 3

ك جميع أنواع التحديات المتعلقة بالمشاريع مثل التمويل واإلدارة المالية والتخطـيط والتسـويق              ويشمل ذل 
وكذلك طبيعة المشروع من حيث عدد العمال وجنسهم وعالقة القرابة بيـنهم وبـين              . وغيرها من القضايا  

 .صاحبة العمل
 

ة وان كل امرأة وكـل مشـروع لـه    يجب التأكيد على أن صاحبات األعمال والحرفيات لسن فئة واحدة متجانس       
 :خصائص ساهمت في نجاحه ولكن لغرض البحث تعرف صاحبات األعمال والحرفيات بأنهن

 لهن عمل خاص يقمن بإدارته وحدهن ويمتلكن نسبة من رأس المال  -
 العمل موجه للسوق وينتج أرباحا يمكن احتسابها -

  في المستقبليوظف عمال أو عنده إمكانية لتوظيف عمال أو خلق فرص عمل -

 المرأة مشاركة رئيسية في قرار إدارة المشروع وتطويره -
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 تستثنى من ذلك النساء العامالت في مجال الزراعة -

 
 المشاريع الصغيرة أم النساء صاحبات المشاريع؟؟

. هناك الكثير من التشابه بين دراسة المشاريع الصغيرة للنساء ودراسة واقع صـاحبات األعمـال والحرفيـات                
أننا ال نبحث عن المشروع وخصائصه بل عـن أولئـك النسـاء              الذي نرغب بالتنويه له هنا       الوحيدالف  االخت
 اللواتي ينجحن المشروع بالرغم من كل الصعوبات واإلشكاليات والوضع االقتصـادي واالجتمـاعي              مبادراتال

 وطبيعـة التحـديات التـي      وواقع حياتهن  ن النساء أنفسه  أيهو التركيز على الجانب البشري      الهدف  . المتدهور
فرغم التحديات الهائلة التي يواجههـا      . يع والمشاكل التي تواجهها    على طبيعة المشار   كيز بدال من التر   نتواجهه

مـرأة أن يوجـد     االقتصاد الفلسطيني نجح المجتمع بالتكيف بطريقة ايجابية، واستطاع الفرد الفلسطيني رجال وا           
 رغـم المخـاطر     بإدارتها االستمرار   األقلصغيرة التي يديرونها أو على       المشاريع ال  الظروف المناسبة إلنجاح  

 من هذا المنطلق فإن ظروف المشروع نفسه ال تهمنا          .هذه الخصائص الفردية هي التي تستحق الدراسة      . الكثيرة
دراسة فائدة  . رة المشروع في واقع صعب    اإال بالقدر الذي يدلل على نجاح النساء وقدرتهن على التكيف وعلى إد           

 غير المستغلة في اإلمكاناتعن  عن قصص نجاح فردية هنا وهناك بل للتعلم         التعبيرمن هذا النوع ليس فقط في       
  .الطاقة البشرية الفلسطينية ورأس المال البشري

 
العالقة بين المشاريع الصغيرة والنساء يمكن توضيحها من خالل تناول خصائص المشاريع الصغيرة وهي كما               

 واالعتماد على األسواق المحلية، وتلبية احتياجـات        زالممرك غير   اإلنتاج) 1998( الهادي وآخرون    حددها عبد 
مختلفة للمستهلكين على صعيد المنتوجات والخدمات، وأهمية دور العنصر البشـري حيـث تعتمـد المشـاريع        

كمـا تتميـز    . وعهي مدير ومالك المشـر    /الصغيرة على دور مركزي للمبادر التجاري وصفاته الشخصية فهو        
المشاريع الصغيرة باألساس العائلي لإلنتاج من حيث مشاركة أفراد األسرة في النشاطات التجارية ، وإمكانيـة                

 .هذه الخصائص جميعها تجعل النساء اقرب لفكرة المشاريع الصغيرة من الرجال. التعاون بين مشاريع صغيرة
 : الفلسطينيات مهم لعدة اعتبارات منهامبادراتراسة واقع ال مفهوم ينطبق على الرجال والنساء ولكن دمبادرةال
  %12 فال تزيد مشاركة النساء في قوة العمل الرسمي عـن            نأن طاقة النساء اإلنتاجية غير مستغلة حتى اآل       . 1

 .وال يوجد اعتراف رسمي بعمل المرأة غير المدفوع األجر وال احتساب لهذه المساهمة في االقتصاد الفلسطيني
 تشجيع النساء على خوض غمار المشاريع اإلنتاجية ينعكس ايجابيا على خطط محاربة الفقـر فقـد وجـدت          .2

دراسات في أنحاء مختلفة من العالم أن عمل النساء يساهم في إنقاذ العائلة من براثن الفقر وينعكس ايجابيا على                   
 .مستوى تعليم وصحة ورفاه األطفال

نساء يمكن استخدامها الستهداف فئات محددة من الرجـال كالشـباب مـثال أو              الدروس المستفادة من حالة ال    . 3
 .العاملين في قطاع إنتاجي معين أو العاطلين عن العمل أو المهمشين والفقراء

مشاريع النساء غالبا ما تكون في المنطقة الرمادية أي تلك المنطقة ما بين العمل الرسمي والعمـل المنزلـي            . 4
حيث يعتمد على مهارات يـتم   األخرى اإلنتاجيةوعادة ما يتطلب مهارات أقل من المجاالت      ،  األجرغير مدفوع   

 .تعلمها تقليديا، أو يسهل تعلمها وبالتالي يمكن أن يأتي االستثمار في هذه المشاريع بفائدة أسرع
االقتصادية وتعمل  المشروعات المولدة للدخل تلعب دورا مهما في تنمية المرأة على المستويات االجتماعية و            . 5

 وصاحبات األعمال الناجحات نموذجا يحتذى به       مبادراتعلى إكسابها الثقة بالنفس وتمكينها، كما تشكل النساء ال        
 . لدى نساء أخريات وتحديدا الشابات
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 :النساء تاريخياالتي تديرها تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 وبالمشاريع النسوية الرائدة صغيرة     مبادراتداد االهتمام بالنساء ال   في الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي از      
 كهمة ألي اقتصاد سواء في الدول المتقدمة        تعتبر المشروعات الصغيرة بصورة عامة    ومتوسطة الحجم في حين     

لضـمان  " وسـادة " التي في طور التحول حيث تقـوم بـدور           تلالقتصادياأو الدول النامية ولكن أهميتها تزداد       
ستقرار االجتماعي وتحديدا في المراحل االنتقالية واألوقات العصيبة التي يواجه فيهـا االقتصـاد اخـتالالت                اال

واضطرابات وذلك عن طريق خلق ظروف مناسبة لتنمية االقتصاد ومحاربة الفقر والبطالة وخلق طبقة وسطى               
ول التي تمتلك سياسـات واضـحة    من المالحظ أيضا أن الد.)Mayoux, 2001( قادرة على استيعاب التغيير

وتعمل على خلق أجواء مناسبة للمشاريع الصغير والمتوسطة الحجم هـي دول عنـدها معـدالت نمـو أكبـر                    
شهدت سنوات الثمانينيات من القرن الماضي أيضا تغييرا في أشـكال العمـل وطـرق               . وإمكانيات تنمية أعلى  

مشاريع صغيرة أو متوسطة تديرها وتعمل بها النساء كبـديل          مع  " التعاقد بالباطن "التشغيل، حيث زاد الميل إلى      
ظهر هذا الميل واضـحا لسـببين أحـدهما         . للعمالة المكثفة في المشاريع الصناعية الكبرى في الدول المتقدمة        

التخلص من أعباء تشغيل النساء ودفع مستحقات األمومة ومخصصات البطالة أو مستحقات إنهاء الخدمة ولكـن                
ت زادت أهمية ودور أعمال صغيرة متخصصة وذات كفاءة عالية تقوم بجزء من مرحلة التصـنيع    في نفس الوق  

الحقـا انتشـرت   ). Mitter, 1997(أو تؤدي على إنتاج بضائع عالية الجودة مالئمة الحتياجات أسواق معينة 
تبيـة واالتصـاالت    فكرة توزيع العمل أو إخراجه من دائرة المؤسسة أو الشركة الكبرى ألعمال الخدمات المك             

وليس اإلنتاج الصناعي فحسب حيث وجدت النساء فرص عمل متنوعة من خالل انجاز مهمات وخدمات مكتبية                
 ).Mitter, 1997(بسبب مهارات الطباعة والتصميم على سبيل المثال 

 
 :الفرص واآلفاقالتحديات، : المشاريع الصغيرة

لصغيرة تشكل قوة تنموية هائلة في االقتصاد الـوطني أليـة           يجمع االقتصاديون والسياسيون على أن المنشآت ا      
دولة في العالم وهناك توجه متنام لدى معظم وكاالت التنمية الدولية المانحة للمعونات وكذلك المنظمات اإلقليمية                
ذات الطبيعة المتخصصة بمنشآت األعمال الصغيرة بتقديم الموارد والمعونات التي تسـتهدف جعـل المنشـآت                

 .يرة تعتمد على نفسها وتعتمد الدول المختلفة سياسات وبرامج خاصة من شأنها تشجيع ودعم هذه المنشآت               الصغ
وتعتبر المشروعات الصغيرة العمود الفقري القتصاد الضفة الغربية وقطاع غـزة بسـبب طبيعـة الظـروف                 

 قام االحـتالل اإلسـرائيلي      قدو). 1999الشلبي،  (السياسية واالقتصادية التي مر ويمر بها المجتمع الفلسطيني         
بتقييد تأسيس المشاريع الزراعية والصناعية عن طريق رفض منح المستثمرين رخصا لتأسيس مشاريع إنتاجية              

 الوحيدة التـي    المنشآتومنحت الرخص للمنشآت التي ال تشكل تهديدا أو منافسة للمنتجين اإلسرائيليين، وكانت             
الخدمات وتحديدا تجارة المفرق والتي كان من بينها الكثير من الحوانيت           سمح لها باالزدهار هي التي تعمل في        

 مؤسسة فـي العـام      5000  انخفض عدد المؤسسات الصناعية من أكثر من          ).1999ناصر،  (غير المرخصة   
 ولجأ الكثير من المستثمرين إلى إنشاء مشاريع صغيرة لتجنـب           1991 مؤسسة العام    3700 إلى أقل من     1968

القانونية واإلدارية اإلسرائيلية حيت كان حوالي ثلثي المؤسسات الصناعية التي يعمل بهـا اقـل مـن                التعقيدات  
 )2003نصر، (من مجموع المؤسسات الصناعية في الضفة الغربية وقطاع غزة % 93أربعة عمال حوالي 
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قاللية اإلدارة  أن المشاريع الصغيرة تتميز بعدة خصائص منها سهولة التأسـيس واسـت           ) 2005(ويرى مكحول   
ومرونتها وقدرتها على خلق فرص عمل والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستحدثة واعتمادها على التدريب               
الذاتي وارتفاع جودة اإلنتاج وتحقيق االنتشار الجغرافي للتوطن الصناعي في فترة قصيرة السترداد رأس المال               

 حتى خـالل    رباالستمرا على المصادر الداخلية مما يسمح لها         وتتميز المشروعات الصغيرة اعتمادها    .المستثمر
أن المشاريع الصغيرة تكفل فرص عمـل       ) 1999الشلبي،  ( كما وجد    )1998عبد الهادي وآخرون،    (اإلغالقات  

للفئات المهمشة وخاصة النساء وأنها حتى لو فشلت  فليس لها سلبيات كبيرة على المستوى اإلنتاجي، وفي نفس                  
وعلى الرغم من ذلك فقد تبين أن منشـآت األعمـال      . ر تعزيزا لزيادة اإلنتاج المحلي والدخل المادي      الوقت تعتب 

الصغيرة لديها قدرة جيدة على البقاء في وجه أكثر الظروف االقتصادية صعوبة وقد زاد عدد هذه المنشآت فـي                   
 العمـل فـي     لقتصادية مث فلسطين خالل الظروف االقتصادية الصعبة وانخفض خالل أوقات تحسن الفرص اال          

 ). 1999ناصر، (إسرائيل 
 

 الرجال أكثر إقباال علـى البـدء بمشـاريع صـغيرة            نعلى الرغم من أن االتجاهات السائدة في الدول النامية أ         
ومتوسطة إال أن هذا التوجه يختلف في العديد من الدول المتقدمة مثل الواليات المتحدة األمريكيـة وبريطانيـا                  

 . 3عتبر المشاريع التي تديرها نساء قوة الدفع األساسية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطةث تيوفرنسا ح
  :يمكن رصد ثالث مجاالت رئيسية ساهمت ودعمت االهتمام في النساء صاحبات األعمال والحرفيات منها

القتصاد وتساهم في تطـور      فمشاريع النساء الصغيرة تساهم في زيادة األرباح وزيادة كفاءة ا          :النمو االقتصادي 
تمثل المشاريع الصغيرة مدخال مهما وأساسيا في التحول إلى اقتصاد السوق وفي التحول نحـو               .  االقتصاد ككل 

 .أسواق أكثر كفاءة وفاعلية
 

 حيث يالحظ أن النساء بصورة عامة أكثر فقرا وفي نفس الوقت يملن علـى   :محاربة الفقر وخلق فرص عمـل     
فدعم مشاريع النساء يساهم في محاربة الفقر كما        ، ح رفاه األسرة وتوفير احتياجاتها األساسية     إنفاق دخولهن لصال  

أن النساء يملن للعمل في مشاريع تعتمد على األيدي العامل بكثافة وغالبا ما تكون هذه العمالة نسوية مما يساهم                   
ريع الصـغيرة الوصـفة المقترحـة       تعتبر المشا . في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي التصدي لظاهرة البطالة        

تعتبر المشـاريع الصـغيرة إحـدى       . لمعالجة أوضاع مثل انخفاض اإلنتاج الصناعي، وزيادة معدالت البطالة        
حيث قالت إحدى النساء    ) 2002( كما ورد في تقرير تقدير الفقر بالمشاركة         االستراتيجيات المهمة لمحاربة الفقر   

ووجـد  ..." بدون شغل للمرأة راح األسرة تظـل فقيـرة        " حافظة الخليل   معيلة ألسرة من ستة أفراد في م      وهي  
 لنسـاء  ل عم المشاريع الصغيرة  دة  رز اهتمام في معظم المحافظات، لفك     والتقرير في إطار توسيع سوق العمل، بر      

وتأييد واسـع لفكـرة     . ن قبل المؤسسات األهلية غير الربحية عبر قروض ميسرة وبشروط لينة وطويلة األمد            م
 أو في عمل يتالءم مع مهـارتهن      ...) خياطة وتصنيع غذائي   (فير فرص عمل للنساء المعيالت داخل منازلهن      وت

 خاصة بالنساء داخل األحياء  أو المواقع بما يحقق، حسب ما نقل تقرير محافظة               عوتأييد إقامة مشاري  . وخبرتهن
مل تؤمن لها وألسرتها دخـل ثابـت،        ثالثة أهداف في آن واحد، وهي؛ الحصول على فرصة ع         "الخليل، للمرأة   

والبقاء قريبة من بيتها وأبنائها، وأخيرا تجنب القيود االجتماعية التي تحد من خروج المرأة للعمل خارج بلداتها                 
 القـرى إدارة عمليـة تشـغيل النسـاء          في معيات نسائية جتتولى  واقترحت نساء فقيرات أن     ". أو مكان سكنها  

                                                 
3http://www.unece.org 
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. اعتبار أن هذه من المشاكل التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل الرسـمي              المعيالت وتسويق منتجاتهن ب   
المنتجات باعتباره شرطا ضروريا لضـمان النجـاح ألي          ومن هنا كان االهتمام من قبل النساء بعمليات تسويق        

ي الزراعة  ف( نظيم دورات تدريبية للنساء   تفي  كما لوحظ اهتمام، وبخاصة لدى النساء في القرى         . مشروع نسوي 
سـاعد  ت..) وعمل المعجنات ودورات إسعاف أولي ودورات صحة إنجابية واستصالح زرعي وبيوت بالستيكية           

 زز  وضع أسرهن  المادي ووفق ما هو ممكن مثل دورات خياطة ونسيج وتجميـل               عي على توفير مصدر دخل   
 .وكمبيوتر وتصنيع غذائي

 
 االهتمام بهذا الجانب تحديدا في التسعينات وذلك بعد تقيـيم            تصاعد :التمكين االقتصادي واالجتماعي والسياسي   

العديد من المشاريع التي تمت في التسعينات والتي أثبتت أن تأثير برامج التنمية كان محدودا على النساء حيـث                   
علـى   ف)Mayoux, 2001 ( لعالقات النوع االجتمـاعي، التقليديةلم يغير من واقع حياتهن ولم تتحدى األنماط 

 صاحبات األعمال ومشاريعهن الصغيرة ودورها في التنمية ومحاربة الفقـر           مبادراتلرغم من أهمية النساء ال    ا
 هؤالء  ألعدادزيادة رقمية   ليس فقط   المهم   والذي أشرنا له في عدة مواقع إال أن          وتمكين النساء اقتصاديا وسياسيا   

درجة استفادتهن من   زيادة   و ،التي يعملن فيها  ية   التنمو البيئة من الضروري أيضا تحسين      النساء ومشاريعهن بل  
  للتغلب على حالـة الفقـر      أعمالهن الفقيرة يبدأن    قالمناط وتحديدا في    النساءنشاطهن االقتصادي فغالبية هؤالء     

 األسـرة ولكـن   وللحفاظ على بقاء    األسرة قلة دخل الرجل رب      أوولتعويض النقص في الدخل الناتج عن بطالة        
فـي   يعود السـبب     .وأرباح قليلة مقابل جهد عالي     دمحدو استثمار محدود ونمو     أسرىقين غالبا   هؤالء النساء يب  

 النـوع   أساس هو عدم المساواة على      األهم وضعف االقتصاد ولكن السبب      األسواق لمحدودية   كثير من األحيان  
. القدرة علـى التنقـل    االجتماعي ومحدودية الوصول للمصادر والملكية والمهارات الالزمة ومحدودية الحركة و         

يز ح داخل المنزل أو في ال     أيضا االقتصاد الكلي بل     أنظمة النوع االجتماعي ليس فقط في       أساستمييز على   هناك  
 التصـدير علـى     تحرير األسواق ودعم   تدعم الجديدة والتي    الليبراليةها السياسات   ززتعمساواة  ال هذه ال  .الخاص

وعندها تصبح مشاركة النساء في المشاريع الصغيرة والمتوسـطة         الخدمات االجتماعية   الضمان و حساب توفير   
 إذ يصبحن أسرى التمييز في االقتصاد الكلي وفي الحيـز الخـاص             ليس ضمانا لتمكينهن السياسي واالقتصادي    

 . على حد سواء
 

ء أشـار   باإلضافة للمخاوف التي تمت اإلشارة لها من كون المشاريع الصغيرة ليست ضمانا كافيا لتمكين النسـا               
إلى تحديات أخرى فالمشاريع الصغيرة ال تتوفر فيها في كثير مـن األحيـان أي               ) 1998(عبد الهادي وآخرون    
ات، وال يوجد في قانون العمل الفلسطيني أو قانون تشجيع االستثمار ما يـوفر حمايـة                /حماية قانونية للعاملين  

 من المشاريع تتحقق األرباح بسبب تجنـب تكلفـة          قانونية للمنشآت الصغيرة أو ذات الدخل المحدود، وفي كثير        
ات من إصابات العمل، كما تتميز المشاريع الصغيرة بضآلة األجور          /التأمين الصحي وعدم وجود تأمين للعاملين     

ات، ونسبة كبيرة من هؤالء هم من أفراد األسرة غير مدفوعي األجر وخاصة من              / للعاملين المعطاةوقلة الفوائد   
 .ل مما يتيح المجال أمام استغاللهمالنساء واألطفا

 

 واقع االقتصاد الفلسطيني

مازال االقتصاد الفلسطيني ال يمتلك استقاللية قراره ويتبع االقتصاد اإلسرائيلية تبعية أشبه بالكاملـة، وتسـعى                
نافسه سواء  سلطات االحتالل اإلسرائيلية إلبقاء السوق الفلسطينية سوق غير منتجه واستهالكية لمنتجاته حتى ال ت             
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ويتضح هذا الهدف من خالل سلوك القوات اإلسرائيلية األخير في          . في السوق المحلية أو في السوق اإلسرائيلية      
انتفاضة األقصى حيث وضعت نصب أعينها ضرب أسس التنمية االقتصادية الفلسـطينية، فقصـفت المصـانع                

بضائع سواء بين المدن الفلسـطينية أو بـين         وجرفت األراضي الزراعية وأغلقت الطرق أمام حركة األفراد وال        
الضفة الغربية وقطاع غزة واحتجزت مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية مـن المقاصـة وأغلقـت المعـابر                 
والحدود واحتجزت البضائع على الموانئ اإلسرائيلية ودمرت البنية التحتية الفلسطينية، كل هذا يكـرس إبقـاء                

 . هشاً وضعيفاً وال يقوى على المنافسةاالقتصاد الفلسطيني اقتصاداً
 

 9970 بلغ   2004وقد بلغ حجم الخسائر التي تكبدها االقتصاد الفلسطيني منذ بداية االنتفاضة ولغاية شهر أيلول               
مركـز  ( مليـون دوالر     2140مليون دوالر، وكانت الخسارة الكبرى من نصيب القطاع الصناعي والتي بلغت            

 ).2004ني، المعلومات الوطني الفلسطي
 

ويرتبط االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي من خالل ثالثة قنوات رئيسية سعى االحتالل منذ البداية إلـى                
 :إبقائها تحت سيطرته الكاملة وهي

 ألـف  146 السوق اإلسرائيلية حيث كان يوظف االقتصاد اإلسرائيلي حـوالي      إلىحركة العمالة الفلسطينية     .1
 . من إجمالي العمالة في األراضي الفلسطينية% 26، أي حوالي 2000 الثالث عام عامل لغاية الربع

مـن  % 77حركة التجارة الخارجية من وإلى السوق اإلسرائيلية، حيث تشكل التجارة مع إسرائيل حـوالي                .2
مما شـكل عبئـا علـى       ) 2002الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     . (إجمالي حجم التجارة الفلسطينية   

اريع الصغيرة بشكل عام ومشاريع النساء بشكل خاص والتي تواجه صعوبة في الحصول على المـواد         المش
 .وتجد صعوبة في تسويق منتجاتها المحدودة) السوق األساسية(الخام من إسرائيل 

 ومياه  البنية التحتية الفلسطينية، فال تزال المناطق الفلسطينية تزود بخدمات البنية التحتية من طاقة كهربائية              .3
 .واتصاالت من إسرائيل

 
وقد كانت هذه نقاط قوة في يد السلطات اإلسرائيلية للضغط على االقتصاد الفلسطيني خـالل فتـرة االنتفاضـة                   

 اإلسرائيلي مـن    االغالقاتخاصةً فيما يتعلق بالعمالة، فقد انخفض عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بسبب             
 .2005 ألف عامل فقط في الربع الثاني 67 حوالي إلى ليصل 2000  ألف عامل في الربع الثالث146

 
 السكان 

تشير اإلحصائيات إلى أن عدد السكان الفلسطينيين الذي يعيشون في األراضي الفلسطينية والتي تشمل القدس بلغ                
يون نسمة   مل 1.4 مليون نسمة في الضفة الغربية و        2.3، موزعين بين    2004 مليون نسمة في العام      3.7حوالي  

، توزعـت بـين     %3.4وبلغ معدل النمو السكاني للفلسطينيين في مجمل األراضي الفلسـطينية           . في قطاع غزة  
ونتيجة لمعـدل   ). 2004الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،     (في الضفة الغربية    % 3.1في قطاع و    % 3.9

 %.46.3 سنة بلغت 15النمو العالي بين السكان فإن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 
 

وبلغ عدد اإلناث   . من إجمالي السكان مساويةً بذلك تقريباً حصة الذكور       % 50وشكلت المرأة الفلسطينية حوالي     
وبلغت نسبة اإلناث اللـواتي     .  ألف نسمة  712.5 مليون نسمة وفي القطاع حوالي       1.2في الضفة الغربية حوالي     
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 األكبر من النساء لم يلتحقن بعد في سوق العمل، بمعنـى أن             ، أي أن النسبة   %45.8 سنة   15تقل أعمارهن عن    
أعداداً كبيرة من األجيال القادمة ستدخل سوق العمل في المستقبل القريـب، وهـذا مؤشـر علـى أن السـوق                     
الفلسطينية سيشهد ضغوطات أكبر في الطلب على العمالة وحاجة لخلق فرص عمل للنساء والرجال علـى حـد             

 ).2004كزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المر. (سواء
 

 الحسابات القومية 

عملت اإلجراءات اإلسرائيلية في انتفاضة األقصى على كبح أنشطة القطاعات االقتصادية الفلسطينية ليتراجـع              
 4131 إلـى ) االنتفاضةما قبل    (1999 مليون دوالر في العام      4883بذلك إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي من       

وكانت المساهمة الكبرى لقطاع الخدمات والتـي بلغـت         %). 15.4تراجع بنسبة    (2004في العام    مليون دوالر 
، وتدلل هذه النسبة إلى     )1(فقط كما يشير الشكل     % 14بينما لم تتجاوز مساهمة القطاع الصناعي       % 42حوالي  

 .أن الطابع العام لالقتصاد الفلسطينية هو خدماتي أكثر منه إنتاجي
 

 .2004ع الناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاعات االقتصادية للعام توزي: 1الشكل 

الخدمات االخرى؛ 
%٤١,٩

الزراعة وصيد 
األسماك؛ ٩,٨%

التعدين، الصناعة 
التحويلية والمياه 

والكهرباء؛ ١٤,٢%

اإلنشاءات؛ ٤,٦%

الوساطة المالية؛ ٣,٤% النقل والتخزين 
واالتصاالت؛ ٧,٦%

تجارة الجملة 
والتجزئة؛ ٩,٧%

 
 .2004الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية، : المصدر

 
حلي وقد أدى التراجع في الناتج المحلي اإلجمالي والزيادة في عدد السكان إلى تراجع نصيب الفرد من الناتج الم                 

 دوالر، ويعكس مؤشر نصيب     1218 ليبلغ حوالي    1999 عنه في العام     2004في العام   % 24.7اإلجمالي بنسبة   
الجهـاز المركـزي    . (الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تطورات المستوى المعيشي والقوة الشـرائية لألفـراد            

 ).2004لإلحصاء الفلسطيني، 
 

 سوق العمل

ل تطورات القوى العاملة في األراضي الفلسطينية ومعدالت المشـاركة لكـال            يدرس الجزء الخاص بسوق العم    
 إلـى الجنسين وحجم العمالة وتوزيعاتها حسب القطاعات االقتصادية ومعدالت البطالة وخصائصها باإلضـافة             

 .مستويات األجور
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 القوى العاملة

 833لعاملة في األراضي الفلسطينية بلـغ        إلى أن عدد القوى ا     2005تشير بيانات مسح العمل للربع الثاني عام        
 ألف شخص في قطاع غزة، وبلغ معدل        257 ألف شخص في الضفة الغربية و        576ألف شخص، موزعين بين     

ويعكس مؤشر القوى العاملة عـدد      %. 48.3المشاركة في القوى العاملة لكال الجنسين في األراضي الفلسطينية          
وشكل الذكور المصدر األكبر للقوى العاملـة والتـي         . حصول على عمل  األفراد النشيطين اقتصادياً ويسعون لل    

 ألف من اإلناث وبمعدل مشاركة 142، مقابل %78.7 شخص وبمعدل مشاركة في القوى العاملة بلغ         691بلغت  
وتضح الفجوة في معدالت المشاركة في القوى العاملة بين الذكور واإلناث وذلك بسـبب              %. 16.8منخفضة بلغ   

 ذلك فإن األعمال المنزلية للنساء تشـكل        إلىإضافةً  . حددات دخول المرأة في سوق العمل عنه للرجال       اختالف م 
 .من أسباب خروج النساء من القوى العاملة% 70حوالي 

 
 أن هناك ثالث مجموعات عريضة تسببت في تدني معدالت المشاركة للمرأة الفلسطينية             إلىوتشير دراسة سابقة    

وتؤكد الثقافة أن البنية األبوية للعائلة تعين األدوار التي يلعبها كل من الرجـال              . عليم والسوق الثقافة والت :  وهي
أما التعليم فقد ساعد تلك الفئة من  النساء التي تحصل شهادات أكاديمية من منافسة الرجال في سـوق                   . والنساء

العمل إيجاباً بعدد سنوات الدراسـة      العمل وفي قطاعات معينه، حيث يتناسب معدل المشاركة النسوية في سوق            
وتتسم شروط السوق بارتفاع نوعية الطلب على العمل        .  سنة دراسية وأكثر   13للواتي أنجزن   % 48 إلىليصل  

خليـل،  (سواء كانت أكاديمية أم مهنية في بعض القطاعات االقتصادية التي يمكن أن تنافس فيها المرأة الرجـل           
 إلى ذلك الحالة االجتماعية للمرأة والتي تلعب دوراً في مشاركتها فـي             أضف). 2004شاكر، وعدوان، يوسف،    

بينما شكلت  %) 56.4(سوق العمل، حيث تشير البيانات أن النسبة األكبر من النساء في القوى العاملة متزوجات               
الغربيـة  وكان هذا الفرق واضحاً في قطاع غزة أكثر منه في الضـفة             %. 37.9النساء اللواتي لم يتزوجن أبداً      

 .للنساء اللواتي لم يتزوجن أبداً% 30.9من مجموع القوى العاملة و % 64لتصل نسبة النساء المتزوجات إلى 
 

وترتبط المشاركة النسائية في قوة العمل ارتباطاً سلبياً مع اغالقات الحدود، إذ ترتفع البطالة عادةً بين الرجـال                  
النسائية، وإذا طالت فترة االغالقات فإن ذلك يؤدي إلى خـروج           في مثل هذه الفترات ليزاحموا بذلك المشاركة        

 ).1999داوود، (النساء من القوة العاملة 
 

 العمالة

 ألـف  656 بلـغ  2005تشير إحصاءات العمل إلى أن عدد العاملين في األراضي الفلسطينية في الربع الثـاني               
وكان العـدد األكبـر   . امل في قطاع غزة ألف ع179 ألف عامل في الضفة الغربية و477عامل، موزعين بين  

 ألف عاملة، بمعنى أن الطابع العـام        142 ألف عامل مقابل     545من العاملين هم من الذكور والذي بلغ عددهم         
 .للعمالة الفلسطينية هو ذكوري

 
 على التوالي، كما يشـير    % 33.7و  % 50.2وتتركز العمالة النسوية في قطاع الخدمات والزراعة بنسبة بلغت          

وذلك بسبب  %) 48.5(عنها في الضفة الغربية     %) 57.3(وترتفع حصة قطاع الخدمات في القطاع       ). 2(الشكل  
وتمتاز النساء العـامالت فـي قطـاع    . ارتفاع مساهمة القطاع العام في التوظيف في قطاع غزة مقارنة بالضفة 

نسبة األكبر من العامالت في القطـاع       الخدمات بأنهن مدفوعي األجر، بينما تشكل العمالة غير مدفوعة األجر ال          
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وتنعدم تقريباً العمالة النسائية في قطاع اإلنشاءات وقطاع النقـل          . الزراعي ألنها في الغالب تكون لصالح العائلة      
 .والتخزين وذلك بسبب أن متطلبات العمل في هذه القطاعات تتالءم مع خصائص الذكور

 

 نية على القطاعات االقتصاديةتوزيع العمالة في األراضي الفلسطي: 2شكل 

 2004. حسب الجنس

33.7

8
0.2

7.2
0.7

50.2

12 14.2
22.1

6.5

31.5

13.7

0

10

20

30

40

50

60

الزراعة  الصناعة االنشاءات السياحة النقل والتخزين الخدمات

%

االناث الذكور
 

 .2004الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إحصاءات القوى العاملة، التقرير السنوي : المصدر
 

وفيما يتعلق بهيكلية سوق العمل فإن الطلب على العمالة النسائية تختلف باختالف التخصص كما يتضـح مـن                  
ففي الضفة الغربية يشـكل الطلـب علـى         . ، وأيضاً يختلف الطلب بين الضفة الغربية وقطاع غزة        )1(جدول  ال

الهندسة األكثر بين التخصصات األخرى يليه تخصص الصيدلة، أما في قطاع غزة فإن الطلب على الصيدلة هو                 
 .األكثر بين التخصصات األخرى يليه تخصص الهندسة

 
 .2001ة للعامالت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، التخصصات المهني: 1جدول 

 قطاع غزة الضفة الغربية

نسبة النسـاء    نساء رجال التخصص

(%) 

نسبة النسـاء    نساء رجال

(%) 

 21.3 100 370 18.1 152 690 أسنانأطباء 

 26.9 64 174 9.8 204 1868 األطباء

 32.6 337 696 36.2 435 768 الصيادلة

 12.6 86 595 11.2 117 929 المحامون

 7.3 299 3815 12.2 754 5423 المهندسون

 8.0 40 460 4.6 13 272 الصحافيون

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقرير المرأة والرجل في فلسطين: المصدر
 

المعاير الـدول   مما ال شك فيه أن معدل مشاركة النساء الفلسطينيات في قوة العمل الرسمية هي متدنية مقارنة ب                
) 1996(هناك دراسات مختلفة حاولت تفسير هذه المحدودية حيث عزتها أبو نحلـة             . ومقارنة بالدول المجاورة  

بينما حاول  . إلى السيطرة اإلسرائيلية على سوق العمل وكنتيجة للتدريب التقني والمهني الضعيف وغير المناسب            
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عدد األطفال فوجد أن متوسط أجر المرأة ال يستحث مزيدا          دراسة اثر األجور وسنوات الدراسة و     ) 1999(داود  
من النساء لالنضمام للقوة العاملة، ويوجد للتعليم الجامعي ومكان السكن دالالت ايجابية، بينما يؤثر وجود أطفال                
دون السادسة سلبيا على عمل المرأة بأجر حيث يقلص كل طفل إضافي في األسرة من احتمـال المشـاركة ب                    

4.2.% 
 

 البطالة
تعتبر البطالة من أكثر مشاكل العمل التي تؤرق المواطن وصاحب القرار لما يترتب عليها من فقـر ومشـاكل                   

وتعرف البطالة حسب منظمة العمل الدولية على أنها نسبة تلك الفئة من القوى العاملة التي تبحث عن                 . اجتماعية
ر إحصائيات لمسح القوى العاملة فإن عدد العاطلين عن          آخ إلىواستناداً  . عمل ولم تجد خالل فترة زمنية محددة      

 ألفاً فـي    99 ألفاً في الضفة الغربية و       78 ألف عاطل عن العمل، منهم       177العمل في األراضي الفلسطينية بلغ      
جهـاز اإلحصـاء    ( في قطاع غـزة      30.2و  % 17.2قطاع غزة، ليبلغ بذلك معدل البطالة في الضفة الغربية          

ويرتفع معدل البطالة في قطاع غزة ألسباب منها عجز اقتصاد القطاع على استيعاب حجم              . )2005الفلسطيني،  
القوى العاملة التي تبحث عن عمل لصغر المنطقة الجغرافية وارتفاع الكثافة السكانية وعدم القدرة على الوصل                

 الحركة المنظمـة    إلىفةً  ، إضا االحتاللالمباشر لألسواق الخارجية بسبب اإلغالق المحكم الذي فرضته سلطات          
 داخل إسرائيل بينما تخف حدة اإلغالق في الضفة الغربيـة وسـهولة دخـول السـوق                 إلىللعمال من القطاع    

 .اإلسرائيلية للعمل بشكل غير منظم
 

وتعكس توزيعات البطالة حسب الجنس فروق عبء البطالة بينهما، حيث يرتفع عبء البطالة بين الذكور مقارنة                
لكن األمر  . لإلناث% 19.6للذكور مقابل   % 21.5 إلىي األراضي الفلسطيني، ليصل معدل البطالة       مع اإلناث ف  

يختلف إذا ما تمت المقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فقد بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية للـذكور                   
أي . لإلناث% 34.5مقابل  % 29.5لإلناث، بينما في القطاع بلغت نسبة البطالة للذكور         % 15.1مقابل  % 17.7

 .أن النساء في قطاع غزة يتحملن عبًأ أكبر من الذكور بعكس ما هو في الضفة الغربية
 

، وهي تلك الفئة التـي      %48.4 إلى سنة لتصل    24-20وتبلغ النسبة األعلى للبطالة بين النساء في الفئة العمرية          
وتقل نسبة البطالة كلما تقدم     . ي لم يكتسبن خبرة عملية بعد     تضم عدداً كبيراً من خريجات الجامعات الجدد واللوات       

فقط بين النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن الخمسين سنة، ويعود ذلك إلى أنـه بتقـدم                % 1.6 إلىالعمر لتصل   
مـن  % 70 المنزلية والتي شكلت     األعمال الخروج من سوق العمل ألسباب مختلفة أهمها         إلىالعمر تتجه النساء    

 . أنهن يكتسبن خبرة عملية تساعدهن في الحصول على فرص عملإلىسباب األخرى، إضافةً بين األ
 

، وهي تلـك    %31.1 سنة دراسية فأكثر لتصل إلى       13 وترتفع نسبة البطالة النسائية أيضاً بين الفئة التي أتمت          
السبب الرئيسي للنساء اللواتي    الفئة التي تشكل النسبة األكبر من المشاركات في القوى العاملة النسائية، حيث أن              

قررن الحصول على درجة أكاديمية هو الحصول على فرصة عمل أي أنهن نشيطات اقتصادياً، لكـن بسـبب                  
 ارتفاع نسبة البطالة بينهن، ويدعى هـذا النـوع مـن       إلىوجود فجوة في الطلب على العمالة النسائية أدى ذلك          

 . الت هيكلية في سوق العملالبطالة بالبطالة الهيكلية بسبب وجود اختال
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، كما هو واضـح     1997 التطور التاريخي للبطالة النسائية فإننا نجد أنها بدأت باالنخفاض في العام             إلىوبالنظر  
، وهي تلك الفترة التي شهدت نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وبناء مؤسساتها التي وفرت فرص               )3(في الشكل   

إال أنها عادت وارتفعت مع بداية انتفاضة األقصى        . واتي يحملن درجة أكاديمية   عمل لكثير من النساء خاصة الل     
 .2000عام 

 
 تطور معدل البطالة للنساء في القوى العاملة في: 3شكل 

 .2004-1996 األراضي الفلسطينية، 

10
12
14
16
18
20
22

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

%

 
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح القوى العاملة: المصدر

 
 معدالت األجور

 اخـتالف فـي   إلـى ة وحسب الجنس  قيعكس االختالف في ظروف العمل في األراضي الفلسطينية حسب المنط         
 اختالف الظروف االقتصادية ومستويات المعيشـة والـى اخـتالف           إلى االختالفمتوسط األجور، ويرجع هذا     

فـروق  )  4(ر واإلناث، ويوضح الشـكل      هيكلية الطلب على العمل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين الذكو          
 .األجور األسمية لإلناث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

 
وبمقارنة األجور حسب الجنس فإن الفرق بينهما واضح على مستوى األراضي الفلسطينية، حيث يرتفع متوسط               

( ل لإلنـاث    ك شـي  64.3ل  مقاب) 4 دوالر أمريكي  17.2 ( إسرائيليل  ك شي 77األجر األسمي للذكور ليصل إلى      
 شيكل 75.4وتتضح الفجوة بين الذكور واإلناث في الضفة الغربية حيث بلغ متوسط أجرة الذكر              ).  دوالر 14.4
، بينما انعكست الفجوة لصالح اإلناث في القطاع وإن كانت ضئيلة حيث بلـغ              ) دوالر 14.4(ل  ك شي 64.3مقابل  

ويعزى ذلك إلى   . للذكور)  دوالر 12.9 (شيكل 58.1 مقابل   ) دوالر 13.1 (شيكل 58.7متوسط األجور لإلناث    
أن النسبة األكبر من النساء العامالت يعملن في قطاع الخدمات والذي يتصف بارتفاع وثبات معدالت األجـور                 

وهي أعلى األجور مقارنةً مع القطاعات      )  دوالر 13.3 (شيكل 59.8فيه، فقد بلغ متوسط األجر في هذا القطاع         
 . األخرى

 
 
 
 

                                                 
 . شيقل للدوالر الواحد4.48حسبت على سعر صرف  4
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 الفجوة في األجور اإلسمية للنساء بين الضفة الغربية : 4شكل 

 .2004-1996وقطاع غزة 

35

45

55

65

75

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

يلي
رائ
 اس
يقل
ش

الضفة الغربية قطاع غزة
 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة: المصدر
 

جـور رافقهـا    وال تعكس تطورات األجور االسمية تحسناً في مستوى المعيشة لإلناث، بل إن الزيـادة فـي األ                
معدالت تضخم حدت من التحسن في القوة الشرائية الناتجة عن الزيادة في األجـور االسـمية، بـل إن القـوة                     

انظـر  . (2003عن العـام    % 1.3 بنسبة   2004الشرائية للنساء العامالت في الضفة الغربية تراجعت في العام          
 ).5(الشكل 

 
 في كل من الشرائية للنساء العامالت القوةتطور : 5شكل 

  الضفة الغربية وقطاع غزة

-10
-5
0
5

10
15

1997 1998 1999 2000 2001 20002 2003 2004

%

الضفة الغربية قطاع غزة
 

 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسوح القوى العاملة: المصدر
 

 . نساءتقودهاعدد المنشآت التي 

ـ          2004تشير نتائج التعداد العام للمنشآت االقتصادية للعام         ي  إلى أن عدد المنشآت التي تقودها نساء في األراض
وتركزت .  مؤسسة في قطاع غزة    1304 مؤسسة في الضفة الغربية و     3932، منها   5 منشأة 5236الفلسطينية بلغ   
وقد وظفت هذه   %. 18.5من المنشآت في نشاط تجارة التجزئة يليها نشاط التعليم بنسبة           %) 36.2(النسبة األكبر   

وبتوزيع المنشـآت علـى     . إلناث عامل من ا   12175 عامل من الذكور و      3757 عامل منهم    15932المنشآت  

                                                 
مع احتمالية اإلنتاج من أنشطة (مؤسسة أو جزء من مؤسسة يقع في موقع وحيد ويمارس في نشاط إنتاجي واحد هي : المنشأة 5

 .، بحيث يحقق هذا النشاط غالبية القيمة المضافة)ثانوية
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، ) منشـأة  614(ثم محافظة نابلس    )  منشأة 656(المحافظات فإن الحصة األكبر في الضفة كان لمحافظة الخليل          
 ). منشأة476(أما في القطاع فكانت الحصة األكبر لمدينة غزة 

 
 4127لغ عدد المنشآت الفرديـة  وكان التوجه الرئيسي للنساء التي تقود منشآت إلى إدارة المنشآت الفردية، فقد ب   

 منشأة في الضفة الغربية     3109، وتوزعت هذه المنشآت بين      )من إجمالي المنشآت  % 78.8أي ما نسبته    (منشأة  
أيضاً تركزت المنشآت التي تقودها النساء في القطاع الخاص الوطني، فقد بلـغ             .  منشأة في قطاع غزة    1018و  

الجهـاز  ) ( منشـأة  1066(و في قطاع غـزة      )  منشأة 3447(غربية   منشأة موزعة بين الضفة ال     4513عددها  
 ).2004المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

 
 معالم القطاع غير الرسمي في فلسطين

تشير نتائج مسح قام به معهد ماس عن القطاع االقتصادي غير المنظم إلى أن عدد المشغلين في القطـاع غيـر                     
وكانت النسبة األعلـى    .  في قطاع غزة  % 30.4 الضفة الغربية و     في% 69.6 مشغالً منهم    45884المنظم بلغ   

ولم تزد في محافظات الوسط     %) 25.3(تليها محافظات الجنوب    %) 31.3(في محافظات شمال الضفة الغربية      
يليه قطـاع  %) 65(وقد تركزت النسبة األعلى من المنشآت غير المنظمة في قطاع التجارة الداخلية    %. 13عن  

كما يشير المسح إلى أن ملكيـة الغالبيـة         %. 0.1ولم تزد النسبة في قطاع اإلنشاءات عن        %)  17.5(الخدمات  
 %).95(وأن غالبية المالكين هم من الذكور %) 88.7(العظمى من المنشآت غير المنظمة هي ملكية فردية 

 
فـي قطـاع     % 29.7 في الضفة الغربيـة و    % 70.3ويتوزع المشتغلين العاملين في االقتصاد غير المنظم بين         

بينما لـم   %) 26.7(وفي شمال الضفة الغربية     %) 29.6(وكانت النسبة األكبر في جنوب الضفة الغربية        . غزة
أيضاً يشير المسح إلى أن غالبية العاملين في هذا القطاع هم من الذكور             %. 14يزد في وسط الضفة الغربية عن       

لم يتجاوز ثالثة أرباع العاملين في هذا القطاع المرحلـة          و. من اإلناث % 8.4مقابل  % 91.6حيث بلغت نسبتهم    
 ).2004المالكي، مجدي وآخرون، . (التعليمية اإلعدادية فقط

 
يشير نفس البحث إلى نمطين من المساهمة النسوية في القطاع غير الرسمي أولهما العمل من خـالل مشـاريع                   

حيث أشارت نتائج دراسات الحاالت أنه      . ع المنزلية تؤسسها وتديرها النساء واآلخر من خالل العمل في المشاري        
في حاالت قليلة كان الدافع إلنشاء مشروع هو تحقيق الذات وباإلجمال جاءت المشاريع النسوية متصالحة مـع                 "

كما أن نجاح المشاريع مبني على تكثيف االستغالل        . واقعها ومع القيود التي تفرضها قيم وتقاليد المجتمع المحلي        
وإرهاق صاحبة المشروع من خالل اضطرارها للتوفيق بين متطلبات عملها في المشـروع ومتطلبـات               الذاتي  

 )2004المالكي، مجدي وآخرون، ." (العمل المنزلي
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 الفصل الثاني

 الواقع القانوني والسياسات المنظمة لقطاع صاحبات األعمال والحرفيات الفلسطينيات

 
 :مقدمة

طينية وواقع االحتالل والتبعية لالقتصاد اإلسـرائيلي إال أن فلسـطين تلتـزم             على الرغم من الخصوصية الفلس    
مة الدولية التي تتبنـي دعـم       وباإلطار العام لالتفاقات والمواثيق والمعاهدات الدولية، فهي بذلك جزء من المنظ          

 هـذه الفئـة مـن        التي تطالب بدعم   واإلقليميةالنساء صاحبات األعمال والحرفيات، وتلتزم بالتوصيات الدولية        
 . النساء

 صاحبات األعمال والحرفيات    مبادراتيع النساء ال  جيستعرض هذا الفصل أهم اإلعالنات الدولية التي تطالب بتش        
، علما بان هذا الفصل يحلل      كما يستعرض أهم القوانين والخطط التنموية الفلسطينية ذات العالقة بهذا الموضوع          

طط الوطنية ذات العالقة وال يتناول أي قضايا لها عالقة بالمؤسسات األهلية            األنظمة والتشريعات والقوانين والخ   
 .أو القطاع الخاص والتي سيتم تغطيتها في فصل آخر من هذه الدراسة

 
 :أوال المواثيق واالتفاقيات الدولية

األعمال والمهنيات   وصاحبات   مبادراتهناك العديد من المواثيق واالتفاقيات الدولية التي اهتمت بقضايا النساء ال          
 مبـادرات نذكر هنا أهم هذه الوثائق والتي أثرت على خطط العمل الوطنية وساهمت في زيادة االهتمام بالنساء ال 

 : ومن هذه المواثيق. في قطاع األعمال
 :1995منهاج عمل بكين 

ة المتابعة لمـا بعـد      المؤتمر العربي لوضع برنامج عربي وآلي     "و" 1995 المؤتمر العالمي الرابع للمرأة   "أصدر  
 وآليات للعمل علي المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليـة         مجموعة من البرامج  " لرابع للمرأة المؤتمر العالمي ا  

 آثاره علي المرأة في إطـار   أسبابه تخفيف للحد من الفقر بين النساء بهدف القضاء علي الفقر والعمل علي إزالة             
 .ادئ منها االعتماد علي الذات وخاصة النساء المعيالت لألسرالتنمية الشاملة والقائمة علي مب

 :التوصيات واإلجراءات و اآلليات المقترحة فيما يلييمكن تلخيص و 

تهتم باحتياجات   بني ورسم سياسات اقتصاد كلي وإستراتيجيات إنمائية تهتم بالقضاء علي الفقر وأسبابه كما            ت. 1
 .بحيث تشترك فيها المرأة اشتراكا كامال وقروجهود المرأة التي تعيش تحت وطأة الف

تعزيز حقوق المرأة االقتصادية واستقاللها االقتصادي بما في ذلك حصولها علي فرص العمالة وزيادة دخلها               . 2
 .سيما البطالة طويلة األمدتها الفي القطاعين الرسمي وغير الرسمي واعتماد تدابير محددة للتصدي لبطال

إمكانية الوصول إلى آليات ومؤسسات االدخار واالئتمـان ومراجعـة سياسـات اإلقـراض              تزويد المرأة ب  . 3 
 .والتمويل والمساعدة الفنية لألطراف التي تقدمها بما يضمن استفادة النساء الفقيرات منها

تمكين المرأة من االستفادة من أنظمة الرعاية االجتماعية وإقامة مظالت وشبكات أمـن اجتمـاعي للفقـراء                 . 4
 خاصة المعيالت وربات    ، يضمن حصول النساء الفقيرات    نساني للمؤهلين للحصول علي الدعم،    معززة بتعريف إ  

 . األسر علي المساعدات المالية

 رسم وتنفيذ سياسات للتعليم تحقق تكافؤ الفرص واتخاذ التدابير للقضاء علي التمييز في التعليم علي أسـاس                  .5 
جل النساء وخاصة الفقيرات والعائدات إلـي سـوق         أيب وإعادة التدريب من     النوع ورسم وتنفيذ سياسات التدر    
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العمل من أجل إكسابهن المهارات الالزمة لتلبية االحتياجات الموجودة في سياق اجتماعي اقتصادي متغير توخيا               
 . لتحسين فرص حصولهن علي الوظائف

لمتساوية للمرأة وسبل وصـولها إلـي المـوارد         تنقيح القوانين و الممارسات اإلدارية بغية ضمان الحقوق ا        . 6 
 )2004الليثي، . (االقتصادية

 
 :األهداف التنموية لأللفية

 اسـتنادا   ،حدد المجتمع الدولي لنفسه عددا من األهداف التي يجب تحقيقها في السنوات األولى من القرن الجديد               
وتتناول أهداف التنمية العالمية     .في التسعينات إلى المناقشات التي دارت في مؤتمرات عديدة تابعة لألمم المتحدة           

 مظاهر الفقر بمعناه الشامل بما في ذلك فقر الـدخل           – 2015التي تحدد لتحقيق معظمها عام    - في األلفية الجديدة  
الهـدف األول   ويعتبر   )2004الليثي،   (.واألمية و تحقيق المساواة بين الجنسين الصحة اإلنجابية وصحة الطفل         

تشجيع المساواة على أساس النوع االجتماعي وتمكين       حول  هدف الثالث من أهداف األلفية      الالفقر و حول محاربة   
تدعم مساواة المرأة في فرص الحصول على عمل والبدء بمشروع خاص وتشجيع النسـاء              أهدافا رئيسية   المرأة  

رص الحصول علـى تمويـل   تزيل أشكال التمييز القانوني ضد النساء في ف    الرياديات واقتراح تدخالت سياسات     
 وعلى الرغم من أن األهداف التنموية لأللفية تعتبر أهدافا قابلة للقياس وعكست اهتمام العالم بقضايا                .وفي التملك 

 تقلـل   األهداف مختلفة من العالم ال تخفي مخاوفها من أن هذه           أماكن الحركات النسوية في     أن إال   أساسيةتنموية  
 التمييـز ضـد   أشكالي مؤتمر بكين ومن خالل تبني اتفاقية القضاء على جميع         التي تمت ف   اإلنجازاتمن حجم   

كما تطـرح نسـويات      حيث تعتبر أهدافا محدودة بالقياس لحجم احتياجات ومعاناة النساء في أنحاء العالم              المرأة
المساواة وهـي   العالم تساؤالت حول إمكانية تحقيق أي أهداف تنموية بدون استهداف األسباب الحقيقية للفقر وال             

  (Barton, 2005). توزيع القوة داخل المجتمع وفي العالم والقدرة على السيطرة على المصادر
 

في نفس الوقت الذي تطالب فيه أهداف األلفية باالهتمام بالنساء الرياديات من خالل هدف محاربة الفقـر ومـن                
داف األلفية التنموية في خلق بيئة تنافسـية         النوع االجتماعي، تساهم أه    أساسخالل هدف تشجيع المساواة على      

 مناسبة حيث تستفيد المشاريع من وجود        في بيئة تنموية   رباالستثماوإنجاح المشاريع الصغيرة من خالل المطالبة       
 مستقرة وآمنة، والمطالبة بتحمل التكاليف البيئية واالجتماعية المباشرة للمشاريع، ومن خالل خلـق فـرص      ةبيئ

  . (Nelson& Prescott, 2003) عمل جديدة
 

  :  الفلسطينية والتنمويةتحليل للبيئة القانونية

ال يوجد في نظام الضرائب المطبق في فلسطين أو في قانون الشركات أي تمييز ايجابي أو دعـم أو تسـهيالت         
زارات تؤكد كافة الدراسات ومسئولي الـو     و. لصالح المشاريع الصغيرة بشكل عام ومشاريع النساء بشكل خاص        

مكحـول،   (الفلسطينية نقص أو غياب صيغ قانونية تحمي أو تشجع االستثمار في مجال المشـاريع الصـغيرة               
يخلو قانون تشجيع االستثمار بشكل عام من أية نصوص أو محددات لها عالقة بهذا القطاع بصـورة                 . )2005

ماري يجـب أن يتـوفر ثـالث        اجل المصادقة على المشروع االستث     من. عامة ومشاريع النساء بصورة خاصة    
 ألف  100يقل رأس مال المشروع عن      ، وأال   الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات المعنية         هي   شروط

 رأس المـال    1/3تلك أصـحاب المشـروع      يم، وأن   دوالر تنفق في شراء أصول ثابتة ماعدا األرض والمبنى        
كمـا  .  المـال  رأسروع الفردي يجب امتالك كامـل       األسهمي العام على األقل أما في الشركات العادية والمش        



 29

أال يقل عـدد عمـال      بالمشروع، و أن تكون معظم العمالة فلسطينية      يشترط القانون للحصول على أيه تسهيالت       
 .المشاريع األخـرى  في   واإلنتاج عامال في فترة التشغيل      15عن   و  عمال فلسطينيين  10المشروع اإلنتاجية عن    
وتحـت بنـد     6 م بشأن تشجيع االستثمار فـي فلسـطين        1998لسنة  ) 1(قانون رقم    23فقد جاء في المادة رقم      

ــي  ــا يلــــــــــــــ ــاءات مــــــــــــــ  :اإلعفــــــــــــــ
تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص الالزمة للقوانين السارية اإلعفاءات الواردة في هذا               

 :القانون وفق المعايير التالية
لحاصلة على التراخيص الالزمة وفقاً للقانون الحوافز الـواردة فـي هـذا             تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة وا     

  -:القانون وفقاً للتالي
 قيمته من مائة ألف إلى أقل من مليون دوالراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى اسـتحقاقها                   أي استثمار  -أ  

خضع لضريبة دخل علـى الـربح       سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، وي          ) 5( لمدة خمس   
 . سنوات إضافية ) 8( لمدة ثماني % 10الصافي بمعدل اسمي قدره 

 أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ماليين دوالراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة                  -ب  
ة دخل على الربح الصافي     سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريب           ) 5( خمس  

 . سنة إضافية ) 12( لمدة اثنتي عشرة % 10بمعدل اسمي قدره 
 أي استثمار قيمته خمسة ماليين دوالراً فما فوق يمنح إعفاءاً من ضريبة الدخل لـدى اسـتحقاقها لمـدة                    -ج  

ى الربح الصافي   سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل عل             ) 5( خمس  
 .سنة إضافية ) 16( لمدة ستة عشرة % 10بمعدل اسمي قدره 

 المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء بناء علـى اقتـراح                 -د  
نتـاج أو   سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإل      ) 5( الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس           

) 20( لمدة عشرين سـنة     % 10مي قدره   مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اس         
   ".سنة إضافية

 . الفلسطينيات مبادراتمن الواضح أن جميع هذه الشروط يصعب تطبيقها على المشاريع الصغيرة أو مشاريع ال             
أهم القطاعات   استثمارات ممكنة لواحد من      أيةمن حساباته   اسقط  واهتمام للمشاريع الصغيرة    أي  قانون  لم يول ال  

 والـدخل القـومي     اإلنتاجيةوالتي لها دور وتأثير على مجمل العملية        في فلسطين   الفاعلة والناشطة   التنموية في   
للمطالبة بتعديل قانون االسـتثمار بحيـث   ) 2002مكحول،  (ن هذا األمر دعا خبراء االقتصاد الفلسطينيو  .7العام
 :مليش
تخفيض الحد األدنى من رأس المال، أو إلغاؤه كشرط للحصول على الحوافز التي يقدمها القـانون، وذلـك                  . 1

إلتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المشاريع لالستفادة من القانون، وبخاصة المشاريع الصغيرة التي تشكل                
وصية تستفيد منها صاحبات األعمـال الفلسـطينيات        هذه الت . الجزء األكبر من االستثمار في المناطق الفلسطينية      
 .واللواتي يدرن مشاريع صغيرة أو متوسطة الحجم

                                                 
   م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين1998لسنة  ) 1( قانون رقم  6

 7html.4project/projects/economy/arabic/ps.gov.pnic.www://http 
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إعطاء حوافز للمشاريع التي تستخدم مدخالت اإلنتاج المحلية والمؤسسات التي تعمل على تدريب كوادرهـا               . 2
تعتمد على مـواد خـام وعمالـة        وهو األمر الذي ينطبق على غالبية المشاريع النسوية الصغيرة والتي عادة ما             

 .فلسطينية محلية
تعريف المصطلحات الغامضة واالهتمام بان تتضمن التعريفات إيحاء أو إشارة للنساء والرجال علـى قـدم                . 3

 أي شخص طبيعـي     "على الرغم من أن القانون الفلسطيني لتشجيع االستثمار عرف المستثمر على أنه             المساواة  
ممـا  " .ق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القـوانين السـابقة              أو اعتباري يستثمر أو سب    

يفترض ضمنا أنه ال تمييز بين الرجال والنساء في تطبيق ألحكام القانون إال أن التجارب أثبتت أن النساء بحاجة          
حديـدا مـا يتعلـق      إلى دعم أكبر في مجال االقتصاد وأن هناك ضرورة لالهتمام بخصوصية قضايا المرأة وت             

، واإلعفـاءات   بتسهيالت وضمان لدخولها السوق، وحصولها على الضمانات والتسـهيالت البنكيـة الالزمـة            
 . الضريبية

 
ـ   يتكون منإدارةمن خالل مجلس  تشجيع االستثمارقانون  من 14المادة حددت  ق لهـم  ثالثة عشرة عضوا يح

ا وممثال عن كل من وزارة الصـناعة، وزارة  نائب الماليةوزير االقتصاد والتجارة رئيسا ووزير : التصويت هم
 إلى خمسة ممثلين عن القطاع ة باإلضافوسلطة النقد ،، وزارة التخطيطاإلسكان ، وزارةالزراعة، وزارة السياحة

من منطلق فهمنا لواقع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي واالقتصادي ومن خالل استقراء الواقع               . الخاص
للحظة يمكن التأكيد على أن جميع هذه المناصب يشغلها رجال وأن قضايا النسـاء صـاحبات األعمـال                  حتى ا 

ينبغي إعادة التفكير في تركيبة الهيئة بحيث تشمل نساء يمثلن القطاع الخـاص أو              . الصغيرة تغيب عن أذهانهم   
علـى  "صفحتها االلكترونيـة    إضافة ممثلة لوزارة شؤون المرأة وهو اقتراح عرضته وزارة شؤون المرأة على             

 دمـج  وإعادةاالقتصادية واالجتماعية والقانونية   لها مرجعية لرسم السياساتأصبح المرأة الفلسطينية أناعتبار 
 التنموية والتعامل مع قضايا المرأة كونها قضايا داعمة في المجـاالت الصـناعية   المرأة الفلسطينية في العملية

  8."تعزيزا لدورها في التنمية ة وللدفاع عن موقع المرأة في االستثمار الفلسطينيوالزراعية والحرفية التقليدي

 
 :2007-2005خطة التنمية متوسطة المدى 

 حددت السلطة الوطنية الفلسطينية هدفين رئيسيين لخطة التنمية متوسطة المدى هما 
طنية الفلسطينية ومسـاعدات    معالجة الفقر بطريقة مستدامة من خالل توفير إطار عمل ينقل السلطة الو            .1

 والتنمية االجتماعية واالقتصـادية مـع       شالمانحين من اإلغاثة الطارئة إلى خلق فرص العمل واالنتعا        
 .التأكيد على إدماج المرأة في هذه العملية

تحسين فاعلية الحكم لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك من خالل بناء القدرات المؤسساتية وتسريع               .2
 "حاإلصال

 وصـاحبات األعمـال     مبـادرات الهدف األول لخطة التنمية يحمل في طياته المبررات لالهتمام بالنساء ال          
 . والحرفيات كما يحدد بشكل واضح االهتمام بالنساء كأحد األهداف الرئيسية لخطة التنمية

 :لتنفيذ الهدفين األساسيين اقترحت الخطة أربعة برامج عمل هي
 عيةتأمين الحماية االجتما 
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 االستثمار في رأس المال البشري والمادي 

 االستثمار في الحكم الجيد 

 خلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص 

في ثالث من هذه البرامج هناك اقتراحات وخطط تفيد النساء صاحبات األعمال والحرفيات ففي برنامج تـأمين                 
 عمل والدعم الطارئ للبلـديات ويتضـمن   خلق فرص"الحماية االجتماعية تقترح الخطة متوسطة المدى برنامج     

البرنامج اقتراحات تتعلق بتوفير أنشطة مدرة للدخل لحديثي الفقر واألشخاص الذين يعانون من البطالـة لفتـرة                 
وتشدد الخطـة   . طويلة واألسرى السابقين وأولئك العاجزين عن الوصول إلى مصادر رزقهم بسبب جدار الضم            

 ." قادرة على توفير فرص عمل مستدامةمتوسطة المدى على المشاريع ال
دى فيتضمن عدة مشاريع منها االهتمام بنوعيـة        ا المال االجتماعي والبشري والم    رأسأما برنامج االستثمار في     

 للتعليم التقني والمهني بشكل خاص ودون اإلشارة على أهمية تعليم اإلناث أو خلق فـرص                اإلشارةدون  (التعليم  
ديدا في مجاالت التصنيع التي ترى الخطة أنها تحمل بذروا جيدا لالستثمار في المستقبل              تدريب مواتية للنساء تح   

األلبسة والمنسوجات وهي جميعا مجاالت تتواجد       والصناعات الغذائية و    المعلومات واالتصاالت    وهي تكنولوجيا 
صالت والمياه والصـرف     في تحسين الطرق والموا    راالستثما إال أن    )فيها النساء صاحبات األعمال والحرفيات    

غيرها من المشاريع المقترحة سوف تفيد بالضرورة صاحبات األعمال كقطاع من قطاعـات الشـعب          الصحي و 
هذا األمر ينطبق أيضا على برنامج االستثمار في الحكم الجيد فكلما كان الجهـاز الحكـومي أكثـر                  . الفلسطيني

 .ناسبة لالستثمار ودعم المشاريع الصغيرة وصاحباتهاشفافية ومصداقية وفاعلية كلما أمكن خلق األجواء الم
 خاص بـدعم    م اهتما ى يشير إل  البرنامج الرابع المتعلق بخلق البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص ال يوجد فيه ما            

فالبرنامج يتكون من عدة مشاريع     . المشاريع الصغيرة للنساء أو بإعطاء أي دعم أو تمييز ايجابي لصالح النساء           
 والمنح للشركات حتى تتمكن من الحصول على ضمانات للقـروض المصـرفية وعلـى     ضرحة منها القرو  مقت

التمويل والحوافز الضريبية ، وإنشاء مناطق صناعية داخلية تم تحديدها بأربع عشرة موقعا بجهـود البلـديات،                 
عية واألصول مـن غيـر      وتطوير وبناء قدرات القطاع الخاص وإعادة تأهيل المباني الخاصة واألراضي الزرا          

على الرغم من أهمية هذه المجاالت جميعها إال أنه ال يوجد ربط مباشر بـين               . المباني المملوكة للقطاع الخاص   
الهدف األساسي المعلن وما يتضمنه من تشجيع خاص للنساء وبين البرامج والمشاريع المقترحة وتحديـدا مـا                 

ل والحرفيات واللواتي يمكنهن أن يحدثن تأثيرا مهما فـي دعـم             وصاحبات األعما  مبادراتيتعلق بدعم النساء ال   
 .االقتصاد الفلسطيني

 تعاملت مع قضايا النسا من منظور ليبرالي جديـد          2007-2005يمكن القول أن خطة التنمية المتوسطة المدى        
 أن تأخـذ    يعترف بهذا الدور كقيمة مضافة للبرامج والخطط والمشاريع دون تضمين حقيقي لهذا الـدور ودون              

 التي تحد من مشاركة المرأة بفعالية في التنمية واالقتصاد، لذا لم ينعكس هـذا               ةبعين االعتبار اإلشكاليات البنيوي   
االلتزام في تفاصيل المشروعات ولم يتم تضمينه في الكثير من القضايا الجوهرية والتي فيها فجوات واضحة في           

 حاجة آلليات مراقبة أداء وتقييم أثر الخطة وهو العنصـر الـذي             في نفس الوقت هناك   . ادوار النوع االجتماعي  
تفتقد له الخطة الحالية تماما فال يكفي أن يكون االلتزام على الورق بل يجب أن يمتد إلى برامج ملموسة علـى                     

 .األرض
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 :2007-2005خطة وزارة شؤون المرأة 

، لتشكل الهيئة الحكومية الرسمية العليا      2003عام  تأسست وزارة شؤون المرأة بقرار حكومي في تشرين الثاني          
 والمعترف بها على المستوى الوطني للنهوض بالمرأة علي كافة األصعدة مما يشـكل فرصـة علـى صـعيد                  

 اإلستراتيجية، الهيكلية و الخطة التأسيسية للوزارة       ةوقد تّم إقرار الرؤي   . السياسات والتشريعات والخطط التنموية   
 لخطة عمل   باإلضافة اإلستراتيجية ولعل أبرز ما تضمنته هذه الرؤية        12/4/2004زراء في   من قبل مجلس الو   

 هو التركيز على ثالث قضايا أساسية هي ) 2007-2005(الوزارة للسنوات الثالث 

 .فقر الشابات وخاصة المعيالت لُألَسر .1
 .تعليم وتدريب الشابات مهنياً وتقنياً .2

 .سات ومواقع صنع القرارتهميش المرأة في عملية وضع السيا .3

حيث يتعلق المحوران األول والثاني مباشرة بواقع النساء صاحبات األعمال والحرفيات ممـا يعكـس التزامـا                 
اقترحت الخطط التفصيلية   . حكوميا بتطوير واقع هؤالء النساء كجزء من إستراتيجية عامة للتنمية ومحاربة الفقر           

تطوير السياسات التربوية المتعلقة بالتعليم والتدريب      في هذه المحاور منها     لوزارة المرأة عدة آليات لدعم النساء       
قتـراح  ، وا واقتراح سياسات بديلة متضمنة الحتياجات النوع االجتماعي      المهني التقني في المؤسسات الحكومية      
شابات في التعليم   رفع نسبة ال   على أن يكون حساسا للنوع االجتماعي، و       قانون ينظم عملية التعليم المهني والتقني     

  . المهني والتدريب التقني
ال يعني هـذا األمـر أن       .  يتحول إلى واقع ملموس    لى الرغم من أهمية هذا االلتزام إال انه من الضروري أن          ع

تتحول وزارة شؤون المرأة إلى وزارة تنفيذ ولكنه يعني بالضرورة أن تأخذ بعدا إلزاميا مـؤثرا علـى خطـط                    
   . تظل تعطي التوصيات واالقتراحات غير الملزمةوسياسات الحكومة وأال 

 

 :سياسات وخطط التدريب المهني

مال والحرفيات بالمهارات الحرفيـة     صاحبات األع تنبع أهمية التدريب المهني والتقني من كونه يساهم في دعم           
رتبـاط بـرامج    وان كانت ال تتوفر حتى اللحظة سياسة واضحة للتدريب المهني تعزز ا           . المطلوبة لسوق العمل  

فهذا األمر يتفـاقم عنـد      ) 2001مكحول وآخرون،   (التدريب باحتياجات سوق العمل في التخصصات المختلفة        
) 1998(وتعتقد حمامي   . الحديث عن تدريب مهني خاص بالنساء، أو اندماج النساء في البرامج التدريبية القائمة            

 النسـاء   عملمستويات تمييز جندرية قوية تحدد فرص       أن المجال التعليمي الوحيد في فلسطين والذي توجد فيه          
أن النساء في وضع سيء مقارنة مع الرجال من         ) 1996(هو مجال التعليم والتدريب المهني، ووجدت أبو نحلة         

في الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتدريب المهنـي       ال يوجد   . حيث عدد األماكن وتنوع التخصصات المتوفرة لهن      
 الخطة تشير إلى أن أحد منطلقاتها هـو         أنمام خاص بالنساء أو بقضايا النوع االجتماعي، إال         ما يشير على اهت   

يمكن االفتراض أن هناك اهتمام خاص بتدريب النساء باعتبارهن         . 9أمكانية وصول الفئات المهمشة للتعليم التقني     
 ال أن هذا األمـر ال يكفـي إذ        إ .فئة محرومة من المشاركة في سوق العمل وصنع القرار السياسي واالقتصادي          

ينبغي أن تكون هناك التزامات واضحة ليس فقط بوصول النساء للتدريب ولكن أيضا بإتاحة مجـاالت متنوعـة    
 كما تشـير الخطـة فـي        .غير تقليدية للنساء تسمح بدخولهن سوق العمل وبإمكانية البدء بمشاريع خاصة بهن           و
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حد هذه المنطلقات وتركز على تزويد جميع الفئات على قدم المسـاواة            منطلقاتها إلى أن العدالة االجتماعية هي أ      
 . بفرص التعليم التقني

من الضروري إعادة صياغة خطة التعليم التقني والمهني برؤيا متوازنة تعكس قضايا النوع االجتماعي كما من                
س فقط علـى زيـادة      الضروري أن تنعكس هذه الخطط على هيئة موازنات حساسة للنوع االجتماعي وتركز لي            

فرص التدريب وإمكانية وصول النساء إليها بل أيضا على نوعية التدريب بحيث ال يكـرس التقسـيم التقليـدي                   
 .لسوق العمل وال يحدد إبداعات النساء وطاقاتهن في المجاالت التقليدية

 
 :الخطة االستراتيجية لالقتصاد في قطاع غزة بعد االنسحاب

طني على إعداد وإقرار خطة للتنمية االقتصادية في قطاع غزة بعد خطة االنسـحاب              تعكف وزارة االقتصاد الو   
 في الموارد التي وفرها انسحاب      األفضل لالستثماروعلى الرغم من أهمية إعداد مثل هذه الخطة         . أحادي الجانب 

 أن الشـابة إال     االحتالل من مستوطنات قطاع غزة وللتصدي لظاهرة الفقر المستفحل والبطالة وتحديدا للفئـات            
تماما عـن   " أعمى" خصوصية وضع النساء بعين االعتبار، ويمكن القول أن مشروع الخطة هو             تأخذالخطة لم   

 وهو لألسف واقع االقتصاد الفلسطيني بشكل عام حيث يسـود  "gender blind"قضايا المرأة أو ما يعرف ب 
 علما بأن المؤشرات التنموية     والنساء بدرجة متساوية   الخطط االقتصادية والتنموية سوف تفيد الرجال        أناالعتقاد  

المختلفة تشير إلى أن احتياجات النساء من الصحة والتعليم المهني ومشاريع محاربة الفقر تختلف عن احتياجات                
 تـم   أساسيةحددت الخطة خمس عوامل     . الرجال وأن هناك ضرورة لدراسة االحتياجات المختلفة وكيفية تلبيتها        

راستها وهي العوامل االجتماعية والبيئية والقانونية والسياسية واالقتصادية وتم تحديد مؤشرات لكـل             تحليلها ود 
من هذه العوامل وجميعها مؤشرات غير حساسة للنوع االجتماعي، ولم يـرد ذكـر النسـاء إال فـي الجانـب                     

 المـانحين، ودرجـة     لعدة عوامل منها سياسـات     مشاركة النساء ضرورية     أناالجتماعي حيث اعتبرت الخطة     
االعتقاد السـائد  الوعي المجتمعي والكثافة السكانية، أي العوامل التي ترى المرأة بدورها التقليدي أو تتماشى مع     

 .بأن قضايا المرأة هي قضايا مفروضة بفعل التمويل األجنبي
 

ة في قطاع غزة أو تدني      في تحليل مصادر القوة والضعف والفرص والتحديات لم تتم اإلشارة نهائيا لوضع المرأ            
. مشاركتها أو إمكانية االستثمار في مشاريع خاصة بالنساء، أو دور النساء في محاربة الفقر وفي دعم االقتصاد                

كما أن المشاريع لم تحدد طبيعتها فمجرد ذكر إقامة مراكز تدريب مثال ال يعني بالضرورة أن النسـاء سـوف                    
نقترح أن تتم مراجعـة مشـروع       . مة البنوك والقروض وتمويل المشاريع    تستفيد منها وكذلك األمر بالنسبة ألنظ     

قبيل إقرارها وان يتم تضمين مشاركة النساء بشكل واع وملتزم في إعادة اعمار قطاع              " جندرية"الخطة مراجعة   
 91 الذي بلـغ     ن نساء في نقاش الخطة وبلورة أفكارها من إجمالي عدد المشاركي          7 علما بأنه لم تشارك إال       غزة

ة عن وزارة شؤون المرأة أو أي       /، ولم يتواجد ممثل   مشاركا من خبراء في مجاالت متعددة من مجاالت االقتصاد        
مؤسسة نسوية رغم التمثيل الواسع لوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المـدني والقطـاع               

 . الخاص
  

 :قوانين وسياسات غير موجودة

إلى غياب بعض التشريعات والسياسات التي يمكنها أن تعزز قطـاع األعمـال   ) 2001(يشير مكحول وآخرون    
الصغيرة ومنها قانون خاص بالمشروعات الصغيرة، وعدم وجود قانون أو سياسة تحكم وتراقب عمل مؤسسات               
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اإلقراض، وعدم وجود قانون رهن األموال المنقولة كضمانات للقروض البنكية، وعدم وجود بـرامج ضـمان                
تثمار تساهم فيه السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم وجود سياسة تعطي أولوية للمنتجـات الفلسـطينية فـي                 االس

 تتعلـق    التـي  التوصـيات المشتريات الحكومية أو مشتريات المؤسسات والدول المانحة، عليه تكـون بعـض             

 :بالسياسات والتشريعات

 لصغيرةتعديل قانون االستثمار أو إقرار قانون خاص بالمشاريع ا •
 إقرار سياسات تقدم حوافز مالئمة لمساهمة النساء في القطاعات اإلنتاجية المختلفة •
 إقرار سياسات تعطي أولوية للمنتجات الفلسطينية في المشتريات الحكومية  •
 إقرار حوافز وإعفاءات ضريبية للمنتجين الذين يخلقون فرص عمل جديدة •
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 الفصل الثالث

 الفلسطينياترفيات والح األعمال صاحباتواقع 

 

 :مقدمة

كذلك، تتـأثر    . وصاحبات األعمال في بيئات متنوعة ومختلفة وبالتالي تختلف حاجاتهن         مبادراتتعمل النساء ال  
 والفرص المتاحة في الموقع الذي      نالبيئة المحيطة به  و الشخصية،   ريع التي تقوم بها النساء بسماتهن     نوعية المشا 
لمشاريع الصغيرة والحرف المختلفة تحوال ملموسا خالل االنتفاضة األخيـرة          بشكل عام، شهدت ا   . يتواجدن فيه 

، والتي كان لها تأثيرين متناقضين، األول أنها حفزت العديد من النسـاء لـدخول النشـاط                 )انتفاضة األقصى (
يل، االقتصادي لتعويض نقص الدخل الذي حدث بسبب بطالة األزواج واألبناء خاصة ممن كانوا يعملون بإسرائ              

واألثر الثـاني   .  وبالتالي خففت االنتفاضة األخيرة العديد من القيود االجتماعية بسبب ضغط الحاجة االقتصادية           
هو انحسار في العديد من المشاريع الصغيرة التي اعتمدت على الحرف مثل الرسم على الزجاج، الحفر علـى                  

يد منها إلى مشاريع تجارية مثل تجارة المالبس        الخشب، تنسيق الزهور، الخرز، التطريز والخياطة وتحول العد       
سيتم نقاش هذه التحوالت وأسـبابها واإلشـكاليات التـي واجهـت       . الجاهزة، األدوات المنزلية ومحالت البقالة    

 .   المشاريع النسوية الصغيرة في بدايتها والصعوبات التي مازالت تواجهها في األقسام التالية
  

 :الفلسطينيات للبدء بمشروعأوال مدى استعداد النساء 

 بشكل عام وجـد اسـتعداد       .قامت الدراسة بمسح لتوجهات النساء الفلسطينيات ومدى استعدادهن للبدء بمشروع         
في األراضي الفلسطينية، موزعـة     ..... % وبلغت هذه النسبة    . عال لدى النساء الفلسطينيات للتفكير بمشروع     

 . في قطاع غزة.... % في الضفة الغربية و.... % بنسبة 
 

 :مدى االستعداد حسب المحافظات

% 94 مشروع خاص بهن كان في محافظة الخليل حيث أجابت           بإنشاءوجد أن أعلى استعداد عن النساء للتفكير        
من النساء اللواتي تم استطالع آرائهن أنهن على استعداد لذلك، ربما يعود األمر لطبيعة مجتمع محافظة الخليل                 

تلـي ذلـك    .  مرغوبا في المجتمـع    أمرا األعماللمشاريع الخاصة وتعتبر المشاركة في قطاع       الذي تنتشر فيه ا   
افظات التي تعاني من معـدالت فقـر        ح من الم   يونس علما بان خان  % 92 بنسبة تصل إلى     سخان يون محافظة  

 للتفكير  مختلفةهم في مدى استعداد النساء في المحافظات ال       تسايمكن التمييز بين عوامل محددة      . وبطالة مرتفعة 
ورفـح  %) 76.8(جنـين  %) 92.2( كما في محافظات خان يـونس   انتشار الفقر والبطالةبمشروع خاص هي  

%) 94.1(أو وجود فرص اقتصادية ومجاالت أعمال متاحـة مثـل الخليـل             %) 62.3(وشمال غزة   %) 71(
 %).68.4(وبيت لحم %) 73.9(و أريحا %) 81.8(وسلفيت 

 
%)  43.8(ت األفضل حظا من ناحية فرص العمالة النسـوية مثـل رام اهللا والبيـرة                من المالحظ ن المحافظا   

فوجود فرص توظيـف    . ال تتوفر نفس الرغبة لدى النساء للبدء بمشاريع       %) 59.6(ونابلس  %) 45.8(والقدس  
ـ                    دء للنساء في مؤسسات حكومية أو أهلية، أو الوضع االقتصادي األفضل نسبيا يقلل من رغبة النسـاء فـي الب

  . بمشاريع خاصة بهن
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 :مدى االستعداد حسب العمر

 حيث وصل االهتمام في هذه الفترة       45 حتى   26أكبر استعداد للتفكير بمشروع هو لدى النساء في الفئة العمرية           
هذا العمر  %). 52(عنه في قطاع غزة     %) 66(ويزيد هذا الميل في الضفة الغربية       % 60العمرية إلى أكثر من     

همة في حياة النساء فهي الفترة اإلنجابية التي عادة ما تنشغل فيها النساء بإنجاب ورعاية األطفـال                 له دالالت م  
وهي أيضا سن النضج واالهتمام بالحياة ومحاولة بناء الذات وكذلك العمر الذي تؤرق فيه النساء قضايا حياتيـة                

 . ومعيشية مثل محاولة تحسين مستوى معيشة األسرة
 

مـنهن بـرغبتهن فـي القيـام        % 30يضا أبدت اهتماما ملحوظا في البدء بمشروع حيث أفادت          الفئات الشابة أ  
إال أن الفئات األكبر عمـرا      %) 27(عنها في الضفة الغربية     %) 35(بمشروع وتزيد هذه النسبة في قطاع غزة        

ـ             )  سنة فما فوق   46( ود اإلنجابيـة إال أن     يبدين اهتماما أقل في المشاريع علما بأنهن قد يكن أكثر تفرغا من القي
االستثمار . النساء اللواتي ال يبدأن المشاريع في عمر مبكرة تنخفض إمكانية انخراطهن بمشروع مع تقدم العمر              

 .في هذا الجانب ينبغي أن يكون في الفئات الشابة وتحديدا الشابات اللواتي أنهين الدراسة الثانوية أو الجامعية
 

 :تماعيةمدى االستعداد حسب الحالة االج

أكبر استعداد للتفكير بمشروع كان بين النساء المتزوجات في األراضي الفلسطينية حيث تشير نتائج اسـتطالع                
%) 26.9(من اللواتي يفكرن بإنشاء مشروع هن من المتزوجات، تليهن العزباوات           % 63.4آراء النساء إلى أن     

يوفر الزواج للنساء حماية اجتماعية معينة تمكنهن       . عولكن فئة قليلة من المطلقات أو األرامل تفكر بإنشاء مشرو         
من مواجهة المجتمع الذي له نظرة تقليدية حول األعمال واألماكن المناسبة لعمـل النسـاء، كمـا أن النسـاء                     

الـدافع وراء   . المتزوجات يملن للتفكير بإنشاء مشاريع من أجل دعم دخل األسرة أو توفير احتياجات األطفـال              
األرامل والمطلقات الرهبة من مواجهة المجتمع وعدم وجـود غطـاء اجتمـاعي مقبـول يحمـي                 تردد النساء   

 .مشروعاتهن الموجهة للسوق
 

( أكبر من المتزوجات في قطاع غزة       %) 66(نسبة المتزوجات في الضفة الغربية اللواتي يرغبن بإقامة مشاريع          
لقـات  طإال أن الم  ) في قطاع غزة  % 26.3بل  في الضفة الغربية مقا   % 37.3(وكذلك فئة العزباوات    %)  58.9
مـن مطلقـات    % 3.5ر منهن في الضفة الغربيـة ف        ث مشروع أك   بإنشاء مل في قطاع غزة يملن للتفكير     اواألر

من أرمل الضـفة الغربيـة مقابـل        % 3.2في قطاع غزة يفكرن بإنشاء مشروع و      % 6.6الضفة الغربية مقابل    
 . من أرمل قطاع غزة% 8.2

 
 :د حسب مستوى التعليممدى االستعدا

يليهـا  %) 26.4(أعلى درجة استعداد لبدء مشروع كانت لدى النساء اللواتي أنهين الدراسة الثانوية األكاديميـة               
ويمكن تفسير ارتفاع نسبة النساء الحاصالت على       %). 17.6(ثم الجامعي فأكثر    %) 24.3(المستوى اإلعدادي   

يع خاصة، من خالل األسباب التي ذكرتها المبـادرات الالتـي تـم             التعليم الثانوي من حيث الرغبة بعمل مشار      
لقائهن في المجموعات البؤرية حيث أشارت العديد منهن إلى حقيقة أن عدم تمكنهن من الحصول على فرصـة                  
التعليم الجامعي بسبب الواقع المادي لألهل أو بسبب الزواج، وفي نفس الوقت تكون المبادرة قد وصلت إلى حد                  

ن المهارات أو الفاعلية الذاتية والثقة بالنفس من إمكانيتها القيام بعمل ما تساهم فيه فـي دخـل األسـرة                    أدنى م 
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باإلضافة إلى أرضية علمية تمكنها من أخذ دورات مهنية متخصصة تدعمها في مجال مشروعها، سواء دورات                
لديهن رغبة أقل فـي إنشـاء مشـروع         أنه كلما تدنى مستوى تعليم النساء كان        كذلك، نالحظ   . حرفية أو إدارية  

نسبة كبيرة من النسـاء الجامعيـات يطمحـن         هناك  . خاص ربما لفقر قدراتهن أو لعدم امتالكهن الثقة بالنفس        
إال لدى النساء اللواتي يمتلكن خصـائص       لدى الجامعيات   بالحصول على وظيفة لذا ال تنشأ فكرة البدء بمشروع          

 .  حتى لو لم تتوفر لهن فرص التوظيف ويرغبن في دخول سوق العملمبادرةال
ترتفع نسبة النساء اللواتي درسن حتى مستوى اإلعدادية ويرغبن في إقامة مشروع في الضفة الغربية عنها في                 

وربما يعود هذا النتشار أكبر للحرف والصناعات اليدويـة فـي الضـفة             %) 13.8مقابل  % 30.6(قطاع غزة   
ديا مثل التطريز وصناعة البسط والزجاج وغيرها وهي حرف ال تتطلب درجة            الغربية والتي تتعلمها النساء تقلي    

بن بإقامة مشاريع في    ترتفع درجة الجامعيات اللواتي يرغ    في المقابل   . تعليم عالية، وال خبرات كبيرة في إدارتها      
شـاريع  وربما يعود األمر باألسـاس لطبيعـة الم      %) 16.3مقابل  % 19.9(قطاع غزة عنها في الضفة الغربية       

  .والتي تعتمد على درجة من التعليم والثقة بالنفسمثل دور الحضانة والمراكز التعليمية الناجحة في قطاع غزة 
 

 :مدى االستعداد حسب مستوى الدخل

. هن األكثر رغبة في إنشاء مشروع     )  شيكل شهريا  1500-1000(أظهر البحث أن النساء ذوات الدخل المتدن        
لدخل المتدن جدا هن أقل رغبة وربما يعود األمر لفقر القدرات حيث يضع الفقر الشديد               الملفت للنظر أن ذوات ا    

من يعانون منه في دوامة يصعب الخالص منها لعدم توفر المهارات الالزمـة للبـدء بمشـروع أو العالقـات                    
 والرغبة فـي بـدء      االرتباط بين مستوى الدخل   .  أو المعلومات الالزمة   االجتماعية المالئمة والداعمة للمبادرات   

من ذوات الدخل المتدن    % 34.9مشروع يبدو أكثر وضوحا في قطاع غزة عنه في الضفة الغربية حيث أفادت              
 .من ذوات الدخل المتدن جدا برغبتهن في إنشاء مشروع% 33.1و)  شيكل1000-1500(

 األراضي الفلسطينية   في% 18.4أبدين رغبة أقل في البدء بمشروع       )  شيكل فأكثر  2000(ذوات الدخل األفضل    
 .في قطاع غزة% 15في الضفة الغربية و% 20.3منهن 

 
 اللواتي لديهن استعداد للبدء بمشروعالفلسطينيات النساء 

المتزوجات اللواتي أنهين الدراسة الثانوية وذوات دخـل        ،  ) سنة 45 إلى   26(الشابات في السن اإلنجابي     النساء  
 زن في الخليل في الضفة الغربية وخانيونس في قطاع غزة شيكل يترك1500-1000متدن يتراوح بين 

 
 :المشروعات التي تفكر النساء في إنشاءها

جاء اهتمام النساء بشكل عام في المجاالت التي تشكل امتدادا طبيعيا لدورهن التقليدي ومهاراتهن المتوارثـة أو                 
ية وفي جميع المحافظـات تقريبـا جـاءت         في الضفة الغرب  ". نسوية"تلك المشاريع المقبولة مجتمعيا كمشاريع      

إال أن . الخياطة والتطريز كمشاريع مفضلة في المرتبة األولى لدى النساء يليها الكوافير والصـناعات الغذائيـة          
 ناجحة أو ستنجح ففي جنين على سـبيل المثـال    أنهاهناك ما يشير إلى أن النساء اخترن المشاريع التي يعتقدن           

ء مشروع خياطة وجنين هي إحدى المحافظات التي شهدت تاريخا حافال بمشـاريع             من النسا % 95.7اختارت  
الخياطة عن طريق التعاقد بالباطن مع السوق اإلسرائيلية مما اكسب النساء خبرة معينة في هذا المجـال، كمـا                   

ياطة ممـا   تشهد المحافظة حاليا مبادرات لتشجيع نساء على إنشاء مشاريع خياطة عن طريق التبرع بماكينات خ              
 . يشجع من لم تبدأ مشروعا بعد على التفكير في هذا االتجاه
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يالحظ أيضا رغبة النساء في البدء بمشاريع تشتهر بها المحافظة، وتتوفر أسواق محلية لمنتجاتها ففـي منطقـة       
القدس وبيت لحم رغبت بعض النساء في إنشاء مشاريع صناعات خشبية وورد صناعي وهي مصنوعات تروج                

ياح وفي األعياد المسيحية، في نابلس رغبت بعض النساء في صناعة المجوهرات واإلكسسـوارات، وفـي                للس
 .  منطقة شمال غزة في تربية النحل وزراعة الفطر

 
 إلى مهـن تعتبـر تقليـديا        ارت األغلبية عند سؤال النساء عن خيارات أخرى لمشاريع يرغبن في القيام بها أش           

  تقويـة دروس ، تقديم خدمات مثل  جمعية خيرية  أو،  حضانة أطفال  إنشاءمثل  يا للنساء   أو مقبولة اجتماع  " ئيةانس"
 تصـميم   ،  دواجـن أو  حيوانات  تربية  ، أو   مركز لياقة بدنية     أو   مركز دعوة للدين  أو  ) طباعة  ( مركز خدمات   

 وجـود بعـض      إال أن هذا لم يمنع     .تجارة مالبس أو  محل فالفل   أو  ،   شعر البنات  أو صناعات غذائية مثل   ،  زي
خـدمات  (الخيارات غير التقليدية مثل مختبرات طبية أو شركات صحافة إعالم أو مشاريع انترنت وحاسـوب                

 . أو شركات سياحة أو صناعة األدوية) وبرمجة
 

ميل النساء الختيار مهن تقليدية ال يعني بالضرورة أن هذا ما يستطعن فعله فقط بل يعني أنه لم تتـوفر أمـام                      
ج وقصص نجاح في مجاالت أخرى، مما يؤكد على ضرورة إبراز جوانب ناجحة أخرى للمشـاريع    النساء نماذ 

 . من خالل تقديم االستشارات والمساعدات الفنية الالزمةعليهاوتشجيع النساء 
 

 هدى ومهنة التصوير

 زواج األقارب،  بدرجة عالية نتيجةة وجسدي ة عقلي معاقين إعاقة أطفال   3، منهم    عام، أم لتسعة أطفال    49 هدى،  
، مما اضطرها للبحث عن فرصة عمل إضـافية تسـاند           فهم بحاجة دائمة إلى رعاية خاصة ومصاريف إضافية       

 عاما بدأت رحلتها  باستعارة كاميرا فوتوغرافية بسيطة من أهلها لتصوير جاراتها تحـت               25فقبل  دخل زوجها   
ولى، أصبح الجميع يطلب هدى للتصوير فـي أحضـان          تينة بيتها، ولمساعدتها في اإلنفاق على بنتها المعاقة األ        

الطبيعة وفي المناسبات، ومن خالل تحميض األفالم المستمر لدى استوديوهات التصوير فـي رام اهللا ، تقـول                  
 سـنوات وهـذه     4أعجبوا بعملي وأصبحوا يعطوني إرشادات ونصائح لتحسين أدائي، وبعد مـرور            : " هدى  

 بداية نزول كاميرا الفيديو، فعلمني صاحب األستوديو الذي كنت أتعامل معـه             الكاميرا رفيقة دربي، حتى كانت    
على كيفية استخدامها، وأصبح يرسلني إلى الحفالت واألعراس وخاصة الحفالت الخاصة بالنساء الملتزمـات،              

ـ                     نين وبما أنني السيدة الوحيدة التي كنت أعمل في مجال التصوير في ذلك الوقت،  وفرت من تعبي خـالل الس
التي مضت واشتريت أول كاميرا فيديو لي، وأصبحت معروفة في الحفالت واألعراس وأصبح العمـل يفـوق                 
طاقتي، فعلمت زوجي واشتريت له كاميرا حتى ال أخسر أي مناسبة ، وعلمت ابني وبناتي ، واشتريت عدد من                   

من عرس وحفلة في نفس اليوم، وكان الكاميرات من تعبنا وتوفيراتنا، وأصبحنا فريق عمل واحد نتعاقد مع أكثر         
 " .1988ال بد من أن يكون لنا عنوان واضح ، فافتتحت أستوديو الهدى في مدينة رام اهللا عام  

 
طرقت باب أصالة تبحث عمن يساندها ويدفع بها إلى التطور، فلقد تعلمت مهنـة التصـوير                 1998 وفي عام   

 القـرض األول مـن   تأخذورا على الرجال لفترة طويلة، وشقت طريقها بصعوبة في هذه المهنة التي ظلت حك  
 دوالر لتطوير أستوديو الهدى في مدينة عين يبرود، وفي نفس الوقت كانت تقضي نصـف                6000أصالة بقيمة   
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، وسددت القرض قبل الموعد وكانت دائما تدفع في موسم الصيف لتغطي            رام اهللا في  وقتها في األستوديو األول     
 دوالر لتواكب التطور السريع في عـالم        8000 قامت بأخذ القرض الثاني بقيمة       2005ام  موسم الشتاء، وفي ع   

ابنتهـا التـي تزوجـت      بمسـاعدة   التكنولوجيا الحديثة لتنافس، وجلبت كاميرا ديجيتال حديثة، ولقد قامت هدى           
 .اتها لتقف على قدميهاوساندتها في البدء بأستوديو في القرية التي تعيش بها وأعطتها الكثير من أدواتها وكامير

  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال-أصالة: المصدر

 
 :احتياجات النساء اللواتي يرغبن بإنشاء مشاريع

 أجبن أنهن يحتجن إلى أي نوع من الدعم هن النساء اللواتي حصلن على تعليم ثـانوي                 اللواتيالنسبة األكبر من    
الدعم األكبر الذي   . ليم إعدادي وهن الفئات األكثر ميال للبدء بمشروع        اللواتي حصلن على تع    أكاديمي يليهن تلك  

يليه وبدرجـة   %) 26.6(هو تدريب على اإلدارة والتسويق      تحتاجه النساء اللواتي أنهين دراسة ثانوية أكاديمية        
 ثم ثقة   %)25.1(يليه التدريب على مهنة     %) 25.6(ثم الدعم األسري والمجتمعي     %) 26(متقاربة الدعم المالي    

لهذه اإلجابات داللة مهمة وهي باألحرى إشارات علـى         %). 22.7(ثم أن تتغير الظروف     %) 24.7(في النفس   
أن النساء ال تنقصهن الثقة بالنفس وهن على استعاد للمغامرة في ظل الظروف االقتصادية والسياسية الصـعبة                 

 .للبدء في أي مشروعإال أنهن يحتجن التدريب والتمويل وهما القضيتان األساسيتان 
يليهـا  %) 25.4(هن هي التمويل    رن أن األولوية األولى ل    النساء اللواتي حصلن على مستوى تعليم إعدادي اعتب       

ثم التـدريب علـى التسـويق واإلدارة        %) 21.3(ثم التدريب على مهنة     %) 22.7( والمجتمعي   األسريالدعم  
.  إلى كبيعة المشاريع التي ترغب النساء في البـدء بهـا  ولعل ترتيب األولويات المختلف قليال يعود   %). 17.2(

 .فكلما زادت درجة تعليم النساء كلما رغبن في مشاريع أفضل من ناحية المكانة االجتماعية والتنظيم واإلدارة
 

 : والحرفيات الفلسطينياتاألعمالخصائص وسمات صاحبات : ثانيا

 :والحرفيات الفلسطينيات. األعمالعدد صاحبات

المتوفرة في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن النساء يقمـن           ) 2004( بيانات مسح اإلنشاءات     تشير
 عدد  إجمالي من    منشأة   4600 عدد المنشآت في األراضي الفلسطينية أي ما مجموعه          إجماليمن  % 5.7بإدارة  

منشآت ال يعني بالضـرورة أن ينطبـق         إدارة النساء لل   أنتم التنويه من قبل إلى      .  منشأة 81273المنشآت البالغ   
 يحـدد   اإلطـار  الذي تم استخدامه لغرض هذه الدراسة إال أن هذا           األعمالعليهن التعريف اإلجرائي لصاحبات     

 في القطاع الرسمي وغير الرسمي باستثناء النساء اللـواتي يعملـن فـي              األعمالالغالبية العظمى من صاحبات     
تشغل المنشآت التي   ). خياطة أو صناعات غذائية أو تطريز      (إنتاجيةن كمنشأة    المنزلي أو يستخدمن بيوته    اإلنتاج

مـن قيمـة    % 2وتسـاهم ب    % 4.6 بتعويضات تصل إلى     نشآتمن إجمالي العاملين في الم    % 6تديرها نساء   
من إجمـالي   أي ما يقارب    % 2.4ل إلى   ، ويقمن بتوليد قيمة مضافة تص     اإلنتاج في االقتصاد الفلسطيني الرسمي    

 . قيمة المضافة للمنشآتال
 

 :االقتصاديةتوزيع سيدات األعمال حسب القطاعات 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن النساء يتركزن في المنشآت التـي            مسح المنشآت في    تشير بيانات   
ـ       ...) تعليم، صحة،   (تقدم خدمات    مـن إجمـالي قطـاع      % 16 احيث تصل نسبة المنشآت التي يقمن بإداراته

 %.0.4واإلنشاءات % 1.2فالنقل % 1.5ثم الصناعة بنسبة % 3.2لخدمات، يليها التجارة الداخلية بنسبة ا
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 : األعمال حسب مستوى التعليمصاحباتتوزيع 

تقريبـا درسـن    % 14من النساء اللواتي تمت مقابلتهن هن أميات، و       % 6لى أن ما يقارب     إتشير نتائج البحث    
دبلوم % 4.4ثانوي أكاديمي و    % 21.6ثانوي مهني و    % 9.5لة اإلعدادية و    حمرلل% 24.5للمرحلة االبتدائية و  

يالحظ أن درجة متوسطة مـن التعلـيم تتـيح          . جامعة فأكثر % 14.4دبلوم متوسط أكاديمي و   % 5.8متوسط و 
م فـوق   التعلي(أو مع زيادته    ) االميات0فرصة اكبر للنساء للبدء بمشاريع وتقل هذه النسبة مع قلة مستوى التعليم             

فـتح  (يختلف واقع النساء الجامعيات قليال ألنهن يملن عادة للبدء بمشاريع تتالءم مـع تخصصـاتهن                ). الثانوي
أي برامج موجهة لصاحبات األعمال يجب أن تركز الجهود على خريجات           ). صيدلية أو عيادة أو مكتب هندسي     

 . األكثر اهتماما وإقباال على البدء بمشاريعالثانوية العامة اللواتي لم يكملن للتعليم الجامعي، فهن الفئة
 

 :توزيع صاحبات األعمال حسب مكان اإلقامة

يليها المدن بفارق بسـيط     %) 44.4(تشير نتائج البحث إلى أن النسبة األكبر من صاحبات األعمال تسكن القرى             
تيح كل مكـان إقامـة      تختلف مشاريع النساء في المدن عنها في القرى حيث ي         %). 11.9(ثم المخيم   %) 43.7(

ربيـة  تفرصا اقتصادية مختلفة للنساء، ففي حين تميل النساء في القرى إلى مشاريع تصنيع الغذاء والتطريـز و                
الفرص االقتصـادية   . أو كوافير ..) بوتيك، بقال،   ( المدن للبدء بمشاريع تجارية      الطيور والحيوانات، تميل نساء   

اء في المخيمات تمارس أنشطة تجارية خارج المخيم في أقرب مدينة           داخل المخيم أكثر محدودية وان كانت النس      
 .ويالحظ إقبال النساء من المخيمات على مشاريع البسطات بالقرب من أماكن تجمع النساء

 
 :الحالة االجتماعيةتوزيع صاحبات األعمال حسب 

من العينـة   % 79عمال وشكلن   تشير نتائج البحث إلى أن النساء المتزوجات هن النسبة األكبر من صاحبات األ            
ويشكل الزواج حماية اجتماعية للنسـاء وفـي   %. 4.2ثم المطلقات % 6.2ثم األرامل  % 10.6يلهن العزباوات   

نفس الوقت دافع بسبب الرغبة في تحسين أوضاع األسرة، إال أن هذا األمر ال يقلل من أهمية مشاريع النساء في                    
 . واألرامل من مواجهة المجتمع واالستمرار في حياتهنتغيير الصورة النمطية وتمكين المطلقات

 
كن % 75.8أو وفي   " رب األسرة "من النساء صاحبات األعمال اللواتي تمت مقابلتهن هن         % 10وجد البحث أن    

مـن الحـاالت   % 78منهن المعيل األساسي لألسرة وفي ما يقارب     % 19زوجات، ولكن في نفس الوقت تعتبر       
أن عمل المرأة في مشروع يساهم بصورة أساسية في إعالة األسرة بصورة أساسـية أو               أي  . مشارك في اإلعالة  
 .رئيسية على االقل

 
 :مستوى التدريب والمهاراتتوزيع صاحبات األعمال حسب 

 تلقين نوع   أنهنمن العينة   % 45 سيدة من صاحبات األعمال من اللواتي تمت مقابلتهن أي ما يقارب             227أفادت  
منهن على التدريب قبل البدء في المشروع بينما حصـلت          % 67علق بإدارة المشروع وحصلت     من التدريب المت  

 .عليه أثناء العمل في المشروع% 33الباقية 

 
 :متوسط ساعات العمل
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 سـاعة   84 ساعة أسبوعيا وقد تصل ساعات العمل إلى ما يقـارب            36تعمل النساء صاحبات األعمال بمتوسط      
 أخذ بعين االعتبار الوقت الذي تقضيه النساء فـي          إذا على طبيعة المشروع ولكن      تعتمد ساعات العمل  . أسبوعيا

رعاية األسرة واألطفال يتضح أن أغلب صاحبات األعمال يعانين من ساعات عمل طويلة ومرهقة ويوم عمـل                 
 .مضاعف

 
  الفلسطينيات األعمالصاحباتل السمات العامة

 في المجموعات المختلفة من حيث أن قوة شخصية المرأة والذي           تشابهت سمات المبادرات الالتي تمت مقابلتهن     
لوحظ أيضا أن المثـابرة     . كان عامال مهما في فرض فكرة المبادرة بالمشروع بالرغم من تردد الزوج أو األهل             

واإلصرار على النجاح والطموح بإثبات الذات والمساهمة في تحسين األوضاع المعيشية لألسرة كانـت دوافـع                
 في مشاريعهن رغم الظروف الصعبة المحيطة حيث        االستمرارمات مشتركة بين المشاركات من خالل       مهمة وس 

فقد عبرت أحد المشاركات عن إصرارها علـى        . االنتفاضةأن معظم المشاركات بادرن بمشاريعهن خالل فترة        
 : كما يليواالستمرارالنجاح 

فـاتن   وتوجهت لمؤسسـة     االنتفاضةفكرت بعمل شيء عندما بدأت      " 
وحصلت على قرض صغير اشتريت بد مجموعة من األشتال وقمـت           
بزراعتها، وعندما انتهى الموسم وبعت وربحت، لم أرغب بـالتوقف          
عند هذا الحد، فقمت بإحضار مجموعة من المالبس من نابلس لبيعها           
في منزلي في قرية بيتا، وكنت أذهب إلى نـابلس بالمخـاطرة ومـن              

ما الحقنا الجيش لدرجة أنني في أحد المرات         وكثيرا   االلتفافيةالطرق  
 شيكل كنت قد اشتريتها ومـن مطـاردة         1500خسرت بضاعة بقيمة    

الجيش لنا تركتها في الطرق الوعرة للهرب مع المجموعة، وبـرغم           
أخذت قروض إضافية ووسعت    . ذلك نجحت في البلد في بيع المالبس      

 . "مجال عملي وما زلت مستمرة
 

ن هناك اختالف بين النساء الالتي يسوقن بأنفسهن والنساء الالتي يعملن من خالل وسطاء،              كذلك برزت حقيقة أ   
حيث كان للنساء الالتي يسوقن بأنفسهن ثقة أكبر بالنفس وخبرة أكثر في السوق، وطرق التفاوض مـع التجـار                   

 عن النساء الالتي يعملن     والموزعين، واألسعار، وأذواق الزبائن وإمكانيات التطوير ولم يشكون من قلة التسويق          
ولم يكن لدى النساء الالتي يسوقن بأنفسهن مشكلة استغالل الوسـطاء كمـا بـرزت لـدى                 . من خالل وسطاء  

 إلـى متطلبـات     واالسـتجابة المبادرات الالتي ال يسوقن ألنفسهن، كذلك كن أقدر على التعامل مع المستجدات             
كذلك بنين خبرة بالتعامل مع الزبـائن والمحافظـة   . راتالسوق بدال من الخروج منه كما حدث مع بعض المباد         

 .عليهم أكثر من النساء الالتي ال يسوقن ألنفسهن ببساطة ألنهن ليس من يتعامل مع الزبائن بشكل مباشر
والجدير بالذكر أنه ليست كل المبادرات ترغب بأن تكون نشيطة بالسوق أو في توسيع عملها، فبعضهن يفضلن                 

وفي المقابل هنـاك مبـادرات      . سطاء لتقليل المجهود المطلوب والوقت والمخاطرة في السوق       العمل من خالل و   
 . يرغبن بهذا النوع من العمل والخبرة
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برزت مجموعة أخرى بين المجموعات المشاركة في اللقاءات التي تم عقدها وهي فئة النساء النشيطات علـى                 
تعليم السائد بينهن كان اإلعدادي وبالتالي انعكس ذلك على         مستوى ال . شيءالمستوى المجتمعي والراغبات بعمل     

نوعية المشاريع التي بادرن بها وهنا يمكن إعطاء نموذج من قرية بّدو حيث كانت المشاريع تتركز في تربيـة                   
الحيوانات، الدواجن أو الخضار أو في حالة المحالت التجارية كانت البقالة، وهناك مشاريع بادرن بهـا ليعمـل           

بالرغم من نشاطهن، مازلن يجدون بعملهن دور تكميلي        . ا األزواج واألبناء مثل الشايش والتحف من الحجر       فيه
 .  وليس أساسي لألسرة

 
 من قطاع غزة نموذج لمبادرة فلسطينية..ميسر

 والزيتون من محصول العنبتقوم هي وزوجها بتضمين     .  سنوات 7ميسر هي صاحبة مشروع تديره بنفسها منذ        
من " فسيخ"تحاول اآلن أن تصنع     .  أو أصحاب المزارع ثم تقوم هي بتصنيعه إلى مربي وزيتون مكبوس           التجار

غالبا زوجها يقوم بتسويق المنتج، ولكن في       . كل أفراد العائلة أوالد وبنات يساعدوها في العمل       . أجل موسم العيد  
لديها عدد كبير من الزبـائن      . سعير المنتج  وت اإلنتاجتقوم بتحديد تكاليف    . المواسم تذهب وتشاركهم في التسويق    

أحيانا تشتري من   . من النساء الموظفات وربات البيوت من ذوي الدخول الجيدة وهي على عالقة متواصلة معهم             
تقـدمت  . تمكنت من شراء سيارة من أرباح عملها فـي المشـروع          . زوجها البضاعة وتبيعها لحسابها الخاص    

 . الفسيخ لموسم العيدنتاجإل) $4000(للحصول على قرض فردي 
 

 المجموعات البؤرية في قطاع غزة: المصدر
 

مجموعة أخرى من المشاركات كانت تحمل سمات مختلفة عن المجموعة السابقة تميزن بالتعليم الجامعي الـذي                
فأحد المشاركات كانت معلمـة للصـفوف األساسـية         . ساعدهن بالمبادرة بمشاريع تناسب تخصصاتهن العلمية     

يج وحصلت على العديد من التدريبات في مجالها وتعمل هي نفسها في مجال تـدريب وتأهيـل مربيـات                   بالخل
. وبادرت بفتح حضانة وروضة ومدرسة للصـف الرابـع األساسـي          . الحضانات ومعلمات الصفوف األساسية   

ـ                ى التـدريب   مبادرة أخرى حاصلة على شهادة هندسة األلكترونيات قامت بفتح مركز ثقافي في عناتا يعمل عل
نـادي  (المهني مثل دورات الكومبيوتر، الكوافير، اللغة العبرية، وأنشطة ال منهجية لألطفال من أعمار مختلفـة      

مبادرة أخرى تحمل شهادة إدارة األعمال عملت في مركز تدريب واستشارات في القدس لمـدة               ). بعد المدرسة 
لشركة التي كانت تعمل فيها، قامت هـي بتأسـيس          وعند إغالق ا  .  سنوات واكتسبت خبرة كبيرة في المجال      10

شركتها الخاصة ومقرها بيت حنينا وتقدم مجموعة متنوعة من التدريبات اإلدارية والمهنية لمؤسسـات وبنـوك                
 وعملت مع طاقم شؤون المرأة لمدة طويلة قامت مـن           االجتماعيمبادرة أخرى نشيطة في إطار العمل       . وأفراد

ة مع وزارة الزراعة واإلغاثة الزراعية ومراكز تنموية أخرى، بادرت بعدها بفـتح             خاللها بعمل عالقات واسع   
معمل صغير لصنع المخلالت والمعجنات وتوزيعها على التجار في أكثر من منطقة في القـدس المدينـة وفـي         

 . بعض المناطق المحيطة
محلي واحتياجاته وقـررن علـى      تميزت المشاركات بالمبادرة المدروسة حيث قامت كل منهن بدراسة الواقع ال          

ومشاريعهن أيضا مبنية على خبراتهن في المجال ومن خالل دخولهن للسوق بأنفسهن            . مشاريعهن بناء على ذلك   
 .  وبناء خبرة فيه بشكل مباشر
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وأوضحت المشاركات أن لعملهن في المشاريع الصغيرة انعكاسات إيجابية على شخصيتهن مـن حيـث الثقـة                 

ذكرت مجموعة  من المبادرات أن النساء أثبـتن         . د على الذات والشعور بالمساهمة في المنزل      بالنفس واالعتما 
أنفسهن في مجال المشاريع وبالتالي هناك العديد من الطاقات التي يمكن احتضانها وتطويرها، فقد عبرت أحـد                 

سؤولية، واالنتفاضـة حركـت     المرأة إدارية بطبيعتها وتهتم بالتفاصيل وتتحمل الم      : "المشاركات عن ذلك بقولها   
النساء اقتصاديا وشجعتهن على دخول السوق، وعملنا بهذه المشاريع أعطانا الثقة بالنفس والرغبة في التطوير،               

 ".   لذلك يجب االهتمام بالنساء المبادرات ألن هناك مجاالت كبيرة لإلبداع
 

بـات واالنطبـاع األكبـر أن تقسـيم العمـل       أما بالنسبة ألي تغيير في مجاالت صنع القرار فهنا تنوعت اإلجا          
 . والقرارات على أساس الجنس على مستوى األسرة لم يتأثر كثيرا

 
 من الضفة الغربية فلسطينيةنموذج لمبادرة ..فاتن

عملت في بداية حياتها في مهنة التـدريس ثـم          . فاتن امرأة من نابلس متزوجة وأم لخمسة أبناء وزوجة تاجر         
 أجبرتها مـع    1995حتى تعرض القطاع لضربة قاسية عام       ) حياكة الصوف (ع تريكو   تركتها لتعمل في مصن   

كيـف  " بعنـوان    واإلنماء للبحوث   فاتن إعالنا من مؤسسة بيسان    قرأت  . العديد غيرها للتخلي عن هذه الحرفة     
 الوقت  فقامت بالتسجيل للدورة التدريبية والتحقت بغيرها بداية بهدف قضاء        " يمكن أن تبدأ مشروعك الصغير؟    

 مما شجعها على البـدء    بية ساعدتها في اكتشاف قدرتها على المبادرة      وتعلم أشياء جديدة إال أن الدورات التدري      
ساعدها مركز بيسان في إعداد دراسة الجدوى االقتصـادية لمشـروع           . 1998 في العام    بمشروع خاص بها  

 المنافسة الشديدة وعدم تقبل المجتمـع       واجهت فاتن الكثير من الصعوبات مثل     . إنتاج معجنات وأكالت شرقية   
لها ومحاولة الكثيرين انتقادها وإحباطها إال أنها استطاعت أن تكتسب شهرة على مستوى مدينة نابلس امتـدت    

 .قامت بعدها فاتن بتوسيع المشروع وشراء ماكنات ومعدات خاصة وتشغيل عدة عامالت           . لتصل إلى رام اهللا   
ـ      تركز تسويقها على المؤتمرات و     واجهـت فـاتن عـدة      . ةورشات العمل واالحتفاالت في المناسبات المختلف

مشكالت أثناء االجتياح اإلسرائيلي لمدينة نابلس حيث تعرضت لخسارة كبيرة نتيجة لتلف منتجاتها، إال أنهـا                
 وعادت للعمل وتشغيل نساء في مشـروعها الصـغير          صممت على االستمرار واستطاعت تعويض خسارتها     

 .   الناجح
 نشرة المشاريع الصغيرة، مؤسسة بيسان للبحوث واإلنماء: المصدر

 
 : لتطوير أعمالهنألعمال والحرفياتاحتياجات صاحبات ا

، من خالل زيادة رأس المـال     سيكون  التطوير  من صاحبات األعمال اللواتي تم مقابلتهن أن هناك         % 68أجابت  
 يعتقدن أنهن يمكن أن يطورن عملهـن      % 31 و النالتطوير من خالل الدعاية واإلع    أن  % 20في حين اعتقدت    

% 40 وحـوالي     التطوير من خالل إدخال خطوط إنتـاج إضـافية         قلن% 25 و من خالل تحسين نوعية المنتج    
 . التطوير من خالل توسيع حجم السوق المستهدفيعتقدن أن 

 
 :العوامل المؤثرة في نوعية المشاريع التي تتركز فيها النساء



 44

اريع التي تبادر بها النساء بعدة مؤثرات يمكن تلخيصها بثالث عوامل رئيسية، العامـل األول           تأثرت نوعية المش  
هو بعض الخصوصية للمنطقة مثل منطقة الخليل حيث سادت تربية الحيوانات والدواجن والتطريـز والبسـط                

ا تجاريا لتجمع كبير مـن      البلدي لبيعها في منطقة السبع، منطقة رام اهللا غلب عليها الطابع التجاري كونها مركز             
القرى المحيطة، منطقة بيت لحم سادت فيها الحرف السياحية قبل االنتفاضة األخيرة مثل تطريز الهدايا، الزجاج                
والحفر على خشب الزيتون، قرى محيط القدس سادت فيها العديد من الحرف التي نقلها العمـال الـذين كـانوا                    

ضافة إلى المشاريع التجارية، منطقة نابلس ساد فيها الطـابع التجـاري            يعملون في إسرائيل قبل االنتفاضة باإل     
للمشاريع وصنع األجبان وتربية الحيوانات في القرى المحيطة التي اعتمدت على التسويق في المدينة، أما فـي                 

ل مـع   قطاع غزة وجباليا فقد برزت المشاريع الصغيرة جّدا مثل البسطات والتعاقد من الباطن مع مصانع تتعام               
مصانع إسرائيلية في مجال الخياطة وغسيل المالبس، باإلضافة إلى مشاريع انتاجية وخدماتية مشابهة للمشاريع              

 .  التي تم ذكرها مثل بيع المالبس، تربية المواشي والتصنيع الغذائي
 

ن أحـد   وهنا يمكن إعطاء عدة أمثلة من مشاريع تعكس خصوصية الموقع مثل منطقة القدس ومحيطها حيث كا               
مركز التدريب، أو المدرسة    (المحفزات الرئيسية للمبادرات هو افتقار منطقة القدس للمشاريع والخدمات المماثلة           

وللمفارقـة  . ، وبالتالي توفر الفرصة كان حافزا لهـن       )النموذجية في عناتا، أو المركز الثقافي والتدريب المهني       
المشاريع الصغيرة في قرى محيط القدس بسبب الجدار، حيث         أشارت المبادرات أن هناك العديد من المبادرات ب       

أنه سيعيق حركة المواطنين ووصولهم للخدمات التي كانوا يحصلون عليها سابقا من مدينة القدس وإيجاد بـدائل                 
 . محلية لها، وهنا يمكن القول أنه قد تتوفر الفرص للنساء في هذه المواقع

 
لمشاريع التي تقوم بها النساء المشاركات فـي المجموعـة بـين اسـتوديو              أما بالنسبة لمنطقة الخليل، تنوعت ا     

للتصوير، صالونات تجميل، تربية غنم ودواجن، بيوت بالستيكية وبيع الخضرة، تطريز وخياطة، بسط بلـدي،               
تميزت النسـاء   . محالت تجارية للمالبس، سيراميك وتجارة في البالة وصنع للفالفل في المنزل والبيع للمدارس            

أعمل فـي  : "فأحد المشاركات وصفت مشروعها كالتالي  . في الخليل من القيام بعدة مشاريع صغيرة في آن واحد         
وتكرر هذا النموذج عند أكثر مـن سـيدة مـن           . "تربية األغنام والدواجن والتطريز وبيع المالبس من المنزل       

فمثال بنـي نعـيم تتميـز بتربيـة         من المحفزات أيضا، تميز كل منطقة بنوع معين من المشاريع           . المشاركات
الحيوانات والدواجن، السموع تميزت بالبسط والتطريز لوجود الطلب على الحرفة مثل تطريز األثواب البلـدي               
في السموع حيث يباع للبدو في منطقة السبع من خالل وسيطات في الظاهرية كان أحـد المحفـزات لـبعض                    

 .ة من النساء معهن لتلبية الطلبياتالمبادرات للعمل في هذا المجال وتشغيل مجموع
 

وفي منطقة نابلس تركزت المشاريع التي تقوم بها المشاركات في مجالين أساسـيين، األول تجـاري والثـاني                  
زراعي وتربية الحيوانات بهدف التجارة، وارتبطت كلها بالعالقة مع المدينة سواء للحصول على المواد الخام أو                

تجارية بين محالت البقالة، محل شراشف وفرش منزلي وتطريـز، محـل تجـارة              وتنوعت المشاريع ال  . للبيع
أما المشاريع الزراعية تركـزت علـى       . الخضرة، محل مالبس نسائية، محل أثاث منزلي، محل أدوات منزلية         

 .تربية الغنم والدواجن وزراعة الخضرة لبيعها في السوق أو في محل الخضار الذي تمتلكه المبادرة وزوجها
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لعامل الثاني الذي تأثرت فيه مشاريع النساء واختيارهن لمشاريعهن هو التحول الذي حدث بفتـرة االنتفاضـة                 ا
ويمكن إعطاء العديد من األمثلة لـذلك أبرزهـا   . والتي أدت إلى انحسار العديد من الحرف وتحولها إلى التجارة  

 على خشب الزيتون وتنسيق الزهـور       كان من بيت لحم حيث كان التركيز على الحرف خاصة الزجاج والحفر           
والتطريز والخرز للسياح بشكل رئيسي، أما بعد االنتفاضة وقلة عدد السياح، تحولت العديد من المشاركات إلى                

وعبـرت أحـد    . التجارة لالستمرار في العمل والحصول على دخل وتركن الحرف التي ضعف السـوق لهـا              
ت بالرسم على الزجاج وتنسيق الزهور والبيع لمحالت الكماليـات          بدأ: "المشاركات عن هذا التحول من تجربتها     

مثـال  ". تحت ميني ماركت قرب منزلي إلى تجارة األدوات المنزلية ثم ف  تحولت االنتفاضةالموجهة للسياح وبعد    
آخر لهذا التحول يمكن إعطاؤه من تجارب النساء في قرية بّدو حيث تركزت المشاريع على الحرف التي نقلهـا                   

وتنوعت المشاريع التي تعمل بهـا      . عمال العاملين في إسرائيل بعد أن توقفوا عن العمل فيها بسبب اإلغالقات           ال
النساء المشاركات في المجموعة مثل محالت تجارية لعمل شايش وطاوالت، محمص صغير، محل صنح شايش               

غنام وبيعها باإلضافة إلى محـل      تربية أ ) مزارع صغيرة (وتحف من الحجر، ماكنة تلميع بالط، تربية الدواجن         
 . بقالة

 
العامل الثالث الذي تأثرت فيه مشاريع المبادرات كان المستوى التعليمي حيث أن بعض المشاريع التي بـادرت                 

ولوحظ نجاح نسبي لهذه المشاريع     . بعملها السيدات كانت مبنية باألساس على الشهادة العلمية والخبرة في المجال          
رى ذكرتها نساء تمت مقابلتهن في مجموعات بؤرية أخرى، وقد تكون األسباب هي وضوح              مقارنة بمشاريع أخ  

الرؤيا لهؤالء السيدات بحدود إمكانياتهن، وحدود المشروع وتوسيع نطاقه، والخطوات المدروسة التي قامت بها              
تالي لم يقمن بخطـوات  المبادرات منذ البدء بالمشروع مثل دراسة االحتياجات في المنطقة ودراسة الجدوى، وبال      

 . عشوائية في هذا االتجاه
 
 :األسباب التي دفعت النساء للبدء بمشاريعها. ب
 
 : والحاجة الماديةاالنتفاضةبدء . 1

 والحاجة المادية وبالتـالي  االنتفاضةأما بالنسبة لألسباب للبدء بالمشروع والتي ذكرتها المشاركات كانت أبرزها  
بدائل لبطالة األزواج وعدم قدرتهم على الوصـول إلـى أمـاكن عملهـم بسـبب                لتحسين دخل األسرة وإيجاد     

وقالت أحـد  .  بين المدن والقرى الفلسطينيةاتاإلغالق سواء إغالق إسرائيل أمام العمالة الفلسطينية أو    االغالقات
ـ           االنتفاضةبدأت  ": المشاركات ة المواشـي    والرجال قعدوا بالبيت، صار الزم نعمل شيء، فبدأنا بمشروع تربي
فـي أوسـاط    % 62حـوالي   بلغت نسبة النساء الالتي بدأن مشاريعهن بسبب لتحسين دخل أسرهن           . "والدواجن

باسـتثناء الفئـة    % 50لم تقل النسبة في أي من الفئات العمرية األخرى عن            و 29-20النساء في الفئة العمرية     
أي أن  .  من النساء في تلك الفئة العمرية      %40 فما فوق حيث شكل تحسين دخل األسرة الدافع لدى           60العمرية  

ما ال يقل عن نصف النساء دخلن عالم المشاريع الخاصة بهدف تحسين دخل األسرة ويرتبط هذا األمر بـالطبع                   
عند دراسة  . باألوضاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني وحالة اإلفقار الشديد وانتشار البطالة            

روع لدى الفئات االجتماعية المختلفة وجد أيضا أن تحسين دخل األسرة هو الدافع لدى الجميـع                أسباب البدء بمش  
والنسبة األقل لدى العزباوات، بمعنى أن الرغبة في تحسين         %) 58(إال أن النسبة األعلى كانت بين المتزوجات        

. الت عنهم مباشـرة   وهن مسؤ دخل األسرة مرتبط أيضا بوجود األسرة النووية من زوج وأطفال تشعر النساء أن            
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وعند دراسة األسباب حسب المستوى األكاديمي وجد أيضا أن النساء في جميع المستويات األكاديميـة يعتبـرن                 
تحسين الدخل السبب الرئيسي إال أن النسبة األكبر كانت لدى النساء اللواتي حصـلن علـى ثـانوي أكـاديمي                    

)69(% . 
 

 50(تحديدا في الفئات العمرية األكبر      افزا للنساء للبدء في مشاريعها      كذلك عدم وجود فرصة عمل أخرى كان ح       
حيث تقل فرص النساء في الحصول على عمل مدفوع األجر وتصبح الفرصة الوحيـدة المتاحـة   ) سنة فما فوق  

مـنهن أنهـن بـدأن      % 16أمامهن هي البدء بمشروع، وهو كذلك سبب رئيسي لدى المطلقات حيث أشـارت              
حقيقـة أن   . من األميات سببا رئيسيا   % 11السبب الذي اعتبرته    . م توفر فرصة عمل أخرى    مشروعا بسبب عد  

هذه الفئات األكثر تهميشا تجد فكرة البدء بمشروع بديال مناسبا يؤكد على الفرص المتاحة واآلفاق التي يمكن أن                  
 .يمنحها المشروع باتجاه تمكين النساء

 
ا النساء في المجموعة البؤرية تتركز جميعها حول أسباب اجتماعيـة           يالحظ من الجدول أن األسباب التي ذكرته      

واقتصادية وجميع النساء باستثناء واحدة يرين أن عملهن مؤقت لمساندة األسرة وأنه بزوال األسباب ربما يتوقفن                
 .عن العمل، كما لم تتوفر لهن رغبة في تطوير المشاريع أو تجربة أفكار جديدة

 
 :ي المشروع حسب المشاركات في المجموعة البؤرية في غزةجدول  أسباب البدء ف

 أسم صاحبة المشروع نوع المشروع أسباب البدء في المشروع أو التطوير

مطلقة ولديها ولدين وليس هناك أي مصـدر        
 للدخل

 نعمة )تعاقد من الباطن(خياطة 

زوجها عاطل عن العمـل وانتقلـت لتسـكن         
يجار ممـا   خارج العائلة الكبيرة في بيت باإل     

 زاد من عبء الحياة

 تحرير تجارة مالبس

توفي زوجها وهي تسكن مع أوالدها ببيـت        
ترك أبنها الكبير المدرسة ليعمل في      . باإليجار
 الخياطة 

 حياة  )تعاقد من الباطن(خياطة 

زوجها عاطل عن العمل ولديها أطفال صغار       
 وليس هناك أي مصدر دخل

 صباح )تعاقد من الباطن(خياطة 

 سهام كوافير يعمل وليس هناك مصدر دخل الزوج ال

 الهام تربية طيور  وعدم توفر عمل للزوجباإليجارالسكن 

مساعدة الزوج في عمله، ولكنها اليوم لـديها        
 أفكار جديدة خاصة بها وتديرها بنفسها

 ميسر تجارة وتصنيع غذائي

 
 :تحقيق الذات والطموح. 2
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لطموح السبب الثاني من حيث األهمية لجميع النساء صـاحبات األعمـال وإن             تعتبر الرغبة في تحقيق الذات وا     
بلغت نسبة النساء الالتي بدأن مشاريعهن بسبب الطموح وتحقيـق          . كان بنسب أقل من الرغبة في تحسين الدخل       

قل الطموح  وي،  بين الفئات العمرية األخرى   % 24-20 وتراوحت بين    44-40لدى الفئات العمرية    % 31الذات  
كما ترتفـع النسـبة بـين       )  سنة 40-29(لما زاد عمر النساء أو كلما كن منخرطات أكثر في الدور اإلنجابي             ك
مـن  % 47، كما تزداد النسبة بين األكثر تعليما حيث اعتبرت          %)24 ( المطلقات يليها) تقريبا% 52 (عازباتال

وع وتقل النسبة بين األقل حظان من       الجامعيات أن تحقيق الذات والطموح هو السبب الرئيسي وراء البدء بمشر          
 . لألميات% 9لحملة الشهادة االبتدائية و% 13لحملة الدبلوم و% 38التعليم 

 
بعض المشاركات أشرن أن البدء بالمشاريع كان أيضا لتحقيق ذاتهن حيث كن يحلمن بعمل مشاريعهن الخاصة،                

 هو الحال في التطريـز، فقـد أشـارت أحـد            حيث يمتلكن الهواية باألساس والحرفة بشكل متوارث أحيانا كما        
كان حلم حياتي أن يكون لي مشروعي الخاص فهذا طموحي، لـم أسـتطع اسـتكمال                : "المشاركات لذلك بقولها  

تعليمي الجامعي بسبب الظروف، وبالتالي فكرت أن أثبت نفسي وأحقق ذاتي من خالل المشروع والمساهمة في                
بالنسبة لي، كانت لدي الهواية ثـم       : "أخرى تعمل في مجال الكوافير    وأشارت مشاركة   ". تحسين أوضاع أسرتي  

حصلت على دورات متخصصة وكان دائما طموحي أن يكون لي صالوني الخاص، فقد تدربت في نابلس لمـدة                  
القات فكرت بفتح صالون خاص بي في البلـد، وكانـت            االغ أربع سنوات في الصالونات وعند بدء االنتفاضة      

السيدات يأتين للصالون الذي أعمل به في نابلس وبالتالي كان لدي مجموعة من الزبائن أستطيع               أصال العديد من    
البدء بها، ولدي خبرة في المجال، وأعرف الموزعين للمواد المطلوبة واألسعار ولم يبقى إال البدء بمشـروعي                 

ركات أنهن بـدأن بأخـذ      وبدافع الطموح أشارت مجموعة من المشا     ". الخاص، واآلن أصبحت معروفة بالمحيط    
دورات ذات عالقة لتطوير قدراتهن في حالة قّررن فتح مشاريعهن الخاصة مثـل دورات المحاسـبة والقيـادة                  

 . النسوية التي وفرتها اإلغاثة الزراعية
 
 نوع االجتماعيمالئمة المشاريع لتقسيم العمل القائم على أساس ال. 3

اد لعملهن بالمنزل فهي إما مالصقة للمنزل مثل محل البقالـة أو            كذلك وصفت المشاركات مشاريعهن بأنها امتد     
إلخ، أو أن الزوج يكون مسؤوال عن التسويق بعيدا عن محيط المنـزل مثـل المواشـي                 ..المالبس أو الخضرة    

وبشكل عام اعتبرت المشاركات دورهن تكميلي وليس أساسي حيث يبقى الزوج هـو رب              .  والخضار والدواجن
 أن المشاريع التي تبادر بها النساء ال تـنعكس          االستنتاجاألسرة والمسؤول الرئيسي عن إعالتها، وبالتالي يمكن        

 سبق، ذكرت المشـاركات أن      باإلضافة إلى ما  . بالضرورة على تغيير األدوار وتقسيم العمل على أساس الجنس        
النساء تتركز في المشاريع التي تعتبر تلبية للحاجات األساسية مثل الطعام والمالبس وبالتالي سهولة توفر سوق                

بلغت  .لها وعدم حاجتها لمهارات متخصصة كثيرا وبالتالي تالئم ظروف النساء ومهاراتهن ومستواهن التعليمي            
بـين  .... % ن بسبب مالئمته لمتطلبات حياتهن األسرية والمسؤوليات العائلية         نسبة النساء الالتي بدأن مشاريعه    

في الفئات االجتماعية المختلفة    %) 14(المتزوجات  وتزداد النسبة بين    ،  صاحبات األعمال اللواتي تمت مقابلتهن    
 قامة المختلفةحسب أماكن اال%) 15( في المستويات التعليمية المختلفة ونساء القرى %) 23حوالي (األميات و
 

وينعكس تقسيم العمل على أساس النوع االجتماعي في لمشاريع، ليس فقط في بدايتها إنما خالل مراحل تطورها                 
وهنا يمكن تقسيم المشاريع التي بدأت بها النساء إلى قسمين رئيسيين، القسم األول مـن المشـاريع هـو                   . أيضا
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من تديره وتصنع القرارات فيه، والقسم الثاني من المشـاريع          بمبادرات فردية من النساء بحيث تكون هي نفسها         
هو مشترك بين المرأة وزوجها أو عائلتها بحيث يكون لها أحيانا جزء من صنع القرار وأحيانا ال يكون لهـا أي       
نوع من مجاالت صنع القرار بالرغم من أنها هي من أسست المشروع أو العاملة الرئيسية فيه أو مـن أخـذت                     

وإللقاء الضوء على هذين النوعين من المشاريع، قمنا بعمل حاالت دراسية تركزت في      . لبدء بالمشروع القرض ل 
قطاع غزة وجباليا للمقارنة بين الفئتين من المبادرات والمجاالت المتاحة لهن في صـنع القـرارات المتعلقـة                  

الالتي يملكن القدرة على صنع القـرار       ميّسر من مدينة غزة تمثل الفئة األولى من النساء المبادرات           . بالمشروع
في مشاريعهن أما كاملة من مخيم جباليا فهي تمثل الفئة الثانية من المبادرات الالتي بدأن المشروع ثم تحولـت                   

 .إدارته بالكامل للزوج أو أفراد األسرة
 

 تسلم المشروع لزوجها.. كاملة

ي تشـغيل المشـروع فـي        الدخان وشاركت ف   كاملة بادرت مع زوجها بتأسيس مشروع صغير لتعبئة وتبكيت        
.  حين كان صغيرا جدا، وكانت تقوم بدور أساسي في التسويق والبيع وخاصـة البيـع للجيـران           مراحله األولى 

تطور المشروع وكبر حجمه وتوسع نطاق التسويق وتحول المشروع الصغير إلى شركة لتعبئة الدخان يـديرها                
 . همتها في إدارة المشروع بشكل كبيرزوجها بالكامل، وهنا قل تدخلها ومسا

 
 المجموعات البؤرية في قطاع غزة: المصدر

 
. وينعكس تقسيم العمل على أساس الجنس على المشاريع، ليس فقط في بدايتها إنما خالل مراحل تطورها أيضـا         

ريع هو بمبـادرات    وهنا يمكن تقسيم المشاريع التي بدأت بها النساء إلى قسمين رئيسيين، القسم األول من المشا              
فردية من النساء بحيث تكون هي نفسها من تديره وتصنع القرارات فيه، والقسم الثاني من المشاريع هو مشترك                  

عائلتها بحيث يكون لها أحيانا جزء من صنع القرار وأحيانا ال يكون لها أي نـوع مـن                   بين المرأة وزوجها أو   
 المشروع أو العاملة الرئيسية فيه أو من أخـذت القـرض            مجاالت صنع القرار بالرغم من أنها هي من أسست        

وإللقاء الضوء على هذين النوعين من المشاريع، قمنا بعمل حاالت دراسية تركزت في قطـاع        . للبدء بالمشروع 
. غزة وجباليا للمقارنة بين الفئتين من المبادرات والمجاالت المتاحة لهن في صنع القرارات المتعلقة بالمشـروع               

من مدينة غزة تمثل الفئة األولى من النساء المبادرات الالتي يملكن القـدرة علـى صـنع القـرار فـي                     ميّسر  
مشاريعهن أما كاملة من مخيم جباليا فهي تمثل الفئة الثانية من المبادرات الالتي بدأن المشروع ثم تحولت إدارته               

 :بالكامل للزوج أو أفراد األسرة
 
 : ةتوفر الفرص والبيئة المساند. 4

العديد من النساء أشرن إلى أن توفر الفرصة والظروف المحيطة كانت من العوامل المساعدة فمثال وجود محل                  
الخضار وتوفر األرض شجع على فكرة الزراعة، وجود الخبرة واألرض والمصدر في حالة مشاريع الـدواجن                

 :ساعدة لعمل مشروعها بقولهاوعبرت أحد المشاركات عن العوامل الم. كان أيضا من العوامل المساعدة
وجود المنزل على شارع رئيسي وطريق المدارس شجعني علـى البـدء     " 

بفكرة البقالة وقمنا بتخصيص غرفة على الشارع لهـذا الغـرض، كـذلك             
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كوني أّمية ال أقرأ وال أكتب وكون ابني عاطل عن العمل، فكانـت فرصـة               
والموزعين   مع التجار  إليجاد بديل لنفسي في قضية مسك الدفاتر والتعامل       

  ". في الدكان وحسنت من دخلناالبنيوهكذا وفرت عمال 
 : أما مبادرة أخرى فقد أشارت إلى توفر الفرصة عند بدءها بمشروع تربية وتجارة الغنم بقولها

، رخصت األغنام في بلدنا كثيـرا فالتسـويق والنقـل           االنتفاضةعند بدء   "
الخبرة منذ الصغر فـي تربيـة       والمواصالت أصبحت محدودة، وكان لدي      

األغنام، ففكرت بالحصول على قرض صغير يكفي لشراء مجموعة إضافية          
من األغنام وتوسيع نطاق عملي، وبدأت أنا وزوجي بالعمل في المشروع،           
ثم طورت الفكرة من خالل الذبح والبيع بالكيلو، واآلن قدمت للحصول على            

 ".قرض لفتح ملحمة في البلد
 

لطابع غير الرسمي لهذه الفرص مثال المعرفة الشخصية والعالقات سواء للزوج أو لصاحبة العمل              كذلك لوحظ ا  
في بعض الحاالت توفرت الفرصة بسبب الخبرة السابقة في المجال مـن خـالل       . مع تجار أو أصحاب رأسمال    

.... هنة عن األهـل     وراثة المشروع عن األهل حيث بلغت نسبة النساء الالتي بدأن مشاريعهن بسبب وراثة الم             
 وهـن  %)5 (النسبة األكبر بين األرامل في الحاالت االجتماعية المختلفـة . بين النساء اللواتي تمت مقابلتهن   % 

 .غالبا ما يرثن المشروع عن الزوج ويقمن بالحفاظ عليه حتى يكبر األوالد ويقومون باستالم مهامه
 
 :النجاح والحافز لالستمرار. 5

ات تشجعن أكثر عندما نجحت مشاريعهن مثل زراعة البيوت البالستيكية والبيع لتجار الجملة،             العديد من المبادر  
كذلك الخبرة في المجال وفهم السوق واألسـعار والمـوزعين وأذواق           . تجارة المالبس، تطريز األثواب البلدية    

 . الزبائن من المحفزات لالستمرار
 
 :الظروف االجتماعية والمستوى التعليمي. 6

شارت المشاركات إلى الزواج المبكر وعدم إكمال تعليمهن كأسباب للبدء بهذا النوع من المشاريع حيث أنه إذا                 وأ
 أن المشاريع الحرفية تعتمد على وراثة الحرفة        االستنتاجكن متعلمات سيحاولن العمل بشهاداتهن، وبالتالي يمكن        

في ظروف خاصة مثل المطلقات واألرامل دخلـن        كذلك لوحظ أن نساء     . من جيل آلخر وال تعتمد على التعليم      
مجال المشاريع الصغيرة لتوفير دخل إلعالة أسرهن مثل حالة عائشة من مخيم جباليا التي وصفت األسباب التي                 

 ". أنا عملت بسطة علشان أالقي فلوس لألكل والشرب مش أكثر من هيك: "دفعتها لعمل بسطة صغيرة بقولها
 
 :رة في المشاريع الصغيرةانخفاض مستوى المخاط. 7

كذلك أشارت غالبية المشاركات إلى انخفاض مستوى المخاطرة في المشاريع التي قمن بها حيث تطلبت رأسمال                
صغير في البداية، مبنية على مهارات يمتلكنها أصال، وفي الغالب يعملن على الطلبيات مثل تطريـز األثـواب                  

لتعاقد من الباطن مع وسطاء يعملـون لحسـاب مصـانع مالبـس             والبسط البلدي، كذلك مشاريع البسطات أو ا      
 . إسرائيلية
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 :لتي تتركز فيها النساء القطاعات اإلنتاجية

أظهرت نتائج المسح الميداني أن أبرز القطاعات التي تتركز فيهـا النسـاء صـاحبات األعمـال والحرفيـات                
% 6ثم التطريز بنسبة    % 6.5الكوافير بنسبة   يليها  % 10الخياطة بنسبة تصل إلى     الفلسطينيات حاليا هي قطاع     

من النساء أجبن بأنهن يعملن فـي      % 66ما يقارب   . %3.5ثم الصناعات الغذائية    % 3.7وصناعة الجبن واللبن    
 .........وجد أنها قطاعات أخرى وعند البحث عن ماهية هذه القطاعات 

 :الخياطة

معاهد مهنية أو لـدى خياطـة       / معين سواء في مؤسسات    أيضا تتركز فيها النساء ولكن عادة مبنية على تدريب        
من أهم األسباب التي تدفع النساء للدخول في هدا المجال هو أن المعاهد             . محترفة قبل البدء بمشروعها الخاص    

المهنية أو مراكز التدريب المهني في برامجها الموجهة للنساء عادة ما تكون محصورة في المهن التقليدية والتي                 
 إلخ.. الخياطة، تريكو، الصوف: عادة ما تكون الدورات على. تداد طبيعي لدور المرأة اإلنجابيتكون ام

 
 :التطريز

األسباب المؤدية لذلك أن التطريز مهارة      . من أهم القطاعات التي تتركز فيها النساء، و خاصة في منطقة الوسط           
بساطة مهارة متوارثـة مـن األم والجـدة         هي ب . متوارثة ال تحتاج إلى تدريب رسمي أو مستوى تعليمي معين         

عادة ما تكـون النسـاء مرتبطـات        . كذلك سهولة دخول النساء من خالل هده الحرفة إلى سوق العمل          .. وهكذا
وتشير دراسة جمعية مخـيم قلنـديا       .  والتسويق Finishingإخراج القطع   /بجمعيات التي تتولى مسؤولية إنهاء    

ووجدت . ة تشارك في هذا القطاع أكثرهن من دوي الدخل المحدود جدا           امرأ 4000إلى وجود أكثر من     ) 2000(
%) 29(و أثواب فلسطينية    ) من العينة % 62(نفس الدراسة أن غالبية هؤالء النساء ينتجن مخدات وقرن مطرزة           

ت عادة ال يكون هناك تمكين للنساء العامالت في هذا المجال من خالل انتقال المعرفة والمهارا              وشاالت مطرزة   
إلخ من خالل هـده     .. اإلضافية في اإلخراج والتسويق واإلدارة والمحاسبة وحساب التكاليف والتسعير الصحيح           

 . الطريقة من العمل
 

 :صاحبات األعمال عدد العاملين في مشاريع

 13786 إلـى  2004ات في المشاريع التي تديرها نساء حسب مسح المنشآت لعـام        /يصل إجمالي عدد العاملين   
 .من إجمالي عدد المشتغلين في المنشآت% 6وعاملة أي ما نسبته عامل 

 

 )1999ناصر، ( القليل من البنية اإلدارية الرسمية إالال تمتلك المنشآت المدارة من قبل أصحابها 

 .مشاريع مسجلة أم غير رسمية −

 ".إنتاجية، خدماتية، وتجارية"النشاطات التي تغطيها المشاريع النسوية  −

 ....".،ابتكاريتقليدية، "ات التي تقوم بها المشاريع النسوية طبيعة النشاط −

 .السبب الرئيسي في إيجاد المشروع −

 .ألجل توفير مصدر دخل −

 .استمرار طبيعي لعمل العائلة −

 .ألجل توفير فرصة عمل −

 .لتغطية حاجات اقتصادية −
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 . رغبة وهواية ألصحاب المشروعإلشباع −

 . اجتماعيةألسباب −
 

 .الحالة االجتماعية والتعليميةتوزيع المشاريع حسب  −

 
 :لمادي لمشروعات صاحبات األعمالالمردود ا

 ألـف دوالر بنسـبة      42تزيد عن   تشير نتائج مسح المنشآت إلى أن القيمة المضافة للمشاريع التي تديرها نساء             
فقـط مـن قطـاع      % 0.6تساهم هذه المشـاريع ب      . من إجمالي القيمة المضافة للمنشآت في فلسطين      % 2.4

فقط من قطاع اإلنشاءات ومثلها في قطاع النقل،  بينما تصل أعلى قيمة مضافة لهـا فـي                  % 0.1الصناعة، و   
 ألف دوالر أمريكي، يليها قطـاع  25بقيمة حقيقية تصل إلى ما يزيد عن % 8.8قطاع الخدمات حيث تصل إلى      

 %. 2.5التجارة الداخلية بنسبة 
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 الفصل الرابع

  األعمال الفلسطينياتتواجه صاحبات التي  والمعيقاتالمشاكل

 
 :مقدمة

تواجه النساء صاحبات األعمال والحرفيات العديد من المشاكل والتحديات، بعضها له عالقة بطبيعـة األعمـال                
ولكـن  . التي يقومون بها والبيئة التي يعملون بها وهي مشكالت تؤثر غالبا على الرجال والنساء بنفس الدرجة               

مـن  .  هؤالء النساء مشكالت خاصة بهن، تنجم عن فجوات النوع االجتماعي وتكرسها           وفي نفس الوقت تواجه   
هذه المشكالت ما يتعلق بالمجتمع وتركيبته األبوية وطبيعة العالقات القرابية ومنها ما يـرتبط بـاألدوار التـي                  

يف المشاكل إلى أربـع     تم تصن . يحددها المجتمع للنساء وخاصة تلك المتعلقة برعاية األطفال واألعمال المنزلية         
ما يتعلق بالنوع االجتماعي والـدور      مجموعات هي ما يتعلق باالحتالل، ما يتعلق بالمجتمع، ما يتعلق بالسوق و           

   .التقليدي للنساء
 

 :مشاكل تتعلق باالحتالل: أوال

اإلسـرائيلي  عانت المشاريع النسوية مثلها مثل جميع جوانب االقتصاد الفلسطيني من آثار ممارسات االحـتالل               
أفادت المبحوثات  ) 2002( في دراسة الشلبي وعطايا     . والتي أدت إلى فشل العديد منها أو خسارتها، أو تراجعها         

أن مشاريعهن تضررت بسبب عدم القدرة على التسويق وانخفاض دخل المستهلكين وعدم القدرة على الشـراء                
ل إلى مكان المشروع مما أدى إلى تلـف المـواد           كما عانت المبحوثات من عدم القدرة على الوصو       . بشكل عام 

لم تتلق العديـد مـن هـذه        . الخام وموت الحيوانات كما حدث مع مشروعات تربية األرانب والدواجن وغيرها          
المشروعات أي شكل من أشكال التعويض باستثناء بعض المشروعات التي تواجدت في بنايات تعرضت للتدمير               

بس والتي تلقت صاحباتها بعض التعويض من وزارة األشغال العامة تمثل بإعادة       مثل محالت الكوافير وبيع المال    
قامت بعض مؤسسات اإلقراض مثل أصالة وفاتن بتأجيل الدفعات المستحقة أو تقليلها أو إعـادة               . إصالح المحل 

 األموال الموجودة   جدولتها ولكنها لم تقم بإعفاء النساء كليا بسبب سياسة المؤسستين التي تعمل على إعادة تشغيل              
أن المشاريع الصغيرة في منطقة شمال الضفة       ) 2005(وجد مكحول   .  في المشروعات المختلفة ومنحها للنساء    

بسـبب  % 65وتراجعت أرباحها بنسـبة تصـل إلـى         % 25إلى  % 83 من   اإلنتاجيةالغربية تراجعت طاقتها    
 . ي بظالله على مشاريع النساء أيضاهذا األمر يلق. مارسات االحتالل في السنوات األربع األخيرةم
 

معظم المشاريع التي بادرت فيها النساء جاءت خـالل االنتفاضـة األخيـرة،          لوحظ في المجموعات البؤرية أن      
وبالتالي كانت البداية في فترة صعبة من اإلغالق وأهم المشاكل كانت الحصول على المواد الخام مثل توصـيل                  

 .  بيعها للتجار من خارج القريةاألعالف للقرية أو الصيصان أو
 

إشكالية أخرى تتعلق بحقيقة أن العديد من المشاريع تم البدء بها خالل االنتفاضة من خالل خلق بدائل محلية بدال                   
، وعند رفع الحواجز انتهي السبب الرئيسي الذي من أجلـه نجحـت بعـض هـذه                 االغالقاتمن المدينة بسبب    

النساء الالتي يسوقن بأنفسهن ويتعاملن مع السوق والتجار والزبـائن بأنفسـهن            وهنا برز الفرق بين     . المشاريع
حيث كن أكثر قدرة على التكيف مع وضعهن الجديد وتنويع المنتوجات التي بدأن بها كان أحـد الحلـول التـي         

كثيـرا  في حاالت أخرى استطاعت المبادرات خالل فترة اإلغالق من إيجاد سوق محلي لهن لم يتأثر                . أوجدنها
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وهنا يمكن االستنتاج أن العامل الرئيسـي لالسـتمرار كـان           . غالقات وبالتالي استطعن االستمرار   عند رفع اال  
الحاجة أو الجدوى لهذا المشروع في المنطقة سواء في حالة اإلغالق أو عدمه، وبالتالي تكون مساهمة اإلغالق                 

ما بالنسبة للنساء الالتي لم يسوقن بأنفسهن كـن أقـل       أ. هو تحفيز المبادرين بعمل هذه المشاريع المطلوبة أصال       
كذلك الرغبة بالقيام بمبادرات إال أن قلة الخبرة        . قدرة على التكيف مع الواقع الجديد وبالتالي خرجن من السوق         

في المجال، غياب دراسة السوق، عدم معرفة األسعار والموردين، عدم فهم أذواق الزبائن كان من األسباب التي                 
. رت لبعض المشاريع التي بادرت فيها نساء وفشلت وبالتالي تحولن لمشاريع أخرى أو انسحبن من السـوق                تكر

ومن الجدير بالذكر هنا أنه ليس كل النساء ترغب في تطوير مجاالت عملها والدخول إلى السوق الرسمي حيث                  
وح وروح المبـادرة ووجـود      ارتبطت هذه الطموحات بسمات أخرى تحملها المبادرة مثل قوة الشخصية والطم          

بدأت بتجارة المالبس   : "فمثال جميلة التي بادرت بتجارة المالبس من منزلها قالت        . البيئة المساندة لها للقيام بذلك    
من منزلي، ثم أخذت قروض لفتح محل صغير للمالبس مالصق لمنزلي، واآلن أرغب في فتح محـل تجـاري                   

زم ووجدت شريكة ترغب بعمل المشروع معي، زوجي شجعني على         بالمدينة وأحاول الحصول على التمويل الال     
أنا أريد الحصول على المال لألكـل       : "أما عائشة التي تدير بسطة صغيرة فقالت      ". الفكرة وسيساهم في رأسالمال   

لم أسمع بالمؤسسات التي تدعم النساء التـي        . والشرب، ال أرغب وال أعرف كيف يمكنني تطوير مشروعي هذا         
 ". اريع صغيرةلديها مش

 
كذلك خالل االنتفاضة كانت هناك اقتحامات متعددة للجيش اإلسرائيلي للقرية حيث قاموا بعمليات الدهم والتفتيش               

وفي بعض األحيان قضـت     ) البركسات(وعادة كانت عملياتهم مدمرة لألراضي الزراعية أو للمشاريع الصغيرة          
كل هذا سبب خسائر وتراكم     . االقتحاماتستعمله الجيش خالل    على كميات كبيرة من الدواجن بسبب الغاز الذي ا        

 .   للديون على هذه المشاريع
 

باإلضافة إلى ذلك محاربة السوق السوداء من خالل إدخال شحنات من المواد الغذائية الرخيصة مـن إسـرائيل                  
.  التي تملكهـا النسـاء     وبالتالي منافسة صاحبات السوبرماركت أو الدواجن وبالتالي محاربة المزارع الصغيرة         

 . وهذه الكميات عادة ال تخضع للرقابة الصحية ويقال أنها مضروبة ولكن لها سوق كونها رخيصة
 بالنسبة لبعض المشاريع حيث أن تركيزها ليس على         االغالقاتهناك بعض المشاريع مازالت تعاني من مشكلة        

 إلى محدودية نطـاق التوزيـع لمنطقـة         القاتاالغالمجتمع المحلي فقط مثل مصنع مواد التنظيف حيث تؤدي          
 . محددة

 
 وضعف سـوق السـياحة وبالتـالي        االنتفاضةأبرز اإلشكاليات التي واجهت النساء الحرفيات في بيت لحم هي           

كذلك طبيعة الحرف السياحية هي مربوطة بالكماليات وليس في المواد األساسية وبالتـالي             . تحولت إلى التجارة  
تحولت أولويات المجتمع المحلي إلى األساسيات وبالتالي لم يكن هناك أي مجال لخلق سـوق                االنتفاضةمع بدء   

 . محلي بديل للمنتوجات الحرفية التي قامت بها النساء
 

قبل االنتفاضة كانت تجارة الشنطة منتشرة خاصة بين األردن وفلسطين والعديد من النساء عملت بها خاصة في                 
ل واألقمشة، ولكن بعد االنتفاضة واإلغالقات والقيود على السفر إلـى األردن مـن              مجال المالبس، مواد التجمي   
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 بالمجال موجودة ويمكن البنـاء  ةخبرالخالل عدم الممانعة، توقفت العديد من السيدات عن تجارة الشنطة، إال أن           
 . عليها في تطوير مشاريع خاصة بهن إذا ما توفر التمويل الالزم لذلك

 
 

 :المجتمع المحيطب تعلقثانيا مشاكل ت

 درجة تقبل المجتمع. 1

فقط من النساء صاحبات األعمال والحرفيات أنهن يواجهن مشاكل حادة من المجتمع المحيط، وقالت              % 4أفادت  
يالحظ بشكل عام أن المجتمع بات أكثر تفهما لمشاركة المرأة في االقتصاد            . أنهن يعانين من مشاكل حادة    % 5.4

 ألسرتها تحديدا في األوضاع االقتصادية الصعبة هو أمر مقبول اجتماعيا ولكن دون تحـدي               وأن مساعدة المرأة  
لألدوار االجتماعية القائمة وباعتبار أن عمل المرأة مؤقت وأنها تقوم بتسليم العمل لألقرباء الرجال فور انتهـاء                 

ة المحيطة من األقـارب والجيـران        أن تأثير البيئ   ات البؤرية مجموعالفي  أيضا  لوحظ  . األسباب الموجبة لعملها  
 أن العمـل    واالنتقادكان محدودا رغم وجود بعض الحاالت التي ذكرت أن هناك بعض المراقبة من قبل األهل                

في حاالت أخرى، كبار السن والمخاتير في البلد لم يتقبلوا فكرة أن تكـون              . سيكون على حساب البيت واألوالد    
هي سيدة وتديره وتتعامل مع الرجال، وعبرت أحد المبادرات من عين           ) يةمالبس أو أدوات منزل   (صاحبة المحل   

كان الزبائن في البداية من الرجال وإذا تواجد زوجي في المحل، يتعاملون معه             : "يبرود عن ذلك تجربتها بقولها    
اء مـن   ويتفادون التحدث إلي بالرغم من أنني صاحبة المحل، ثم بعد أن تعودوا بدؤوا بإرسال النساء للشـر                

 ."المحل
 

في حاالت أخرى تمارس الضغوطات بشكل غير مباشر من خالل عدم توفير نفس التسهيالت التي يحصل عليها             
الرجال المبادرين بمشاريع مماثلة ويمكن إعطاء مثال من مشاريع نسائية في قرية عناتا قرب القدس حيـث أن                  

بادرات والتي عانت من عدم اهتمام من المجلس البلدي         هناك منافسين للمدرسة النموذجية التي قامت بها أحد الم        
بتوفير الخدمات للمدرسة مثل جمع النفايات أو تعبيد الشوارع المؤدية للمدرسة ألن صاحبتها ليست مـن عناتـا                  

وبعد أن قامت بتأسيس مدرستها، قام اثنان من الرجال في البلد بالمبادرة ببنـاء              . أصال ويتعاملون معها كغريبة   
مبـادرة  . منافسة لها في البلدة وحصلوا على تسهيالت وتراخيص بالواسطات التي لم تكن تملكها هـي              مدارس  

أخرى من نفس القرية قامت بإنشاء نادي ثقافي إلعطاء التدريبات المهنية تعاني من عدم تقبل المجتمع المحلـي                  
ه منافس لهم وخاصة أن صاحبته      لعمل ونشاطات النادي الثقافي خاصة من قبل نادي شباب البلد حيث يجدون في            

 . سيدة
 

في أحد الحـاالت كانـت      .  إضافية مثل األرامل والمطلقات    اجتماعيةتعاني النساء في ظروف خاصة من قيود        
المبادرة تعمل خياطة لحساب وسيط يعمل لحساب مصانع مالبس في إسرائيل، وكان اعتراض األهل واألقارب               

كان أخوتي وأهلي يقولون لي أنت أرملة، كيـف         ": ه الضغوطات بقولها  ووصفت المبادرة هذ  . على كونها أرملة  
في الحالة الثانية األرملة تعمل مع شريكة لهـا         . "ستتعاملين مع رجال سيدخلون بيتك، ماذا سيقول الجيران عنّا        

 . في تجارة الزيت ولنفس األسباب كان هناك قيود من المجتمع المحيط
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 سيدة 19محيطة تأثيرا عاليا على استمرار النساء في مبادراتها، فمثال مجموعة من     في حاالت قليلة، كان للبيئة ال     
من جمعية التوفير والتسليف في ترقوميا بادرن بعمل مشروع بيوت بالستيكية لزراعة الخضراوات وبيعها فـي                

ـ                 دما حـاولن   السوق، إال أن مواجهة المجتمع لمشروعهن كانت عنيفة من حيث أن هذا العمل ليس للنساء، وعن
والمجتمع المحلي لفكرة أن تتواجد النسـاء        تقبل التجار عدم  هن مشكلة البيع في الحسبة و     ق واجهت البيع في السو  

في المقابل من النماذج الناجحة جدا، كانت مبادرة أخرى قامت بنفس المشـروع،             . في الحسبة لبيع الخضروات   
ي إسرائيل نقل هذه الخبرة للمشروع وخاصة أساليب        ولكن لخبرة زوجها في الزراعة وعمله لسنوات كمزارع ف        

الزراعة الحديثة، وبالتالي تحدي المجتمع لها كان أقل لوجود زوجها في المشروع، فهو من يتعامل في الغالـب                  
 . مع التجار وهو من يقوم بالحصول على الدورات في الخليل ليعود ويقوم بتطبيقها على المشروع

 
 الغيرة والمراقبة فأحد المبادرات قامت بفتح مكتبة صـغيرة، كانـت تشـعر أن               في مجتمع القرى هناك بعض    

لقـد مـارس    ": مبادرة أخرى تقوم بتربية النحل، قالـت      . الجارات يفضلن الشراء من المدينة عن الشراء منها       
الجيران علينا العديد من الضغوطات بالشكاوي من النحل وأن أطفالهم تعرضـوا للسـعات النحـل وبالتـالي                  

حـدثت  : "وعبرت مبادرة أخرى من قرية قرب نابلس عن ذلك من خـالل قولهـا             . "طالبوني بإغالق المشروع  
مشكلة بالبلد بين ابني وابن الجيران، وكانت ردة الفعل ضد المحل والمطالبة بإغالقه لتسوية المشكلة وبالتالي                

 ."ؤهتركوا المشكلة األساسية وتحّول كل النقاش إلى إغالق الدكان أو إبقا
 

أما العامل األقوى المؤثر على المبادرات كان المتطلبات المنزلية وانتظام حياة البيت واألوالد حيث اضـطرت                
صاحبة محل معجنات إلى إغالقه واالنتقال بعملها إلى المنزل بسبب األوالد ومسـؤولياتهم وسـاعات العمـل                 

وج لها ومساعدته في عمل المعجنات، سواء فـي         الطويلة التي كان يتطلبها عمل المعجنات، بالرغم من دعم الز         
 . المحل أو المنزل

مجتمع الخليل مجتمع محافظ بشكل عام، وبالتالي هناك تحدي لمشاريع النساء والتعامل معهن، ومثال على ذلـك    
مشروع البيوت البالستيكية الذي بادرت فيه النساء في ترقوميا وعدم تقبل المجتمع لفكرة تعـاملهن وتواجـدهن                 

مثال آخر، مشروع استوديو التصوير الذي تملكه أحد المبادرات، ورغم نجاح           . المباشر في الحسبة وبين التجار    
المشروع إال أن أحد األسلحة التي تحارب فيها النساء هو الشائعات والتي تفسرها المبادرة على أنها محـاوالت                  

 .  لهذا النوع من المشاريعمن منافسيها الذكور الذين ال يتقبلون فكرة امتالكها كإمرأة
 

 ةالقيود المجتمعية والتمييز في سوق العمل كأحد أسباب فقر النساء تقول رب           ) 2002(حدد تقرير الفقر بالمشاركة     
صـعب عليهـا    ) المرأة(في الخليل المرا    : "نة الخليل تم مقابلتها لغرض إعداد التقرير      ديبمخ   الشي ةأسرة من حار  

 سبيل المثال حاولت اشـتغل فـي        لىع اأن... والناس ما بترحم  . ل بظل عليها حكي   تغتشوالمرا اللي ب  .. تشتغل
عشان ما يقولوا   .. لع تشتغل طدها ت ب) ابنتكم( ا إلهم بنتكو  اولاقو مشغل خياطة فراح حماي وحماتي شكوا ألهلي      

 ".تغل وفي نفس الوقت ما بقدمولي إشي مهما كنت محتاجةاشي ونا مش قادرين نطعميها منعنع
 
 :موقف األزواج والعائالت من فكرة البدء بمشروع .2

تنوعت إجابة المشاركات على هذا السؤال مما يدل على عدم وجود نمط واحد يمكن تعميمه على كـل النسـاء                    
أبرز العوامل التي تمت مالحظتها والتي تساهم في هذا التنوع هو شخصية المبادرة نفسها وفرضها               . المبادرات
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داعم لها، أو بالعكس هناك من عـارض بشـدة          /الزوج والعائلة، نوعية الزوج أنه متعاون     لفكرة المشروع على    
بشكل عام يمكن تلخيص اإلجابـات كمـا     . ومازال ولكن شخصية المبادرة ورغبتها في إثبات الذات كانت أقوى         

 :يلي
 علـى   وذلك ألن البيت سيصبح موقع العمل وبالتالي سـيكون        : معارضة شديدة من قبل الزوج واألهل      .6

فـي حـاالت قليلـة      . حساب متطلبات البيت ودور المرأة فيه خاصة األعباء اليومية ورعاية األطفال          
أوضحت المشاركات أن خجل األزواج من المجتمع المحيط بعمل زوجاتهم في المشاريع كـان سـببا                

 .  المحلي لهاللمعارضة في البداية ولكن بعد مدة تعودوا على الفكرة واطمأنوا أكثر بعد تقبل المجتمع

العديد من المشاريع التي بادرت بها النساء جاءت في وقت بطالة األزواج واألبناء مـن               : عدم ممانعة  .7
كذلك ركزت مجموعة من المشاركات علـى فكـرة أن          . العمل في إسرائيل وبالتالي هناك حاجة مادية      

 علـى عمـل وحركـة    يةاالجتماع وعدم كفاية دخل الزوج، خفف من بعض القيود      االقتصاديةالحاجة  
كذلك برزت بعض الحاالت التي بادرت فيها النساء بعمل المشـروع           . المرأة لتقوم بالمبادرة بالمشروع   

بسبب عجز الزوج الكامل عن العمل بسبب المرض أو اإلصابة وبالتالي أصبح المشـروع المصـدر                
كات أشرن أن الزوج فّضل    بعض المشار . الوحيد لدخل األسرة وتعليم األوالد وتغطية مصاريف العالج       

أن تقوم السيدة بمشروع صغير بمحيط المنزل واألسرة على أن تبحث على وظيفة أو العمل لدى الغير                 
أشارت المشاركات أن موقـف األزواج كـان        . وبالتالي يمكنها من الموازنة بين أعباء المنزل والعمل       

للعائلة، ال يتعارض مع مسؤولياتهن البيتية      داعما لهن في البدء بمشاريعهن طالما أن هناك فائدة مادية           
والذي يبدو أنه شرط مسبق ضمني لتتمكن النساء من المبادرة بمشاريعها الخاصة، فقد عبـرت أحـد                 

زوجي لم يعترض بل شجعني للقيام بمشروع محل المالبس بدال من أكمل     : "المشاركات عن ذلك بقولها   
زل وسيكون مكلف ماديا، فقـد قـال لـي إعملـي            تعليمي الجامعي الذي سيستوجب خروجي من المن      

المشروع وبالتالي تكوني قريبة من المنزل واحتياجاته وتحصلين على دخل بدل من تصـدير الـدخل                
 األعبـاء  بنفس   االستمرارأما النتيجة الحتمية لذلك هو زيادة أعباء النساء بين          ". وصرفه على الدراسة  

ألهم من ذلك أن المبادرات على استعداد للقبول بذلك في سبيل           وا. المنزلية وإدارة المشروع والعمل فيه    
 .  تحقيق الذات من خالل المشروع والشعور بالمساهمة في تحسين أوضاع األسرة

ركزت المشاركات على أن دعم الزوج للمشروع وتقبله للفكرة كان عامال أساسـيا للبـدء               : دور داعم  .8
عمل من أي ضغوطات محيطة سـواء مـن األهـل أو             وشكّل حماية اجتماعية لصاحبة ال     واالستمرار

ووضحت المشاركات أن هذا الدعم مهم بسـبب عـدم تقبـل            . األقارب أو المجتمع المحيط بشكل عام     
المجتمع لفكرة تعامل النساء مع التجار الرجال بشكل مباشر على األقل في البدايـة، وبالتـالي تـدخل         

األبناء في هذه المشاريع مع المرأة المبادرة ساعد في         عمل الزوج و  . الزوج في هذه المرحلة كان مهما     
طالما زوجي وأبنائي راضـيين، ال      : تكررت جملة (تخفيف أي ضغوطات اجتماعية أو عائلية أخرى        

وكان موقف األزواج والعائلة مساند وداعم من عدة نواحي معنويـا وفعليـا             ). يهمني ماذا يفكر الغير   
 االبتـدائي   للمشاريع أو من خالل المسـاهمة بتـوفير رأس المـا          بتقديم المساعدة والعمل معهن في ا     

 . للمشروع
 

 :مشاكل تتعلق بالسوقثالثا 

 استغالل التجار. 1
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في البداية أيضا، عانت المبادرات الالتي يقمن بالتعامل مع التجار بشكل مباشر من استغالل التجار لقلة خبرتهن                 
ل المتاحة، كذلك قلة حركتهن حيث ال يتوقـع التجـار أن تـذهب              بالسوق ومعرفتهن باألسعار والتكاليف والبدائ    

بعد التجربة تجاوزت مجموعـة مـن       . المرأة إلى إسرائيل لتحضر البضاعة أو المواد الخام الالزمة لمنتوجاتها         
المبادرات هذه المشكلة حيث تعرفن على السوق مصادر المنافسة واألسعار والتكاليف والبدائل التي يمكن عملها               

 . ل تقليل هامش الربح لمواجهة المنافسة وفهم ذوق الزبائن وطلباتهم وبنين مهارات تفاوض مع التجارمث
 
 :النساء مفاوضة الوسطاء التجاريينعدم قدرة . . 2

ة لهن بحيث يتم دفع مبلـغ       /ذكرت المبادرات الالتي ال يقمن بالتسويق بشكل مباشر إلى إشكالية استغالل الوسيط           
فمثال تبيع المبادرة الشـال     . يكل لطبة التطريز بالمقابل يتم بيع المنتوج النهائي بأسعار عالية          ش 15 – 10زهيد  

 .   شيكل500 – 400ة والذي يبيعه ب / شيكل للوسيط200الواحد بمبلغ 
 

إلى عدم تحكمهن باألسعار في السوق وبالتـالي يكـن           في المجموعات البؤرية     كذلك أشارت بعض المشاركات   
. غالل من قبل الجهة التي تأخذ المنتوج سواء الوسيط أو التاجر هم من يحدد السعر الذي ستبيع فيه                 عرضة لالست 

ركزت العامالت من خالل وسيط على استغالل الوسيط واألجر الزهيد مقابل القطعـة، إال أن أحـد صـاحبات               
 العمل من خـالل وسـيط       المخايط أوضحت أنها بعد تجربة التسويق المباشر للمالبس التي تصنعها فهي تفضل           

والقبول بهامش ربح قليل عن اإلنتاج والتسويق بنفسها بسبب التكلفة العالية للمواد الخام لإلنتاج بنوعيـة جيـدة                  
سواء أسعار األقمشة أو النقل والمواصالت والمخاطرة في التسويق وبالتالي الخسارة في حالة عدم التمكن مـن                 

% 11 وسيط مع مشكلة الحصول على المواد الخام حيث تعاني ما يقارب              تتزامن مشكلة التسويق من خالل     .ذلك
 .من صاحبات األعمال من مشاكل حادة أو حادة جدا في الحصول على المواد الخام

 
كان هناك اختالف في وجهات النظر بين المبادرات الالتي ال يسوقن ألنفسهن وبين الالتي يسوقن مباشرة، حيث                 

شكلة التطريز هي تسويقية بالدرجة األولى، بينما وجدت الفئة الثانية أن المشـكلة هـي               ذكرت الفئة األولى أن م    
كذلك اختلفـت   . ألن هناك سوق محلي وخارجي جيد للتطريز      ) كالمثال السابق عن طلبية البنك العربي     (تمويلية  

ن خالل سيدة أخـرى     توجهاتهن من حيث الدخول إلى القطاع الرسمي، فأحد النساء التي ال تسوق لنفسها إنما م              
تعمل كوسيط، لم تبادر إلى فتح محل خاص فيها بينما سيقوم بذلك ابنها الذي سيقوم بفتح محل تجـاري بحيـث                     

 . يسوق منتوجات والدته ومجموعة من النساء الالتي سيتعامل معهن من خالل والدته
 
 : المستوردةالمنافسة من البضائع الرخيصة. 3

المسـتوردة  المنافسة مـن قبـل البضـائع الرخيصـة          في المجموعات البؤرية أن     المشاركات  لحرفيات  أفادت ا 
للمنتوجات المحلية وخاصة الحرفية منها مثل السيراميك وتنسيق الزهور والتطريز البلدي أو البساط البلدي الذي               

ى حدإ. واجههن يعتبر من أهم المشاكل التي ت      استبدل بالمالبس الجاهزة الرخيصة المستوردة من الصين أو تركيا        
المشاركات أوضحت أنها كانت تقوم بتنسيق الزهور والشمع لألعراس والمناسبات وخاصة في بيت لحـم فـي                 

إلخ، إال أن الزهور المنسقة الجاهزة المستوردة مـن الصـين أنهـت             ..مواسم األعياد الدينية مثل الكريسماس      
مـن  % 16هذا وتعاني ما يقارب     . دوات المنزلية بالكامل الطلب على عملها مما اضطرها للتحول إلى تجارة األ         

صاحبات األعمال من مشكالت حادة إلى حادة جدا في مجال تسعير منتجاتهن، وعلى الـرغم مـن أن تسـعير                    
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المنتجات مهارة فنية وإدارية إال أنها تعتمد بدرجة كبيرة على السوق وعندما يعاني السوق مـن إغـراق مـن                    
 .ساء مكلفا دون جدوى اقتصادية حقيقيةالبضائع الرخيصة يصبح عمل الن

 
ذكرت العديد من النساء أنهن حرفيات باألساس إما في مجال التطريز أو الخياطة، إال أن هذين المجالين ضربوا                  
بسبب استيراد المالبس الجاهزة والرخيصة من الصين وتركيا، وبالتالي إما تركن الحرفـة لصـالح المشـاريع                 

ثل بيع المالبس أو الشراشف أو حافظن عليها كمشروع تكميلي لمشروعهن التجاري            التجارية في مجال قريب م    
 . أصال، ويعملن على التواصي والطلبيات وبالتالي يقللن من مخاطرة عدم التسويق

منافسة البضائع المستوردة للمنتوج المحلي وعدم وجود قوانين أو إجراءات مطبقة من قبـل وزارة الصـناعة                 
 المنتوج المحلي مثل مواد التنظيف، الحرف اليدوية مثل الرسم على الزجاج، التطريز والخياطة              والتجارة لحماية 

ـ ب جمع يـا  وحـدد غ   األمر أوضح هذا    2002وقد كان تقرير الفقر بالمشاركة لعام       . والحفر على الزيتون   ات ي
ـ ت أ ن ك أنا: "مقابلتهن والحماية لإلنتاج المحلي حيث قالت إحدى النساء من قطاع غزة  اللواتي تم               سويقالت يط خ
وصارت النـاس تشـتريها ومـا        لدلب ا رقتأغ ةيني الص البسغار وابيعها في السوق، لكن الم     صا  والد سبمال
تقريـر الفقـر بالمشـاركة،      (  ".!ني؟مي   بيشتر شدح ماه و ّديون بدي أ  ي و ،خيطأ. يطخأ طلتب.. ين م يرتشت

2002( 
 
 :عدم القدرة على التسويق. 4

يعـانين مـن    % 12ساء المبحوثات أنهن يعانين من مشاكل حادة جدا في تسويق منتجاتهن و           من الن % 6أفادت  
مشاكل حادة في التسويق وتختلف حدة المشكالت تبعا لنوع المشروع والمنتج ولكن اعتماد النساء علـى طـرق                  

أن ) 2005(وجـد مكحـول     . الترويج الشخصية وافتقارهن لمهارات ومجاالت التسويف يفاقم من حدة المشكلة         
المشاريع الصغيرة تعتمد على طرق الترويج الشخصية وهو األمر الذي يصعب على النسـاء بسـبب القيـود                  

 . أو قلة الشبكات االجتماعية غير القرابية التي تعمل من خاللهـا النسـاء  االجتماعية على الحركة وبسبب غياب   
 أن شح التسويق المحلى الذي يـرتبط        )2004(كما وجدت دراسة أخرى حول الصناعات الحرفية في بيت لحم           

ارتباطا مباشرا مع الحركة السياحية في المنطقة والتي قلت بسبب األوضاع السياسية هو أحد المشاكل األساسية                
 وعلى الرغم من اعتراف صاحبات األعمال والحرفيات اللواتي تمت مقابلتهن           .التي تواجه المشروعات الحرفية   

فقط اعتبرن أنهن يعانين من نقص في المهـارات اإلداريـة           % 10 أن ما يقارب     بوجود مشكلة في التسويق إال    
 .والتسويقة والفنية مما يعكس ثقة عالية لدى النساء بقدراتهن

 
 تمت مقابلتهن أنهن يعـانين مـن        يمن النساء صاحبات األعمال اللوات    % 21من جانب آخر اعتبرت ما يقارب       

 تكلفة المواصالت لنقل البضائع أو المواد الخام مما يحد من إمكانيـات             مشاكل حادة إلى حادة جدا بسبب ارتفاع      
 . توجهن ألسواق بعيدة عن نطاق مجتمعهن المحلي

 
 :سوء تنظيم معارض المنتجات. 5

لم تعتقد النساء صاحبات األعمال أن هناك صعوبة في إجراءات التصدير أو ارتفاع في تكلفة المعامالت حيـث                  
تقريبا بوجود مشكالت حـادة إال أن  % 8ود مشكالت حادة جدا في هذا المجال وأفادت       فقط إلى وج  % 5أشارت  
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اإلمكانيـات  . هذا األمر ال يعني أن النساء صاحبات المشاريع يستطعن الوصول بسهولة إلى السوق الخـارجي              
ذه المشاركة  المحدودة تتلخص في المشاركة في معارض خارج البالد وتحديدا في مجاالت التطريز إال أن مثل ه               

في دراسة حول قطاع التطريز أشار بعض الذين        . ليست دوما ذات فائدة وليست مجدية من النواحي االقتصادية        
 بل على العكس فقد خسروا ماديا وفقدوا كثيرا         قتتحقشاركوا في معارض خارجية للتسويق  إلى أن أهدافهم لم           

، كما أن الجهات التـي      اإلسرائيليةفر تنسيق مع الجمارك     من منتجاتهم ألنهم لم يستطيعوا إعادتها معهم لعدم تو        
قدمت الدعوة للمنتجين لم تقو بالتخطيط واإلعداد المناسبين وأن غالبية هذه المعـرض يكـون هـدفها عـرض                   

أما المعارض المحلية فتتميز بسوء إدارة ومنافسة شديدة بين الجمعيات، وعدم التنسيق            . المنتجات وليس التسويق  
ولم تتـوفر الدعايـة     كما كان توقيت عدد من المعارض سيء        .  والكميات واألصناف األسعار حيث   المسبق من 

الكافية للمعارض إلى جانب ارتفاع كلفتة المشاركة من حيث المساحات المستأجرة والمواصالت وتكاليف نقـل               
   ).2000ا، جمعية قلندي(البضائع، هذا إلى جانب أن السوق المحلي يعتبر التطريز من الكماليات 

 
 :البيع بالّدين. 6

البيع بالّدين مشكلة أساسية خاصة وأن طبيعة المشاريع تجارية والتسويق يتم بشكل رئيسي للصديقات والمعارف               
خاصة بالنسبة للعامالت في مجال تجارة المالبس أو مستحضـرات التجميـل أو األدوات المنزليـة، وبالتـالي                

والمفارقـة أن الـّدين     . حصيل من المشاكل المستمرة التي تواجه مشاريع النساء        وتأجيل الدفع وقلة الت    "التخجيل"
امتد إلى تصفيف الشعر حيث اضطرت أحد صاحبات الصالونات إلغالقه والعمل من المنزل على نطاق محدود                

 عنه خاصة   ناءاالستغالبيع بالّدين ال يمكن     .  لهذا السبب والجدير بالذكر أنها كانت فترة االنتفاضة واإلجتياحات        
العديد من المشاركات ذكرن أن السداد إمـا يأخـذ          . في القرى، حيث ال تبيع السيدة إذا فرضت عدم البيع بالدين          
 . وقتا طويال أو ال يتم التسديد أبدا مما يشكل خسائر للمبادرات

 
 :رابعا مشاكل تتعلق بالمؤسسات التي تساعد النساء

 :الحصول على تمويل للمشاريع. 1

. ر الحصول على تمويل من أهم التحديات التي تواجه صاحبات األعمال والحرفيات في جميع أنحاء العـالم                يعتب
. فالنساء تعاني بصورة أكبر من الرجال في الحصول على الضمانات األزمة للحصول على تمويـل أو قـرض                 

ة / مسجلة باسم المقترض   فكثير من البنوك التجارية والمؤسسات تطلب ضمانات عالية مثل الحصول على أمالك           
من صاحبات األعمال اللواتي تم مقابلتهن في أثناء المسح أنهن          % 13أفادت  . وهذا األمر ال يتوفر لغالبية النساء     

أنهن يعانين من مشاكل حادة أي أن مـا  % 17.5يعانين من مشاكل حادة جدا في تمويل مشاريعهن، بينما أفادت         
ت أعمال تعاني من مشكالت في التمويل مما يتطلب ايالء هذه القضـية             يقارب امرأة من طل ثالث نساء صاحبا      

 .اهتماما خاصا
ركزت المبادرات الالتي نجحن في توسيع نطاق عملهن على قضية التمويل والتكاليف،            في المجموعات البؤرية    

معروفـة لـدى    فمثال في حالة المبادرة التي تعمل بالتطريز والتي تسوق معظم منتوجاتها في القدس وأصبحت               
الجميع حصلت على عطاء من البنك العربي لتزويده بطلبية كبيرة، وحتى تتمكن من ذلك هي بحاجة لرأسـمال                  

 دوالر أمريكي لتتمكن من تلبية الصفقة من حيث المواد الخـام وتشـغيل عـامالت                10000كبير قد يصل إلى     
 . وإنهاء القطع
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 :سياسات اإلقراض. 2

ركزن على شـروط القـروض خاصـة مـن          اتي شاركن في المجموعات البؤرية      اللوالمبادرات المقترضات   
. العربـي . المؤسسات اإلقراضية النسوية بارتفاع نسبة الفائدة المطلوبة مقارنة ببعض القروض البنكية أحيانـا            

 شيكل و سند دين من المحكمـة        1500حيث يطلب كفيلين أحدهم براتب منتظم ال يقل عن           كذلك شروط الكفالء  
وذكرت المقترضات أيضا أنه ال يتم إعفاء النساء        . رة سماح محدودة تكون لشهر واحد في العديد من األحيان         وفت

وأشـارت  . الالتي يقمن بتسديد القروض بشكل جيد من نفس الشروط التي تطبق على المقترضـة ألول مـرة                
التالي الجميع ملتزم بكفـاالت     المشاركات إلى صعوبة إيجاد الكفيل لكثرة عدد الناس الحاصلة على القروض وب           

كذلك عدم قبول مؤسسة اإلقراض بكفاالت أخرى مثـل         . لآلخرين باإلضافة إلى ضعف الحالة المادية بشكل عام       
كذلك أوضحت بعض المشاركات بأن المعامالت الرسمية       . إلخ..ضمان المشروع نفسه وممتلكاته مثل المخيطة       

فة بالنسبة لهن وسبب في عدم لجوء نساء أخريات لهذا النـوع مـن              المعقدة مثل سند الدين بالمحكمة كانت مخي      
وأيضا عدم قبول مؤسسة اإلقراض بإعطاء قرض جديد قبل إنهاء القرض األول فـي حـين أن بعـض                   . الدعم

 . المال لتلبية طلبية معينة المقترضات يحتجن في أوقات معينة لرفع رأس
 

نساء مثل النوادي النسوية والجمعيات حيث يـتم أخـذ أسـماء             هناك شعور باإلحباط من المؤسسات الداعمة لل      
المبادرات وأرقام هوياتهم ودعوتهن عند وجود فرصة للتمويل ثم ال ترى المبادرة أي نوع من االستفادة سـواء                  

 .المادية أو في التدريب أو التسويق
 

 :فرص التدريب المهنيقلة . 3

ت التدريب المهني التي تقدمها المراكز الحكوميـة واألهليـة          مازال هناك فجوة نوعية لصالح الرجل في مجاال       
تنحصر مجاالت تدريب النساء في األمور التقليدية مثل الخياطة والنسيج والسكرتاريا والتجميل كمـا              . والخاصة

أن الفترة الزمنية لتدريب النساء أقصر من تلك لتدريب الرجال وال يوجد امتداد جغرافي لمراكز التـدريب وال                  
  ).1999الشلبي (ستهدف التدريب جميع شرائح المجتمع ي

من اإلشكاليات التي تواجه قطاع التعليم المهني نقص المعلومات المتوفرة لدى الطالبات حول الخيارات المتاحة               
أن المعلومات المتـوفرة لـدى الطلبـة        ) 1996(وجدت أبو نحلة    . وإمكانياتها في خلق فرص عمل أو توظيف      

دة للغاية ومستمدة من مصادر غير رسمية تعزز أدوار النوع االجتماعي التقليدية وتفصل بـين               المبحوثين محدو 
العام والخاص كما وجدت أن الفتيات أقل إدراكا لما يتوفر لهن من فرص تعليم وعمل وأنهن يعتقدن أن فرصهن                   

قني غير قادر على تلبية حاجـات  كما وجدت أن نظام التعليم والتدريب المهني والت     . محدودة بالمقارنة مع الفتيان   
وتوقعات الفئة المستهدفة كما انه ال يساعدهم على تكوين نظرة ايجابية نحو خدماته وبرامجه وبالتـالي تغييـر                  

 .توقعات الطلبة
 
 :قلة الوصول للمعلومات. 4

و المشاريع  مشكلة أعدم توفر المعلومات وعدم معرفتهن بالمؤسسات أ       في المجموعات البؤرية    ذكرت المشاركات   
أنا دعيت للقاء اليوم مـن خـالل جمعيـة التـوفير            ": الداعمة للنساء، وعبرت أحد المشاركات عن ذلك بقولها       

ومشاركة . "والتسليف التي أنتمي إليها وألول مرة أعرف أن هناك مؤسسة إسمها فاتن وتعطي قروض للنساء              
د، العديد من المؤسسات تأتي للبلد لعمـل        منزلي بعيد عن وسط البل    ": أخرى عبرت عن نفس الموضوع بقولها     
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مشاريع أو محاضرات للنساء وال أسمع بها، فقط القريبات من المنسقة في البلد هن من يحضـرن ويسـتفدن        
 ".من المشاريع والمحاضرات، أما نحن فال نسمع عنها

 
 

 :مشاكل تتعلق بادوار النوع االجتماعي: خامسا

 :العبء المنزلي ورعاية األطفال. 1

بالرغم من أن غالبية النساء المبادرات التي تمت مقابلتهن في المجموعات فضلن المشاريع المالصـقة للمنـزل                 
ليتمكن من الجمع بين المشروع وتلبية مسؤولياتهن البيتية، إال أن لهذا النوع من المشاريع إشكالياته أيضا مـن                  

 ال   أساس النوع االجتمـاعي    عا، فتقسيم العمل على   حيث المجهود المضاعف الذي تبذله النساء للقيام بالدورين م        
يتغير مع تغّير األدوار التي تقوم بها النساء، كذلك ذكرت العديد من النساء أن المشروع هو أيضا على حسـاب                    
البيت واألوالد وأحيانا تختلط الحياة العائلية بالمشروع مثل التطريز أو الخياطة أو المحل أو تربيـة الحيوانـات                  

". الناتج من الشغل ما بيستاهل تعبه     :"وعبرت عن ذلك حياة بقولها      .  بالمنزل بشكل عام   االستقرارلي عدم   وبالتا
قالـت  . كذلك لم تعبر بعض النساء عن قناعة كبيرة بما يفعلنه ولكن الحاجة االقتصادية هي التي دفعتهن لـذلك                 

 ."اضطررت للعمل والتعب والمشقة تدفع مبالغ جيدة للمطلقات، لما االجتماعيةلو أن الشؤون : "نعمة
 

. ل عام ك المعيقات التي تواجه النساء في سوق العمل بش        أهم المنزلية واليوم المضاعف للنساء من       األعباءتعتبر  
 في أماكن مختلفة من العالم وفي الوطن العربي أيضا فجاءت على سبيل المثال توصيات               اإلشكاليةبه لهذه   نتم الت 

أة العربية في منطقة غرب آسيا في الصناعة لتؤكـد علـى            دمة لألسكوا حول مساهمة المر    التقارير العربية المق  
و تـدعيم مختلـف     ." تهيئة الظروف االجتماعية المواتية الشتراك األزواج في تحمل األعباء المنزلية         "ضرورة  

 ووجـد   )1994 األسكوا،(. الخدمات الخاصة بالمرأة العاملة  من وجبات جاهزة ومغاسل ودور حضانة وغيرها           
أنه على الرغم من االرهاق الذي تعاني منه صاحبة المشروع وتكثيف عملية االستغالل الذاتي              بحث أعدته ماس    

إال أن المشاريع المنزلية والنسوية بصورة خاصة تؤثر على تقسيم العمل المنزلي حيث يجري إعـادة توزسـع                  
ج واألبناء بما يسمح بتوفير وقت أكبر للعمل في المشـروع           أعباء العمل المنزلي بين أفراد العائلة بما فيهم الزو        

 ). 2004المالكي، مجدي وآخرون، (
 
 :تكريس عالقات النوع االجتماعي. 2

نالحظ أن مشاركة النساء تكون أكبر في بداية المشروع، ولكن          الحالتين الدراسيتين لميسر وكاملة،     وعند مقارنة   
على عكس  . للرجل وتحول دور النساء إلى مساند وقتما يتطلب األمر        بعد تطوره تتحول السيطرة على المشروع       

 سيطرتهن على المشروع موجودة ولكن دون أن يتطـور          تظلذلك النساء الالتي ال يوجد لهن رجال في العائلة،          
عد هذه المقارنة أيضا في فهم أن هناك تقسيم عمل جامد على أساس الجـنس يصـعب                 اتس. مجال وحجم العمل  

ييره بحيث تبقى النساء في مجال اإلنتاج في محيط المنزل وتنتقل مسؤولية التعامل مع السوق والتجـار                 أحيانا تغ 
والمؤسسات الرسمية مثل البنوك للرجل، وبالتالي تبقى خبرة النساء محدودة في النموذج الثاني من المشاريع في                

خبرة الفنية المطلوبـة إلدارة المشـاريع       مجاالت التسويق والتفاوض على األسعار وهامش الربح وال يكتسبن ال         
 . عندما تتطور ويكبر حجمها
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 :الجهة التي تتوجه لها النساء المبادرات في حالة مواجهة مشاكل

واعتمد التوجه لألهل واألقارب حسب نوعية العالقـة   . بشكل رئيسي للزوج ثم األقارب ثم األصحاب والمعارف       
 المبادرات حيث لم يقتصر على الدعم المادي بالتمويل أو الكفالة لـدى             كذلك تنوع شكل الدعم الذي تطلبه     . معهم

. مشـاريعهن /، إنما امتد إلى الدعم المعنوي والتشجيع والقبول االجتماعي لعملهـن مؤسسات اإلقراضالبنوك أو  
كـز  ومّيزت المشاركات الجهات التي ستلجأ لها حسب نوع الدعم الذي تحتاجه، فاللجوء إلى الزوج واألهـل تر                

 منها فتركز علـى الـدعم       مؤسسات اإلقراض على الدعم المعنوي واالجتماعي، أما اللجوء للمؤسسات وخاصة         
 . المادي واإلرشاد

 . أما بالنسبة للكفالء في حالة المقترضات فكانوا على األغلب من األقارب ثم األصدقاء والمعارف
 

 :نوع الدعم الذي تحتاجه المبادرات لالستمرار والنجاح

المال والتكاليف األساسية مثل المواد الخام وخاصة عنـد توسـيع            تركز على رأس  : لدعم المادي ا •
 . نطاق العمل

.  تركز على حماية المنتوجات المحلية من المنافسة األجنبيـة والسـوق السـوداء             :الدعم القانوني  •
 .باإلضافة إلى ذلك عمل تسهيالت بالتراخيص والضرائب للمشاريع التي تملكها نساء

 .   القبول االجتماعي لمبادراتهن وعدم استغاللهن بسبب قلة الخبرة:الدعم االجتماعي والنفسي •

 اهتمام المؤسسات التي تستهدف النساء في تدعيم النسـاء المبـادرات            :الدعم المؤسساتي والنقابي   •
يات كذلك من خالل توفير جسم يمثل صاحبات المشاريع الصغيرة والحرف         . وزيادة ثقتهن بأنفسهن  

بحيث يوفر لهن الحماية واالستشارات وكيفية االستفادة من القروض والمشاريع المختلفة، بـدائل             
 .التسويق وبناء القدرات من خالل التدريب

 
 :المهارات التي تحتاجها المبادرات ويمكن التدرب عليها

اء قدرات فيها واعتمـدت     العديد من المشاركات وجدن صعوبة في تحديد المجاالت التي يحتجن إلى تدريب وبن            
اإلجابة على هذا السؤال بعدة عوامل منها عدم المعرفة بوسائل التطـوير وبالتـالي بحاجـة إلـى معلومـات                    
واستشارات فنية في هذه المجاالت، عدم المعرفة بالخدمات التي يمكن للمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة أن               

 االعتبـار نأخذ بعـين  وهنا البد أيضا أن .  المتوفرة لديهن مبادرةالتقدمها وأيضا مدى انتمائهن للمشروع وروح       
 تبـين مـن     .حالة المشاركات الالتي تحسنت مشاريعهن ويشعرن بأنه ليس هناك حاجة لديهم لمزيد من التطوير             

النقاش مع بعض المشاركات في المجموعات البؤرية  أنهن ال يملكن أي معلومات حول الخدمات المتوفرة فـي                  
: عائشة فتقول . لمشاريع الصغيرة ولم بسمعن عن أي شيء مختلف عما أعتدن عليه في حياتهن التقليدية             مجال ا 

ما عندي فكرة كيـف ممكـن أطـور         . أنا عملت بسطة عشان االقي فلوس لالكل والشرب مش أكثر من هيك           "
 ."البسطة

 
 : بشكل عام يمكن تلخيص المهارات التي ذكرتها المشاركات كما يلي

 الحصول على دورات متخصصة في المهارة كل حسب نوعها، فمثال التطريز بالنسبة             :حرفيةمهارات   .1
صـاحبات  . لأللوان التصاميم، القص واإلنهاء، بالنسبة للخياطة التـدريب علـى التصـاميم الجديـدة             

الصالونات طالبن بالدورات المتخصصة في مجالهن ودعمهن ماديا للمشاركة في المهرجانات اإلقليمية            
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مجال آخر طرحته أحد المبادرات اللتي تملك مركز للياقة البدنية بحاجتهـا لـدورات فـي                . لدوليةوا
في حالة المشاريع الزراعية    . اإلسعاف األولي ومهارات تدريب األطفال على الرياضة ولها خصوصية        

واجن تركزت المقترحات على تدريبات في مجاالت اإلرشاد الزراعي وتربية الحيوانات، النحـل، الـد      
 .إلخ..والتصنيع الغذائي

 
ركزت المشاركات على مبادئ المحاسبة وخاصة مسك الـدفاتر وحسـاب التكـاليف             : مهارات إدارية  .2

باإلضافة إلى ذلـك مهـارات      . والتسعير ودراسة الجدوى خاصة عند التفكير في توسيع نطاق العمل         
 . في مجال المشاريع الصغيرة والقيادةاالتصالالتسويق وإدارة الوقت ومهارات إدارية ومهارات 
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 الفصل الخامس

 مسح المؤسسات الداعمة لقطاع صاحبات األعمال والحرفيات

 

 :مقدمة

تقوم المؤسسات بأنواعها المختلفة بتقديم الدعم الضروري لصـاحبات األعمـال والحرفيـات وهنـاك بعـض                 
 التساؤالت عن أهمية هذا الدور 

 :اء صاحبات األعمال والحرفياتأنواع المؤسسات التي تقدم الدعم للنس

 

 أوال مؤسسات حكومية

، بحيث تستضاف معلومات للنساء المبادرات لتوفير الدعم والBusiness Center 12عمل : وزارة شون المرأة
 هذه المراكز في منظمات غير حكومية مختلفة

 مشروع يستهدف زوجات الشهداء : وزارة الشؤون االجتماعية
 ). صندوق التشغيل(وطني للتشغيل مشروع : العملوزارة 

 
 :المشاكل

 عدم وجود خطة أو إستراتيجية وطنية للتعامل مع المشاريع الصغيرة بشكل عام ومشاريع النساء بشكل خاص
عدم وجود قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات الحكومية وتحدد عالقتها باألطراف المختلفة بما فـي ذلـك                 

 .حاب األعمالمؤسسات اإلقراض واتحادات أص
 

 ثانيا مؤسسات غير حكومية

المؤسسات األهلية الداعمة للمشاريع الصغيرة إلى ثالث أنواع هي مؤسسات          ) 1998(قسم عبد الهادي وآخرون     
 .البشرية ومؤسسات البحث والتطويراإلقراض، ومؤسسات تطوير الطاقة 

 
 :قراضاإلمؤسسات 

لصغير والمتناهي الصغر، ولم يات هذا اإلعالن من فـراغ بـل             كعام التمويل ا   2005أعلنت األمم المتحدة عام     
متجانسا مع أهداف األلفية التنموية التي تم اإلشارة لها سابقا وبسبب قصص نجاح سجلت في أماكن مختلفة من                   
العالم فعلى سبيل المثال تشير دراسات جرت في بوليفيا أن النساء اللواتي يحصلن على تمويل صغير يضـاعفن                  

خالل سنتين وأنهن يستخدمن الدخل اإلضافي في توفير الرعاية الصـحية والتعلـيم ألطفـالهن، وفـي                 دخلهن  
من األسر التي حصلت على تمويل صغير الخروج من تحت مستوى الفقر، ويخرج             % 48بنجالدش استطاعت   

 .  10سنويا من زبائن بنك جرامين للتمويل الصغير من دائرة الفقر% 5
مـن  % 60 ألف شخص مـنهم      23 والتمويل الصغير    اإلقراضلمستفيدين من مؤسسات     عدد ا  يبلغفي فلسطين   

ويتراوح ،  11هي أعضاء في شبكة اإلقراض الصغير      إقراض، يحصلون على قروض من ثماني مؤسسات        النساء

                                                 
10 www.yearofmicrocredit.org 

 ، وصندوق التنمية CHF ،YMCAهذه المؤسسات هي فاتن، أصالة، المرآز العربي للتطوير الزراعي، اإلغاثة الزراعية، األنروا،  11
 الفلسطيني 
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 180قامت مؤسسات اإلقراض باستثمار ما يقارب       .  ألف دوالر أمريكي   25 دوالر إلى    300حجم القروض من      
 مكتب موزعة فـي أغلـب   75يوجد لهذه المؤسسات ما يقارب من      .  ألف قرض  170 أمريكي لمنح    مليون دوال 

من األهداف الرئيسية لمؤسسات اإلقراض في فلسطين تشـجيع    )Roullet, 2005( المدن الرئيسية الفلسطينية
 لصـغار   لنقديـة االنساء على االنخراط في عملية التنمية ودعم وترويج األعمال الصـغيرة وتـوفير السـيولة                

المستثمرين والمساهمة في زيادة نسب التشغيل الذاتي في قطاع المهنيين ورفع المستوى المعيشي لألسـر مـن                 
 )1998عبد الهادي وآخرون، . (خالل إقامة المشاريع اإلنتاجية

 
 :المشاكل

ت على السـداد    االحتالل تتمثل في تدني قدرة المقترضا     ممارسات   أزمة بسبب    اإلقراضتواجه جميع مؤسسات    
بسبب الوضع االقتصادي مما يؤثر على التدفق النقدي ويقلل من القدرة على صرف قروض جديـدة، كمـا أن                   

إدارة (ويخفض من قدرة المؤسسـة علـى العمـل          اإلغالقات تزيد من صعوبة الوصول إلى طالبات القروض         
ل رئيسـية تواجـه مؤسسـات    أربعة مشاك) Roullet, 2005(رصد  )2002تخطيط وتطوير مشاركة المرأة، 

التي تحكـم عمـل     " عقلية المنظمات األهلية  "من هذه المشاكل    . التمويل الصغير بما في ذلك مؤسسات اإلقراض      
التحدي الثاني يكمن   . الكثير من مؤسسات اإلقراض مما يضعف من قدرتها على التعامل كمؤسسات مالية مهنية            

التحدي الثالث  . طاع الهام وحاجتهم لبناء قدرات مهنية متطورة      في ضعف قدرات الالعبين الرئيسيين في هذا الق       
يكمن في غياب القوانين والتشريعات والسياسات المنظمة لعمل مؤسسات اإلقراض وعدم توفر آليـات الحمايـة            

وعدم وجود آلية لحماية صناديق اإلقراض من الضياع مما يتطلب الحذر الشديد في التعامل مع القروض                 الكافية
 . محدودية الميزانيات وضرورة زيادة رأس المال المتوفر لإلقراضأما التحدي الرابع . قترضاتوالم

 
عدم وضوح الرؤيا التنموية والنسوية لمشاريع اإلقراض النسوي حيث مازالـت           من مشكالت هذا القطاع أيضا      

 تغيير النظـرة    أواالجتماعي  الكثير من هذه المؤسسات تتعامل بطريقة تقنية بحتة وال تحاول تحدي أدوار النوع              
النمطية للنساء سواء في نوعية المشاريع التي يتم دعمها أو في عالقات القوي التي تعيشها النساء وتؤثر علـى                   

حبات المشاريع، بل هن    البؤرية لسن صا   لوحظ أن بعض المشاركات في المجموعات        .صنع القرار في المشروع   
). الـة، والمشـتل   قتعبئة الدخان، تربية األغنام والب    / مصنع الحجار  (مقترضات باسم مشاريع أزواجهن وأبناءهم    

كان واضحا منذ البداية أن النساء في هذه المشاريع ال تساهم في إدارة المشروع ولكنها تقوم بمسـاعدة الـزوج                    
هم فـي  واألسوأ من ذلك أن عالقتهن بالقرض الموجه للمشاريع المذكورة لم يسـا        . واألبناء إذا تطلب األمر ذلك    

 مما يطرح تساؤالت عن دور مؤسسات اإلقراض النسوي وعـن سـبب       معرفتهن بتفاصيل العمل الفنية والمالية    
النسوي إذا كان الهدف هو مساعدة األسرة أو الرجال، وإذا كـان القـرض بـاألحرى               "اإلصرار على استخدام ا   

هة لدعم النساء الرياديـات هـو        عدم وجود رؤيا نسوية واضحة وموج      .يضيف أعباء على واقع النساء الصعب     
أكدت فاطمة وكاملة ومنـي بـأنهن        على سبيل المثال     .السبب وراء األداء الضعيف لبعض مؤسسات اإلقراض      

قررن التوقف عن القروض، إال أن العامالت في مؤسسة اإلقراض قدموا إليهم وحفزوهم للحصول على قروض                
سة بأن هذه المشاريع هي مشاريع غير نسـائية وال تشـارك            فردية كبيرة، رغم معرفة الطاقم العامل في المؤس       

 .النساء فعليا في إدارة المشروع
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عانت الكثير من مؤسسات اإلقراض من جو سلبي تجاه مشاريعها وتحديدا من قبل المحافظين والمتشددين دينيـا             
ة لقضايا من نوع تحريم وتم مهاجمة هذه المؤسسات في العديد من القرى والبلدات وتعرضت أحيانا خطب الجمع           

 .االقتراض بشبهة الربا، وكذلك تحريم خروج النساء للعمل في مشاريع وغير ذلك من التحديات
 

بالنسـبة   . من تدريب فني وإداري، ومن نشاطات تمكين الـذات         النقص في تقديم الخدمات المساندة للمقترضات     
لى القرض وسداده وال تشمل التدريب أو الدعم    لمقترضات فعالقتهن مع مؤسسات اإلقراض تقتصر ع      للعديد من ا  
 . بالتسويق

 
 قصور التوزيع الجغرافي لمشاريع اإلقراض

 
باستثناء بعض اإلعالنات اإلذاعية لمؤسسة فاتن      .  في تبادل المعلومات وفي توفير المعلومات للمقترضات       النقص

 هذه المؤسسات على الترويج الذاتي الذي       لإلقراض والتنمية ال تتوفر آليات دعائية وتوعوية أخرى وتعتمد أغلب         
 . تقوم به العامالت الميدانيات في المؤسسة

 
 :تدريبالمؤسسات 

يمكن التمييز بين نوعين من مؤسسات التدريب أولها تلك التي تقدم التدريب التقني والمهني وهـذه مؤسسـات                  
 .ت ضعيفة في تدريب النساءبعضها حكومي وبعضها أهلي وتقوم بتقديم أنواع مختلفة وان كانت مازال

النوع اآلخر من التدريب يركز على مهارات البدء في مشروع وإدارته وتهدف إلى تطوير مهـارات األفـراد                  
لخلق فرص عمل وتزويدهم بمهارات إدارية ومالية لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتقديم خـدمات استشـارية وإداريـة                 

 ات الجدوى االقتصادية والدراسات التسويقية،  للقطاع الخاص في مجاالت اإلدارة العامة ودراس
 ينفـذ بالشـمال   Neighborhood Cornersمشروع بالتعاون مـع أصـالة،   : مركز بيسان للبحوث واإلنماء

  ويستهدف النساء بمشاريع إنتاجية
 

 :المشاكل

تم استثمارها فتكلفـة    أن التأثير المطلوب منها ال يوازي التكلفة التي          مؤسسات التدريب    تواجهمن المشاكل التي    
التدريب مرتفعة وال يعتقد بأن األنشطة التدريبية تلك يمكن أن تستمر في غياب تمويل لها ولم تـتم حتـى اآلن                     

 .مبادرات تشجع تدريب النساء بدافع ذاتي بمعنى أن تساهم المتدربة في دفع رسوم التدريب
اجات المتدربات حيث ال تقوم غالبة هذه المؤسسات        من غير المؤكد ما إذا كانت األنشطة التدريبية تخاطب احتي         
 .بدراسة احتياجات كما ال يتم تقييم أثر التدريب على المتدربات

أسلوب التدريب المتبع هو األسلوب الصفي الذي يعتمد على أسلوب العرض والمحاضـرة وال تتـوفر أنشـطة                  
 ).وجها لوجه(تدريبية عملية أو استشارات فردية 

ـ   ال يوجد تنسيق      وتوفيرهـا فـي   ةبين مؤسسات التدريب المختلفة وتبادل معلومات كما ال يتم إعداد أدلة تدريبي
متناول الجميع للتطوير وتعميم االستفادة مما يؤدي للكثير من التكرار غير المرغوب فيه، وتدني نوعية وجـودة                 

 .  المتوقع منهاألثرالتدريب وبالتالي 
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دن الكبرى وتحديدا رام اهللا وغزة وتفتقر المحافظـات األخـرى والقـرى             تتركز غالبية أنشطة التدريب في الم     
 .ألنشطة تدريب مالئمة الحتياجاتها

 : الجمعيات الخيرية النسوية

 أو بـإدارة    بإنتاجتقوم    جمعية نسائية    34إلى وجود   ) 2000(تشير دراسة جمعية مخيم قلنديا التعاونية النسائية        
 جمعيات في القدس    5 جمعيات في رام اهللا و     8 جمعية في قطاع غزة و       15نها   الفلسطيني يوجد م   التطريز إنتاج

 .  في كل من بيت لحم وجنين وجمعية واحدة في كل من طولكرم والخليلوجمعيتان
 

 : النقابات أو الجمعيات
بشكل عام لوحظ أن العضوية في الجمعيات أو النقابات المهنية محدود جـدا بالنسـبة للحرفيـات وصـاحبات                   

أما النساء الالتي يعملن بالقطعـة      . فصاحبات الصالونات هن عضوات في نقابة الصالونات      . مشاريع الصغيرة ال
ضمن النوادي النسوية لإلغاثة هن عضوات بالنادي لكنه ال يعمل كنقابة لهن وليس له دور في تطوير المهارات                  

 . ات فلسن عضوات بأي نقابة مهنيةأما المبادرات الفردي. من خالل دورات متخصصة أوتسويق المنتوج لهن
 

في بعض المقابالت لم تعرف أي من المشاركات عن أي من الجمعيـات أو المؤسسـات النسـائية أو الفنيـة                     
مجموعة أخرى من المشاركات مسجالت في نقابة العمال وذلك         . الموجودة ولم يحصلن على أي تدريب من قبل       

ليس هناك أي عالقة بين عضـويتهن فـي         . طالة المؤقتة لغرض الحصول على فرص للعمل ضمن مشاريع الب       
وعند السؤال عن أسباب عدم العضوية أشارت المشـاركات          .النقابة وبين حقوقهن الخاصة بالعمل في المشاريع      

 .أنه إما ال يوجد أوال يعرفن بوجود هذه الجمعيات وطبيعة عملها ونوع الدعم الذي توفره
 

هن عضوات فـي جمعيـة       الغربية   ات البؤرية التي تم عقدها في الضفة      مجموعة من المشاركات في المجموع    
والتي اعتبرنها مصدر دعم رئيسـي لتقـويتهن حيـث أن عملهـن             الزراعية  التوفير والتسليف التابعة لإلغاثة     

الجماعي هو سبب استمرارهن أمام التحديات من المحافظين في القرية حيث أن تجمعهن عادة ما يكـون سـبب     
 ). إلخ.. ماذا تفعل النساء في هذا التجمع( مثل للتعليقات
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 الفلسطينياتوالحرفيات األعمال صاحبات  لدعم توصياتخاتمة و

 
 التقليدية التي تقوم بها النساء فمثل هذه المشاريع قادرة على توليـد             اإلنتاجيةيجب عدم التقليل من أهمية المشاريع       

 كما أنها يمكن أن تؤثر علـى تنميـة النسـاء االجتماعيـة              أسرعة  دخل مناسب للنساء واالستثمار بها يأتي بفائد      
 .  الثقة بالنفسإكسابهاواالقتصادية تعمل على 

على الرغم من أن مشاريع النساء في فلسطيني مازالت في الغالب مشاريع تقليدية وتعتبر امتدادا لعمل المرأة فـي                   
لنساء إال أن هناك مجال لالستثمار في مشاريع جديـدة          البيت وتتناسب مع الظروف السائدة التي تتحكم في حياة ا         

الفئة المستهدفة لهذا النوع من المشاريع هن النساء        . وذات طابع حديث وتحتاج لبعض المهارات التقنية والتدريبية       
  .خريجات الجامعات والمتعلمات وهي فئة مازالت غير مستغلة حتى اآلن

المنافسة المحلية وعدم امتالك المبـادرات      المشاكل منها على سبيل المثال       العديد من    الفلسطينياتتواجه المبادرات   
غياب القانون فـي منـاطق      و تي يمتلكها الرجال المنافسين لهن،    لنفس العالقات والواسطات واإلمكانيات المادية ال     

قـافي ال تعـرف     القرى المحيطة بالقدس وبالتالي أي إشكالية قانونية حول المشروع مثل المدرسة أو المركـز الث              
 . المبادرات لمن ستلجأ لحل المشكلة أو للمطالبة بحقها

بشكل عام ال تتعرض المبادرات الفلسطينيات إلى مشاكل من األسرة أو من الرجال في العائلة، حيث أن كل منهن                   
يـع، ويتقبـل    فالمجتمع يشجع النساء لعمل مشاريع والمشاركة في اإلنتاج والب        . تساهم داخل عائلتها لتحسين دخلها    

 .عمل النساء بدرجة أفضل من السابق
 

 فردية تقود للتمكين الجماعي للنساء وليس مشاريع جماعية تهمش الفرد           مبادرةما نحتاجه في فلسطين هي مشاريع       
 .وتكرس الهرمية

 
 :تطوير البيئة القانونية والتنموية

 وصـاحبات   مبـادرات ية التي تعمل فيها النساء ال     يمكن العمل في اتجاهات مختلفة لتطوير البيئة القانونية والتنمو        
 :األعمال والحرفيات منها

تتمكن المرأة من خاللها تحسين   في المجتمع الفلسطيني كمشاريع استثماريةألهميتهاتبني قانون المشاريع الصغيرة 
 . االقتصاديةأوضاعها

الطبقية واحتكار االستثمار من طـرف   لقضاء على بما يضمن ا1998 للعام 1قانون تشجيع االستثمار رقم تعديل 
، ويتيح المجال أما النساء صاحبات األعمال والحرفيات لالستفادة من التسهيالت الممنوحـة             األموالكبار رؤوس   

  .لتشجيع االستثمار
كذلك من الضروري خلق البيئة المشجعة للمبادرات المحلية من خالل نظام الضرائب وتـوفير السـيولة النقديـة                  

 .  المعلومات واالستشارات الضريبية والقانونية، وتوفير معلومات عن فرص التدريبوتوفير
 

 دعم مشاريع غير تقليدية للنساء

أثبتت اللقاءات مع النساء أن هناك إمكانيات للبدء بمشاريع غير تقليدية وتلبي حاجات مجتمعية مثل المشاريع التي                 
صنع التحـف مـن الحجـر       و وتصوير الفيديو،    يوير الفوتوغراف  والتص تتتعلق بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيا   

 هنـاك أهميـة الكتشـاف       .والسيراميك وغيرها من المجاالت التي تتطلب تدريبا حديثا ويمكن أن تجتذب النساء           
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 االقتصادية من خاللها وقد تم في العديد من دول العالم مالحظـة              أن تمارس المبادرة   قطاعات جديدة يمكن للمرأة   
 التصنيع الغذائي   امر وبالتالي بدأت النساء تغزو قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وتكنولوجي          هذا األ 

 .وغيرها من المجاالت الحديثة
 

 تطوير المشاريع التقليدية

ء أثبتت نتائج البحث أن النساء بشكل عام يملن للعمل في مشاريع تعتبر امتدادا لدورهن التقليدي مثل تصنيع الغـذا              
على الرغم من أن هذه المشاريع ال تشكل تغييرا في واقع النسـاء وال فـي                . والتطريز والحياكة التجميل وغيرها   

أدوار النوع االجتماعي إال أن تطويرها وتحديثها سوف يشكل نقلة نوعية سواء في مجاالت التسـويق او العائـد                   
من دائرة االهتمام، بل توفير التدريب والدعم المالئم للنساء         لهذا السبب ال ينبغي استبعاد المشاريع التقليدية        . المادي

أثبتت تجارب مختلفة في العالم أن إضفاء تصميمات جديدة أو ألوان جديدة            . من أجل تطوير وتحديث هذه الحرف     
ر أو استخدام الحرفة التقليدية في إنتاج مالبس عصرية تالئم أذواق األسواق الخارجية يمكنه أن يساهم في تطـوي                 

هناك إمكانيات الستخدام التطريز التقليدي في تصميمات مالبس عصـرية وعقـد دورات             . هذه الحرف وتسويقها  
 لتصميم األزياء أو تطوير مهارات العامالت في صالونات الحالقة والتجميل، أو تصميم األزيـاء القابلـة                 ةتدريبي

ت التقليدية وتصلح لالستخدام في األسواق      للتصدير أو تصميم أدوات وتحف ومالبس ومجوهرات تستخدم المهارا        
هذا األمر يتطلب فهم أذواق واحتياجات األسواق الخارجية وقدرة على الدعايـة والتسـويق والتسـعير                . العالمية
 .    المناسب

 
 :االستثمار في سمعة بعض المنتجات لتطوير ماركات مسجلة عالميا

ت مميزة للنساء مثال صناعة البسط في السموع وصناعة         تشتهر بعض المناطق في فلسطين بحرف محددة ومهارا       
يمكن االستثمار في إعادة االعتبار لهذه الحرف التقليديـة عـن           . الزجاج في الخليل والخزف في بيت لحم والقدس       

تسـجيل الماركـات    ". صنع في فلسـطين   "طريق تسجيلها عالميا واالستثمار في الدعاية الخاصة بها تحت شعار           
يمكن إعداد بعض األفـالم التسـجيلية التـي         . عالمية يحتاج للتدريب والمتابعة والدعاية واإلعالن     واكتساب جودة   

 المعـارض الدوليـة     لتعطي المصداقية والشهرة لهذه المنتجات وتوزيعها في أنحاء مختلفة من العـالم واسـتغال             
عب الفلسطيني واللجان والجمعيـات     لجان التضامن مع الش   للجاليات الفلسطينية في المهجر و    للترويج لها باإلضافة    

 .والمؤسسات الداعمة للنساء في جميع أنحاء العالم
 

 زيادة حجم القروض والتمويل للمشاريع المخصصة للنساء

 
 بالمعلومات واالستشاراتالنساء تزويد 

 
 :تحسين أداء التدريب المهني والتقني

 المهني للنساء، وإدخال تخصصات جديدة مالئمة       هناك ضرورة للعمل على تطوير وتحسين وتنويع مناهج التدريب        
 .لسوق العمل

 
  األعمال والبدء بمشروعإدارةتدريب على 
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مازالت جميع المؤسسات تستخدم األساليب التقليدية في التدريب بمعني استدعاء بعض النساء وإلقاء محاضـرات               
اء الراغبات في إنشاء مشاريع هـن مـن         أثبتت الدراسة أن نسبة كبيرة من النس      . واستخدام أساليب تدريب عادية   

النساء المتزوجات وربات البيوت المسؤوالت عن األطفال وعليه هناك ضرورة الستخدام أساليب تـدريب غيـر                
تقليدية مثال عن طريق اإلذاعة أو التلفاز أو االنترنت تمكن النساء مـن اختيـار األوقـات المناسـبة للتـدريب                     

 وتوفر معلومات حول كيفية البدء بمشـروع وإدارتـه          واقعيةض قصص نجاح    والمواضيع المناسبة أيضا، وتعر   
 أو خدمة من خالل االنترنت، علمـا بـأن هـذا    هاتفية محددة عن تساؤالت النساء من خالل خدمة         إجاباتوتوفر  

 . عدة مؤسسات وجامعات محليةالمجال آخذ بالتطور في فلسطين من خالل
  

 :والحرفياتوجود جسم تمثيلي لصاحبات األعمال 

 المشتركة ومتابعة شكاويهن    نهناك حاجة لوجود جسم تمثيلي لصاحبات األعمال والحرفيات يقوم بتمثيل مصالحه          
واالتصال مع مؤسسات تدريب أو توفير استشارات في إدارة األعمال واستشارات قانونية والمشاركة في وإعـداد                

جل تعديل قوانين أو إقرار قوانين جديـدة أو تنفيـذها،   معارض، وكذلك المساهمة في حمالت التعبئة الضغط من أ  
ضرورة وجود جسم تمثيلي نسـوي      . وغير ذلك من المهمات التي تقوم بها عادة األجسام الممثلة ألرباب األعمال           

 . ينبع من خصوصية العديد من قضايا النساء وهمومهن
عزيز ثقة العضوات بأنفسهن وإمكانية اجتـذاب       هذه األجسام التمثيلية ضرورية لخلق حالة من التمكين الجماعي وت         

للعمـل  " نمـوذج ""تمثل هذه األجسام حالة     . عضوات جديدات وتشجيع نساء أخريات على القيام بمبادرات مشابهة        
 .الناجح ودعم لمن تحتاج الدعم

 
 :صغيرة تدعم صاحبات األعمالإنشاء تعاونيات 

تختلف التعاونيات  . ات بالدعم المادي والمعنوي وتبادل الخبرات     تقوم هذه التعاونيات بدور مساند في تزويد األخري       
عن فكرة وجود جسم تمثيلي لصاحبات األعمال في أنها تعاونيات محلية تركز على احتياجـات المنطقـة وتقـوم                   

ن للقـاء   باء رعاية األطفال أو إعداد الطعام، وتـوفر مكـا         ‘بتسهيل خدمات الحاجات العملية للنساء مثل تخفيف        
 .ضوات وتبادل الخبراتالع

 مثال على الجمعيات التعاونية.. جمعية التوفير والتسليف

 

 وتغطي خدماتها كل من الضفة      1999تم إنشاء جمعية التوفير والتسليف التابعة لإلغاثة الزراعية في نهاية العام            
. فـي قطـاع غـزة      منها في الضفة الغربية وواحـدة        11 فرع،   12الغربية وقطاع غزة، وتتفرع الجمعية إلى       
 :وتتمحور أهداف الجمعية في البنود التالية

توفير جزء من ضمان اجتماعي للنساء، حيث تشترك أغلب النساء الفلسطينيات خاصة في مناطق الريـف                 .1
 .بعدم حيازتهم لملكية خاصة بهن تضمن لهن دخالً في السنوات المتقدمة من أعمارهن

 .ل المشاريعدمج المرأة في العملية اإلنتاجية من خال .2

 .أيضاً إعطاء المشاركات في الجمعية الفرصة في أن يكن مؤسسات لبنك تنموي نسوي .3

 عضو من كل المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غـزة وهنـاك             5500ينتسب إلى جمعية التوفير والتسليف      
 . مليون دينار أردني2.5توفيرات في جميع فروع الجمعية بقيمة تصل 
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نساء المنتسبات والمقترضات من الجمعية في توفير دخل للمستقبل والرغبة في إنشاء مشاريع             وتتمحور أهداف ال  
 تؤهلها الحصـول    ةوبما أن هناك مجموعة من النساء ال يحملن درجة أكاديمي         . إنتاجية وتجنب إجراءات البنوك   

 .على وظيفة فإن الجمعية كانت إحدى الوسائل في الحصول على دعم لمشاريعهن
 

 السيدات المقترضات من الجمعية مجموعة من المشاكل أهمها عدم القدرة على سداد القرض خالل الفترة                وتواجه
المتفق عليها،إضافةً إلى أن نسبة منهن يتقدمن بطلب للحصول على قرض لتمويل مشـروع يـديره أزواجهـن                  

ي لـم يلجـأن إلـى الجمعيـة     وفيما يتعلق بمجموعة من النساء اللوات     . وليس إلقامة مشاريع إنتاجية خاصة بهن     
ولمحاولة إقناع هذه المجموعة من     . للحصول على قرض فإن قناعتهن بأن االقتراض حرام تقف حائالً أمام ذلك           

 .النسوة بأن االقتراض في مثل هذه الحالة ليس حراماً فإنها حصلت على فتوى شرعية تجيز مثل هذا النشاط
 

ن طريق القروض دورات تدريبية للنساء خاصةً فـي مجـال اإلدارة      تقدم الجمعية إضافةً إلى خدمات التمويل ع      
 .والريادة والجدوى االقتصادية وأمور متعلقة بالزراعة ومهارات االتصال وغيرها من الدورات التدريبية

 
حصلت الجمعية على قروض من البنك اإلسالمي للتنمية تمثلت بقـروض المرابحـة وقـروض االستصـناع                 

وفر القروض الحسنة إيراداً للجمعية عن طريق الفرق بين الشراء نقـداً وعـن طريـق                وت. والقروض الحسنة 
 . األقساط

 
 دنانير، إضافةً إلى    10تحصل الجمعية على إيراداتها من خالل رسوم االنتساب غير المستردة لألعضاء والبالغة             

رسوم مقطوعة من القـروض  % 6باإلضافة إلى .  دنانير شهرياُ حد أدنى كتوفير5 دينار حد أدنى أسهم و  100
من إجمالي هذه اإليرادات كاحتياطي للعام القادم، وتخصم مصاريف الجمعيـة           % 25يتم خصم   . المقدمة للنساء 

 .من األرباح والباقي يوزع على المقترضات% 6والباقي يوزع كأرباح، و تعطى العضوات 
 

 و مجتمعي ايجابي ومساند لمشاريع النساء خلق ج

لسطيني له نظرة تقليدية حول األعمال واألماكن المناسبة لعمل النساء وهذا يتطلب العمل على تغييـر                المجتمع الف 
على توصيل قصـص  من خالل حمالت توعية مجتمعية قادرة     النظرة النمطية لدى الرجال والنساء على حد سواء         

ة كجزء من المنهـاج المدرسـي        في مجالهن، وأن يتم عرض أفالم تسجيلية وإعالنات دعائي         نجاح لنساء مبادرات  
 .لطالبات المدارس الثانوية األكاديمية والمهنية باإلضافة لطلبة الجامعات

 
 :إقامة معارض تسويق وترويج

هناك أهمية خاصة لعقد معارض تسويق وترويج للمنتجات النسوية على غرار معارض التسويق الوطنية، كما أن                
شاركة في المعارض الوطنية واإلقليمية والدولية، األمر الـذي يعتمـد           هناك أهمية خاصة لتشجيع النساء على الم      

 تسجيل النساء صاحبات األعمال وإيجاد قنوات اتصال فعالة بينهن وبين غـرف التجـارة والصـناعة      أساسا على 
  .واتحادات أرباب العمل والوزارات المختصة

 
 :تخصيص أماكن ألسواق ومشاريع النساء
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ه وزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية بتطوير مناطق صناعية لتشجيع الصناعات المحلية ال            في الوقت الذي تقوم في    
يوجد أي برامج لتشجيع النساء على االنخراط فيها، ويمكن دعم صاحبات األعمال والحرفيات الفلسطينيات عـن                

يالت وإعفاءات ضـريبية،    طريق تقديم تسهيالت تتعلق باستخدام منشآت هذه المناطق أو إعفاء من الرسوم أو تسه             
 ذات األمر ينطبق    .من نسبة منشآت المناطق الصناعية تستخدمها النساء فقط       ) حد أدنى (كما يمكن تخصيص كوتة     

على تلزيم األسواق المحلية وأماكن البسطات في البلديات المختلفة والتي يمكنها أن تشجع وتستقطب أعـدادا مـن                  
 .لداخليةالنساء الراغبات في ممارسة التجارة ا

 
 :آفاق مستقبلية

يشكل التدريب على التكنولوجيات الحديثة مثل تكنولوجيا تصنيع الغذاء والبرمجيات واالتصاالت فرصـا كبيـرة               
نها أن تعزز فلص النساء     للنساء في جميع أنحاء العالم وتطرح هذه القطاعات كبدائل ألشكال التشغيل التقليدية ويمك            

 . ل جديد وواعد في الدخول لسوق عمالمبادرات
 

تطوير مسح إحصائي شامل للنساء صاحبات األعمال والحرفيات من خـالل الجهـاز المركـزي               :دراسات قادمة 
لإلحصاء الفلسطيني، يركز على دراسة التوزيع القطاعي للمشاريع النسوية مثل مشـاركة المـرأة فـي القطـاع                  

ي الهام، وهناك ضرورة الكتشاف إمكانيات النساء       الحيوالزراعي حيث توجد أكبر مساهمة للنساء في هذا القطاع          
أبحاث قطاعية متخصصة مثل التطريز لوحده، أو التصنيع         كذلك هناك حاجة إلى      .في تطوير زراعة غير تقليدية    

 . وهكذا.. الغذائي، أو التجارة في مجاالت مختلفة 

الموقع والفرص المتاحة فيـه مثـل       كذلك، هناك حاجة إلى دراسة التوزيع الجغرافي لمشاريع النساء وخصوصية           
الفرص المتاحة لدعم النساء الحرفيات وصاحبات المشاريع الصغيرة في قطاع غزة بعد االنسـحاب              دراسة حول   

 كـذلك، دراسـة     .اإلسرائيلي من غزة ووضوح االتفاقيات النهائية على المعابر مع الجانب اإلسرائيلي والمصري           
نساء في المناطق الصناعية المستقبلية في ظل تجارب الدول األخرى في هذا            وتحليل الفرص التي يمكن إتاحتها لل     

  .  المجال واالستفادة منها
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 الملحق اإلحصائي
 
 

 حسب المحافظاتالنساء اللواتي لديهن رغبة في إقامة مشروع  1جدول رقم 
  (%)ال  (%)نعم 

 23.2 76.8 جنين
 64 36 طوباس
 52.1 47.9 طولكرم
 65.3 34.7 قلقيلية
 18.2 81.8 سلفيت
 49.4 50.6 نابلس

 56.2 43.8 رام اهللا والبيرة
 54.2 45.8 القس
 26.1 73.9 أريحا

 31.6 68.4 بيت لحم
 5.9 94.1 الخليل

 37.7 62.3 شمال غزة
 31.1 68.9 غزة

 54.6 45.4 دير البلح
 7.8 92.2 خان يونس

 28.9 71.1 رفح
 

  في األراضي الفلسطينيةسب الفئة العمريةتوزيع النساء اللواتي لديهن رغبة في إقامة مشروع حجدول رقم  

 الفئات العمرية األراضي الفلسطينية الضفة الغربية قطاع غزة
35.0 27.4 30.2 18-25 
30.0 41.8 37.5 26-35 
21.9 24.8 23.7 36-45 
11.0 5.2 7.3 46-55 
2.1 0.7 1.2 56-70 

 
 

 األراضي الفلسطينيةالحالة الزواجية في النساء اللواتي لديهن رغبة في إقامة مشروع  2جدول رقم 

  (%)ال  (%)نعم  (%)ال  (%)نعم  (%)ال  (%)نعم 
ــي (  األراض

 )الفلسطينية
ضــــفة  )األراضي الفلسطينية(

 غربية
ضــــفة 

 غربية
ــاع  قطاع غزة قط

 غزة
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 47 26.3 37.3 27.3 40.3 26.9 عزباء
 42 58.9 56.3 66 52.2 63.4 متزوجة
 3.7 6.6 2.7 3.5 3 4.7 مطلقة 
 6.4 8.2 3.7 3.2 4.6 5.1 أرملة

 100 100 100 100 100 100 المجموع
 
 

 األراضي الفلسطينية حسب مستوى التعليم في النساء اللواتي لديهن رغبة في إقامة مشروع

  (%)ال  (%)نعم  (%)ال  (%)نعم  (%)ال  (%)نعم 
 قطاع غزة قطاع غزة ضفة غربية ضفة غربية )األراضي الفلسطينية( )األراضي الفلسطينية( 

 2.7 5.3 3.7 2.2 3.4 3.2 أمية
 6.4 6 16.6 9.5 13.5 8.2 ابتدائي
 15.1 13.8 23.6 30.6 20.9 24.3 إعدادي

 6.4 5.3 3.1 3.1 4.1 3.9 ثانوي مهني
 20.5 27.3 25.3 25.9 23.8 26.4 ثانوي أكاديمي
 4.1 6 3.7 6 3.8 6 دبلوم متوسط

دبلوم متوسـط   
 كاديميأ

10.3 7.7 6.5 6.8 16.4 9.6 

 35.2 19.9 17.2 16.3 22.8 17.6 جامعة فأكثر
 100 100 100 100 100 100 المجموع

 
 

 األراضي الفلسطينية حسب  مستوى الدخل في النساء اللواتي لديهن رغبة في إقامة مشروع

  (%)ال  (%)نعم  (%)ال  (%)نعم  (%)ال  (%)نعم 
 قطاع غزة قطاع غزة ضفة غربية ضفة غربية )األراضي الفلسطينية( )نيةاألراضي الفلسطي( 

500-1000 28.5 19.5 25.8 19.1 33.1 20.5 
1000-1500 35.7 23.8 36.2 24.5 34.9 21.9 
1500-2000 17.4 24.5 17.6 24.3 17 25.1 

 32.4 15 32 20.3 32.1 18.4 2000أكثر من 
 100 100 100 100 100 100 المجموع
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  أنواع المشاريع التي تفكر فيها النساء في محافظات الضفة الغربية5جدول رقم 

رام اهللا    نابلس سلفيت قلقيلية طولكرم طوباس جنين  
 والبيرة

بيــت  أريحا  القدس
 لحم

 الخليل

 12.9 21.7 10.2 17 15.1 8.7 6.1 14.9 4 4.3 تطريز
24.6 

 4.3 17.4 11.5 13.1 19.4 8.7 40.8 28.7 96 95.7 خياطة
15.6 

 8.6   8.4 5.9 3.6 13 4.1 6.4     ورد صناعي
5.9 

 9.7   5.3 3.3 3.6 8.7 4.1 5.3     رسم على الزجاج
0.3 

 1.1 4.3 4.9 2             صناعة سجاد
2.1 

 7.5 4.3 5.8 2 1.4 4.3         صناعات خشبية
0.7 

صــنع مجــوهرات 
 واكسسوارات

    4.3 2 4.3 10.1 4.6 7.5 8.7 2.2 

2.1 

 3.2 4.3 3.1 2.6 0.7 4.3 2 4.3     صناعة الصابون
2.4 

 10.8 26.1 12.8 15.7 26.6 13 18.4 13.8     الكوافير
20.8 

 10.8 8.7 12.8 9.2 10.1 17.4 6.1 6.4     الصناعات الغذائية
14.2 

 2.2   4.4 0.7 7.2 8.7 2 5.3     صناعة الجبن واللبن
1.4 

 5.4 4.3 4   0.7 8.7   4.3     لنحلتربية ا
1 

     1.8 0.7             صنع البالط
  

 4.3   0.9   1.4     1.1     زراعة  الفطر
  

 17.2   6.6 23.5     14.3 5.3     غير ذلك
9 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجوع
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 ها النساء في محافظات قطاع غزة أنواع المشاريع التي تفكر في6جدول رقم 
 

ــمال    شـ
 غزة

ــر  غزة ديـ
 البلح

خــــان 
 يونس

 رفح

 تطريز
10.8 11.5 6.5 24.8 7.2 

 خياطة
15.4 9.5 6.5 22 9.6 

 ورد صناعي
7.7 9.9 4.6 2.1 9.6 

رسم علـى   
 4.8 0.7 1.9 6.2 10 الزجاج

صــــناعة 
 8.4     2.1 3.1 سجاد

صـــناعات 
 8.4   0.9 3.7   خشبية

صـــــنع 
ــوهرات م ج

واكسسوارات 13.8 14   0.7 8.4 

صــــناعة 
 4.8 0.7   2.9   الصابون

 الكوافير
12.3 13.2 8.3 16.3 10.8 

ــناعات  الص
 14.5 18.4 1.9 7.8 10 الغذائية

صــــناعة 
 3.6 12.1 0.9 2.5 1.5 الجبن واللبن

 تربية النحل
9.2 3.7 68.5     

 صنع البالط
          

زراعــــة  
       1.6 0.8 الفطر

 غير ذلك
5.4 11.5   2.1 9.6 
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ــذ   الفئة العمرية ــدم تنفي ــي ع ــبب ف الس

 المجموع 70-56 55-46 45-36 35-26 25-18 المشروع الذي فكرت به هو

 100 0.3 5.9 19.8 37.8 36.3 معارضة األسرة واألقارب

 100 1.4 11.1 20.1 41.0 26.4 معارضة المجتمع

 100 1.3 6.2 21.6 33.1 37.8 ةعدم توفر المهارات الالزم

 100 1.5 7.4 26.0 36.0 29.1 عدم توفر التمويل الالزم

 100 0.4 6.5 19.8 38.5 34.8 صعوبة إجراءات الترخيص

 

ــذ   ــدم تنفي ــي ع ــبب ف الس

 المشروع الذي فكرت به هو
 المجموع ال نعم

 100 78.7 21.2 معارضة األسرة واألقارب

 100 90.9 9.1 معارضة المجتمع

 100 66.7 33.3 عدم توفر المهارات الالزمة

 100 39 61 عدم توفر التمويل الالزم

 100 84.5 15.5 صعوبة إجراءات الترخيص

 

 ) نسب مئوية(حسب مستوى التعليم ) الذين أجابوا أنهم يحتاجون شيء(ماذا أحتاج للبدء بمشروع 

ــانوي  إعدادي ابتدائي أمية  ث

 مهني

ــانوي  ث

 أكاديمي

ــوم  دبل

 متوسط

دبلوم متوسـط   

 أكاديمي

جامعــة 

 فأكثر

المجموع

 100 16.9 9.1 4.4 26 4.7 25.4 9.6 3.9 دعم مالي
 100 19.4 10 5.4 25.6 5.1 22.7 8.9 2.9 دعم اسري ومجتمعي
 100 20.8 13.8 8.6 22.7 6.3 19 6.7 2.2 أن تتغير الظروف
 100 29.5 8.4 3.2 24.7 6.8 18.4 5.8 3.1 ثقة اكبر في النفس
 100 27.3 6.7 6 25.1 3.8 21.3 6.7 3.2 تدريب على مهنة

 100 26.6 8.3 9.9 26.6 2.1 17.2 5.2 4.2  على إدارة وتسويقبتدري
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 المؤشرات االقتصادية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة عدد المؤسسات والمشتغلين وأهم

 2004 –حسب  النشاط االقتصادي وجنس صاحب المؤسسة 
       (باأللف دوالر أمريكي القيمة)

ــاط  النشــــ

 الجنس االقتصادي
ــدد  عــــ

 االستهالك اإلنتاج التعويضاتالمشتغلين المؤسسات
القيمـــــة 

 المضافة
التكــــــوين 

 الرأسمالي

 30699.9 648782.2 804889.4 1453671.6 158281.3 58044 12589 ذكور الصناعة

 993.4 3819.4 2651.1 6470.5 2903.1 930 193 إناث  

  

ــبة  نسـ

 3.1 0.6 0.3 0.4 1.8 1.6 1.5 اإلناث

 31693.3 652601.5 807540.5 1460142.1 161184.3 58974 12783 المجموع  
 1500.0 85242.4 133598.4 218840.9 29379.5 5645 585 ذكور اإلنشاءات

 0.0 103.0 506.8 609.8 98.5 17 2 إناث  

  

ــبة  نسـ

 0.0 0.1 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 اإلناث

 1500.0 85345.5 134105.2 219450.7 29477.9 5662 587 المجموع  
 34015.6 518287.0 204034.5 722321.5 90992.2 98245 47930 ذكر التجارة الداخلية

 329.2 13195.7 5249.3 18445.0 1822.1 2607 1561 أنثى   

  

ــبة  نسـ

 1.0 2.5 2.5 2.5 2.0 2.6 3.2 اإلناث

 34344.8 531482.7 209283.8 740766.5 92814.3 100852 49491وع  المجم  
 47578.7 260900.4 154695.8 415596.2 149966.5 48418 14928 ذكر الخدمات

 2900.9 25027.0 11305.0 36332.0 17521.8 10207 2835 انثى  

  

ــبة  نسـ

 5.7 8.8 6.8 8.0 10.5 17.4 16.0 االناث

 50479.6 285927.3 166000.8 451928.2 167488.3 58625 17763 المجموع  
 24339.3 204889.8 30015.3 234905.1 37910.3 5839 641 ذكور  النقل

 4.9 144.6 49.8 194.5 33.0 25 8 اناث  

  

ــبة  نسـ

 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 1.2 االناث

 24344.3 205034.5 30065.1 235099.6 37943.3 5864 649 المجموع  
           

 138133.6 1718101.8 1327233.4 3045335.2 466529.7 216190 76673 ذكور  المجموع

 4228.4 42289.7 19762.1 62051.8 22378.5 13786 4600 اناث 

 

ــبة  نسـ

 3.0 2.4 1.5 2.0 4.6 6.0 5.7 اإلناث

 142362.0 1760391.5 1346995.5 3107387.0 488908.2 229977 81273 المجموع 
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بيانات غير منشورة: المصدر
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 في األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي حسب طبيعة المشاريع التي تديرها صاحبات األعمال
 القطاع النسبة المئوية

 تطريز 6.16

 الخياطة 10.06

 الورد الصناعي 0.62

 صناعات خشبية 0.41

0.21 

صـــنع مجـــوهرات  
 راتواكسسوا

 صناعة الصابون 0.62

 الكوافير 6.57

 صناعة الجبن واللبن 3.70

 تربية النحل 1.44

 الصناعات الغذائية 3.49

 صنع البالط 0.21

 زراعة الفطر 0.41

 سيراميك 0.21

 غير ذلك 65.91
100.00 Total 

 
 

 ن الضفة الغربية وقطاع غزة في كل م التوزيع النسبي حسب طبيعة المشاريع التي تديرها صاحبات األعمال
 المنطقة القطاع اإلنتاجي  النسبة المئوية

 الضفة الغربية تطريز 6.60

  الخياطة 9.50

  الورد الصناعي 0.79

  صناعات خشبية 0.53

  وإكسسواراتصنع مجوهرات  0.26

  صناعة الصابون 0.26

  الكوافير 6.60

  صناعة الجبن واللبن 4.75

  حلتربية الن 1.58

  الصناعات الغذائية 3.69

  صنع البالط 0.26

  زراعة الفطر 0.53

  سيراميك 0.26
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  غير ذلك 64.38

  المجموع 100.00

 قطاع غزة تطريز 4.63

  الخياطة 12.04

  صناعة الصابون 1.85

  الكوافير 6.48

  تربية النحل 0.93

  الصناعات الغذائية 2.78

  غير ذلك 71.30

  جموعالم 100
 

  (%)السبب الذي دفعهن للبدء بمشروع الفئات العمرية وتوزيع صاحبات األعمال حسب

الفئـــة 
 العمرية

ــق  تحقيـ
ذاتــــي 
وطموحاتي

لم أجـد   
ــال  عم

 آخر

تعبت من عملي   
 السابق

لتحسين دخل  
 أسرتي

يناسب حيـاتي   
ــرية  األســـ
ــؤولياتي  ومسـ

 العائلية

ــت  ورثــ
المشروع من  

 أهلي

المجموع

 20-2921.1 2.3 2.3 61.7 9.4 3.1 100 
30-34 24.4 4.7 2.3 53.5 12.8 2.3 100 
35-39 22.0 5.1 0.0 52.5 15.3 5.1 100 
40-44 31.3 0.0 0.0 51.0 12.5 5.2 100 
45-49 23.7 1.1 2.2 57.0 12.9 3.2 100 
50-54 11.8 13.7 0.0 56.9 11.8 5.9 100 
55-59 22.6 12.9 0.0 54.8 9.7 0.0 100 
60+ 24.1 6.9 0.0 41.4 17.2 10.3 100 

 
  (%)السبب الذي دفعهن للبدء بمشروع الحالة االجتماعية وتوزيع صاحبات األعمال حسب

ــة  الحالـ

 االجتماعية

ــق  تحقيـ

ــي  ذاتــ

 وطموحاتي

 لم أجد 

ــال  عم

 آخر

ــت  تعب

ــن  مـ

ــي  عمل

 السابق

لتحسين 

ــل  دخـ

 أسرتي

حياتي  يناسب

األســــرية 

ومسؤولياتي 

 العائلية

ــت  ورثـ

المشروع 

 من أهلي

 المجموع

 100 3.0 4.5 37.3 1.5 1.5 52.2 عزباء
 100 3.7 14.1 58.0 1.2 3.3 19.7 متزوجة
 100 0.0 8.0 48.0 4.0 16.0 24.0 مطلقة
 100 10.6 8.5 48.9 0.0 12.8 19.1 أرملة
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  (%)السبب الذي دفعهن للبدء بمشروع المستوى األكاديمي وتوزيع صاحبات األعمال حسب

ــتو  ىالمسـ

 األكاديمي

ــق  تحقيـ

ــي  ذاتــ

 وطموحاتي

 لم أجد 

ــال  عم

 آخر

ــت  تعب

ــن  مـ

ــي  عمل

 السابق

لتحسين 

ــل  دخـ

 أسرتي

حياتي  يناسب

األســــرية 

ومسؤولياتي 

 العائلية

ــت  ورثـ

المشروع 

 من أهلي

 المجموع

 100 4.5 22.7 50.0 2.3 11.4 9.1 أمية
 100 6.6 8.8 63.7 0.0 7.7 13.2 ابتدائي
 100 5.6 11.7 58.6 0.0 4.9 19.1 إعدادي

 100 1.7 10.3 69.0 0.0 1.7 17.2 ثانوي مهني
 100 2.7 16.0 58.0 2.0 2.0 19.3 ثانوي أكاديمي
 100 3.7 11.1 40.7 0.0 7.4 37.0 دبلوم متوسط

دبلوم متوسـط   

 100 0.0 8.8 47.1 0.0 5.9 38.2 أكاديمي
 100 3.5 10.5 33.7 4.7 0.0 47.7 جامعة فأكثر

 
 

  (%)السبب الذي دفعهن للبدء بمشروع مكان اإلقامة و األعمال حسبتوزيع صاحبات

 مكان اإلقامة

ــق  تحقيـ

ــي  ذاتــ

 وطموحاتي

 لم أجد 

ــال  عم

 آخر

ــت  تعب

ــن  مـ

ــي  عمل

 السابق

لتحسين 

ــل  دخـ

 أسرتي

حياتي  يناسب

األســــرية 

ومسؤولياتي 

 العائلية

ــت  ورثـ

المشروع 

 من أهلي

 المجموع

 100 2.9 15.0 57.1 1.1 7.0 16.8 قرية
 100 5.8 8.1 52.9 1.9 1.2 30.1 ينةمد

 100 1.4 14.3 58.6 0.0 2.9 22.9 مخيم
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 1 رقم ملحق

 قائمة بالمؤسسات العاملة في مجال دعم صاحبات األعمال والحرفيات الفلسطينيات

 
 الوزارات والمؤسسات الحكومية: أوال

 وزارة الشؤون االجتماعية اسم المؤسسة

 بيةالضفة الغر عنوان المؤسسة
  الشرايطالبيرة أم

  البيرة 3525. ب.ص
 0097222959061: تليفون

        0097222986183   
  0097222955723:  فاكس

 ps.gov.mosa.www: االلكترونيةالصفحة 
 

 :قطاع غزة
 . غزة، شارع فلسطين، قرب السفارة المصرية

 009702827474:  تليفون
         0097082829193   
  0097082827474:  فاكس

 الضفة الغربية وغزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 . تدريب على مهارات وحرف

 . تدريب على مهارات التسويق ودراسات الجدوى
 .تسويق منتجات النساء

 :قروض
 . يكي دوالر أمر2000متوسط القرض  -
 .  شهرا36 – 12: فترة السداد -

  %. 5-3: نسبة الفائدة -
 . يشترط وجود دراسة جدوى للمشروع المقدم - شروط الدعم

 ).بدون دخل(تستهدف برامج الوزارة النساء األكثر فقرا  -
 

 وزارة شؤون المرأة اسم المؤسسة

 الضفة الغربية عنوان المؤسسة
 البيرة 
  البيرة 4616. ب.ص

 0097222403315: تليفون
 0097222402175: فاكس
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  com.kamal@exeite.z: ايميل
 ps.gov.mowa.www: االلكترونيةالصفحة 

 
 قطاع غزة
  غزة-تل الهوى 

  00972 8 2841740: تلفاكس
 الضفة الغربية وقطاع غزة هاالمنطقة الجغرافية التي تغطي

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 دعم التدريب المهني والتقني للفتيات 

 . األولوية للنساء الفقيرات ومعيالت األسر والشابات شروط الدعم
 

 وزارة العمل اسم المؤسسة

 الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  الشارع الرئيسي– البيرة منطقة اإلرسال

  رام اهللا350. ب.ص
 820097222409585/: تليفون
 0097222409580: فاكس
  com.ol-mlabour@p: ايميل

 
 :قطاع غزة

 ابو خضرة –غزة 
 4021. ب.ص

 30/46009702829129/: تليفون

 0097082864300: فاكس
  ps.org.mol.www://http: صفحة الكترونية

 الضفة الغربية وغزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 

  شروط الدعم
  معلومات إضافية

 
 وزارة الزراعة  اسم المؤسسة

 الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  رام اهللا197. ب.ص
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 00972 2 2961091: تليفون
 00972 2 2961212: اكسف

  moa@planet.edu: ايميل

 
 :قطاع غزة

 تل الهوى، شارع بيروت
 4014. ب.ص

 00972 8 2830305: تلفاكس
 فاتنة وظائفي اسم الشخص المسؤول

 الضفة الغربية وغزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
راعية، المحافظة على البيئة،    مهارات ومشاريع ز  : التدريب -

 . دراسات الجدوى، التسويق
 . عمل دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة -

 . تسويق المنتجات النسوية -
الزوج عاطل عـن العمـل أو إعالـة         : االجتماعيةالحالة   - شروط الدعم

 .األسرة
 .المناطق الريفية فقط -

 .  سنة45 – 18: الفئة العمرية -

 . خاص وما فوق أش6: عدد أفراد األسرة -

 . ات/األولوية لصغار المزارعين -
 
 

  الوطنياالقتصادوزارة  اسم المؤسسة

 الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  رام اهللا–أم الشرايط 

  رام اهللا1629. ب.ص
 0097222981214: تليفون
 0097222981207: فاكس

 
 :قطاع غزة

  الرمال–غزة 
 4023. ب.ص

 0097282829140: تليفون
 0097282843707: فاكس
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 الضفة الغربية وغزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 تسويق المنتجات من خالل المعارض المحلية والدولية

 .أن تكون مسجلة لدى الوزارة في قسم إدارة الشركات - شروط الدعم
 .التجارية أن تكون مسجلة في الغرفة -

 . ة لدى الضريبةأن تكون مسجل -
 

 مؤسسات أهلية فلسطينية: ثانيا

  الجمعية الفلسطينية لصاحبات األعمال-أصالة اسم المؤسسة

 الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  شارع المبعدين– البيرة منطقة اإلرسال بناية صابر الطويل

  رام اهللا2316. ب.ص
 0097222400532: تليفون
 0097222400433: فاكس
 com.asala@palnet: ايميل

 
 :قطاع غزة

 غزة تقاطع الجالء وشارع الوحدة
 مبني بسيسو

 5099. ب.ص
 0097082827165: تليفاكس

 
  org.pal-asala.www://http: صفحة الكترونية

 ريم عبوشي اسم الشخص المسؤول
الضفة الغربية وقطاع غزة يوجد مكاتب في رام اهللا، جنين، غـزة،             لمنطقة الجغرافية التي تغطيهاا

 .بيت حانون، دير البلح، النصيرات، وجباليا
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 قروض

بضمان مجموعة من النساء    $ 1000إلى  $ 125 من   قروض جماعية  شروط الدعم
  امرأة15 إلى 5من 

توقيع اتفاقية قرض مع كفيـل      $ 500 -$250 قرض فردي موسمي  
 واحد بوجود المحامي

لزيادة حجم المشروع وتوسـيعه     $ 3000إلى  $ 1000 قرض فردي 
باإلضافة إلـى   % 1.5 شهر ومصاريف إدارية     24-12بفترة سداد   

 لمرة واحدة% 2عمولة 
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 35 و 15 دوالر لفترة تتراوح بـين       5000 إلى   3500قرض فردي   
عمولة لمرة واحـدة    % 2باإلضافة إلى   % 1صاريف إدارية   شهر وم 

 عند الصرف
لفترة تتراوح بـين    $ 20000و$ 5500قروض صغيرة تتراوح بين     

عمولة مرة  % 2و  % 6.15 سنوات ومصاريف إدارية تبلغ      3سنة و 
واحدة عند الصرف باإلضافة إلى سند دين منتظم وكفيلين اثنين على           

 .األقل
 8مكاتب الفرعية عدد ال معلومات إضافية

 
 

  رام اهللا –) وكالة الغوث(برنامج القروض التشغيلية السريعة  اسم المؤسسة

 .  رام اهللا–دوار الساعة  عنوان المؤسسة
 0097222984831: رقم هاتف

 . محافظة رام اهللا والبيرة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 قروض

 .السكن داخل المحافظة - روط الدعمش
 . أشهر فأكثر6مشروع قائم منذ  -

 . خبرة عملية في المجال -

 .  أشهر9 – 4: فترة سداد القرض -

  %. 2: سعر الفائدة على القرض -
 . ال تشترط المؤسسة وجود دراسة جدوى للمشروع مسبقا معلومات إضافية

 
 

 التنميـة والتخطـيط     ائرةد  والتضامن االجتماعي  اإلقراض برنامج اسم المؤسسة

  غزة –) وكالة الغوث(

  قرب وزارة الثقافة – الرمال – غزة عنوان المؤسسة
  972 07 2820001: الهاتف رقم

  972 07 2824949: الفاكس
: mail-e                                          

org.sarraf@unrwa.m 
 

  الصراف منى اسم الشخص المسؤول
 قطاع غزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها

 قروضنوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
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 األعمال 
 المشـاريع   جميـع  :نوعية البرامج والمشاريع التي تدعمها المؤسسة      شروط الدعم

 القائمة المدرة للدخل 
 15000 شيكل جديـد أو      12000 إلى   1000 من : حجم الدعم-4  

 شيكل جديد في المستقبل 
 :  شروط الدعم من حيث-5  
  المبلغ صرف تاريخ منذ : التسديدبدء -أ
  شهريا% 2 : مقدار الفائدة-ب  
  شهراً تبعا لمقدار المبلغ 11 إلى 4 من : مدة التسديد-ج  
 يدعم المجموعات في أول ثالث قروض ومن ثم األفراد          البرنامج -د

 في القروض الالحقة
 11عدد المكاتب الفرعية  معلومات إضافية

 
 

  التنمية الفلسطيني صندوق اسم المؤسسة

 القدس 20905ب . محطة القواسمي، صمقابل عمارة مجاهد، الرام، عنوان المؤسسة
   972 02 6/2447445 أو 2447350: الهاتف رقم

  972 02 2447349: الفاكس
 : mail-eorg.palfund-samis@pdf   

 ات في المكتب الرئيسي في الرام/الموظفين اسم الشخص المسؤول
 الضفة الغربية وقطاع غزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 قروض

  وخدماتية سياحية، زراعية صناعية، شروط الدعم
  دوالر أمريكي ألف 500 ألف إلى 25 من : حجم الدعم-4  
 :  شروط الدعم من حيث-5  
  سنة سماح تصل إلى فترة : التسديدبدء -أ
  الصرف عندسنويا تخصم % 1 : مقدار رسوم الخدمة-ب  
تخصم حسب سـعر    % 8 إلى% 7 من : مقدار الفائدة-ج  

 صرف الدوالر 
  سنوات 5 حتى : التسديدمدة -د
  األفراد والشركات من القطاع الخاص البرنامج يدعم-5  

 3عدد المكاتب الفرعية  معلومات إضافية
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  الزراعية الفلسطينية اإلغاثة جمعيات اتحاد اسم المؤسسة

 .  قرب بنك األردن– المعارف شارع – اهللا رام عنوان المؤسسة
  972 02 2952650:  الهاتفرقم

   972 02 2952650:  الفاكس
: mail-e                                                  

org .arc.tsd@pal 
  اسم الشخص المسؤول

  المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 

  زراعيةأن تكون المشروعات  شروط الدعم
 5000 للفـرد و     أقصىدني كحد    دينار أر  3000 :الدعم حجم -4

 دينار أردني كحد أقصى للمجموعة 
 :  من حيثالدعم شروط -5
  أقصى اشهر كحد 6 فترة سماح مدتها هنالك : التسديدبدء  -أ
 تدفع لمرة واحدة عند صرف القرض وقيمتها        خدمة هناك رسوم    -ب
  مع مجمل مبالغ السداد وتجدولمن المبلغ  % 5
  فائدة ال يوجد -ج
  السماح شهر من فترة 34 :التسديدمدة  -د
 .  يدعم األفراد والمجموعاتالبرنامج  -5
 نشاطاتالبرنامج يدعم النساء المشاركات في      :  خاصة شروط  -و  

 .دائرة تنمية المرأة الريفية في اتحاد جمعيات اإلغاثة الزراعية فقط
  معلومات إضافية

 
اإلغاثـة  (عيـة التنميـة الزراعيـة       برنامج التوفير والتسليف، جم    اسم المؤسسة

 )الزراعية

 . قرب مستشفى رام اهللا الحكومي – اهللا رام عنوان المؤسسة
  0097222963850: تلفاكس
 0097222952650:  الفاكس

 org.arc-pal.www :االلكترونيةالصفحة 
 

 :قطاع غزة
 . نونبيت حانون، قرب بلدية بيت حا

 00972 6 2457091: تلفاكس
 الضفة الغربية وقطاع غزة  المنطقة الجغرافية التي تغطيها
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نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 :القروض. أ
تؤخذ القروض من جمعية    (قروض بشكل غير مباشر      -

 ).التوفير والتسليف في الموقع وللعضوات فقط

 .  دوالر أمريكي700متوسط حجم القرض  -

 .  شهر36 – 6ترة السداد ف -

  %.  6نسبة الفائدة  -
 :التدريب المهني. ب

 .تدريب على حرف ومهن -

 : التدريب على مهارات. ج

اإلدارة، المحاسبة، دراسات الجدوى،    (تدريب على مهارات     -
 ). والتواصل، القيادة النسويةاالتصالالتسويق، مهارات 

 :التسويق. د

  .تسويق المنتجات النسوية -
 . العضوية في جمعية التوفير والتسليف في الموقع دعمشروط ال

 15عدد الفروع  معلومات إضافية
 
 

   صفا-جمعية التنمية الريفية  اسم المؤسسة

  رام اهللا–صفا  عنوان المؤسسة
  00972 2 2488298:  الهاتفرقم

 منطقة صفا والقرى المحيطة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
قدمـه لصـاحبات    نوع الـدعم الـذي ت     

 األعمال 
 قروض

 )التطريز(تدريب على مهن حرفية 
 )كومبيوتر، مهارات اتصال وتواصل(تدريب على مهارات 

 دراسات الجدوى
 .  دوالر أمريكي2000متوسط القرض هو  - شروط الدعم

 .  شهرا20 – 15فترة السداد  -

  %. 1: نسبة الفائدة -

  %. 1: نسبة العمولة -

 . لتوفيرأن تكون عضو في صندوق ا -
 
 

   برنامج التدريب النسوي– القدس –المسيحية  الشبان جمعية اسم المؤسسة

 :الضفة الغربية عنوان المؤسسة
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 فرع رام اهللا
 شارع المدارس البيرة مقابل مدرسة البيرة الثانوية للبنات

 97222956769:  تلفون
 97222959986: فاكس

 
 : غزة
 97082822963:  تلفون
 97197082861: فاكس

  الرمال غزة–شارع الجالء 
  جرار – السبع مي اسم الشخص المسؤول

 
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 قروض

 اللواتي تلقين تدريب من قبل البرنـامج        للنساء الجمعية قروض    تقدم شروط الدعم
 تربيـة أبقـار، تربيـة       بالستيكية،تربية النحل، بيوت    : في مجاالت 

. رانب، تصنيع غـذائي، زراعـة أعشـاب، فطـر         أغنام، دجاج، أ  
 .  إلى أي نوع آخر من الدورات التي يقيمها البرنامجباإلضافة
 علـى أال    المشـروع من تكلفـة    % 70 -% 60 الجمعية بـ    تساهم

  دوالر 2500يتجاوز المبلغ 
 :  الدعم من حيثشروط  -5  
 فـي  مـن البـدء      أشـهر  التسديد بعد ثالث     يبدأ : التسديدبدء  -أ  

 المشروع 
 من قيمة القرض % 5 :الفائدة  -ب
  يوجد رسوم خدمة ال  -ج  
  شهر في حدها األقصى 30 : التسديدمدة  -د
  من النساءالمجموعات البرنامج يدعم األفراد أو -5  

 7عدد المكاتب الفرعية  معلومات إضافية
 
 

    فاتن –لإلقراض والتنمية  الفلسطينيةالمؤسسة  اسم المؤسسة

  للمؤسسة مكاتب في جميع المحافظات تابعة هنالك عنوان المؤسسة
  972 02 5833683: ) الرئيسيالمكتب( الهاتف رقم

 972 02 5835771: الفاكس
 : مكتب رام اهللا

  مقابل معهد الطيرة، رام اهللا–الطيرة 
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  رام اهللا2446ب .ص
 2961470/1-2- 00970: تلفون
                         2961472-2-00970:  فاكس
org.faten.www://http 

 أنور الجيوسي اسم الشخص المسؤول
 .  فرع11الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل  المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 قروض
 دراسات الجدوى

  دينار أردني 200 – 150 :ألول االقرض شروط الدعم
 األول تـزداد قيمتهـا      القـرض  قروض أخرى بعد سـداد       تعطى -

  دينار 1200تدريجيا حتى تصل إلى 
  القرض أسبوعين من صرف بعد :التسديد بدء  -
 شهريا % 2 :الفائدة مقدار -
  األقصى في حدها أشهر ستة : التسديدمدة -
 عات األفراد بكفالة مجمويدعمالبرنامج  -
 . شهرا48 – 6 فترة السداد -
  %. 5.5 نسبة الفائدة -
 .  يشترط وجود دراسة جدوى مسبقا-
 . سنة60 – 21:  الفئة العمرية-
 .  وجود مشروع قائم-

 15عدد المكاتب الفرعية  معلومات إضافية
 
 

  إلقراض النسويل  غزةبرنامج –  الثقافة والفكر الحر جمعية اسم المؤسسة

 

  يونس خان مؤسسةعنوان ال
  الخامس الدوار  - ، حي األمل البحرشارع
  األغا جاسر عمارة
  00972 8 2051299:   الهاتفرقم

   00972 8 2067299: الفاكس
                                    :  mail-e

 com.cfta@palnet  
 قطاع غزة غطيهاالمنطقة الجغرافية التي ت

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 قروض
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  أول قرض دوالر 3000 – 1000 شروط الدعم
  ثاني دوالر قرض 5000 – 1000

 :  شروط الدعم من حيث-5  
 للمشاريع القائمة   القرض من تاريخ صرف     شهر : التسديدبدء -ا  
  للمشاريع الجديدة أشهر 3م
  سنويا% 7.5 : مقدار الفائدة-ب  
 من القرض % 1 : خدمةرسوم -ج
 .  شهرا24 – 10 فترة السداد -
 .  ال يشترط وجود دراسة جدوى مسبقا-
 .  يشترط الخبرة الفنية في المجال-
 .  وجود كفالء-

  يدعم األفراد فقطالبرنامج معلومات إضافية
 
 

  الزراعي العربي للتطوير المركز اسم المؤسسة

 : ضفة الغربيةال عنوان المؤسسة
  شارع المبعدين– البيرة منطقة اإلرسال بناية صابر الطويل –البيرة 
  البيرة3816ب .ص
 97222409650: تلفون
 97222409652: فاكس
  com.acad@palnet: ايميل

 :غزة
 97082828106: تلفون
 97082847745: فاكس

 
 سمير البرغوثي اسم الشخص المسؤول

 الضفة الغربية وقطاع غزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 جمعيات توفير وتسليف

 تدريب
 قروض

  دوالر أمريكي 10000 – 2000 شروط الدعم
 :  الدعم من حيثشروط  -5  
 إلـى   اداواسـتن  فترة سماح وفقا للمشروع      هنالك : التسديدبدء  -أ

 الموسم الزراعي 
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    يوجد رسوم خدمة ال  -ب
 تناقصية % 8 : الفائدةمقدار -ج
  سنوات 3 – 1 : التسديدمدة  -د
  يدعم األفراد فقطالبرنامج  -5

 
 

  الشرق األدنى ومؤسسة من اجل التنمية التعاون اسم المؤسسة

  عقب كفر عزمي الشويكي، بالقرب من بريد عمارة عنوان المؤسسة
  كفر عقب – اميس سمير 

ــاكس 972 02 5833725:   الهاتفرقم    02 5836758:  الفـ
972  :  mail-eorg .cdnef@cdnef 

  اسم الشخص المسؤول
  المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 

  لمشروع اإلسكان أمريكي دوالر 15000لى  األعالحد شروط الدعم
 :  الدعم من حيثشروط  -5
  الصرف ثالث اشهر من بعد :التسديد بدء  -أ  
 % 3 : هندسيةرسوم  -ب
 سنويا على الدفعات الشهرية % 6 : الفائدةمقدار  -ج
    سنوات 4– 3 : التسديدمدة  -د  
 فـي   موعاتوالمج يدعم األفراد في مشروع اإلسكان       البرنامج  -5

 البرامج األخرى
 
 

  المدرة للدخل المشاريع برنامج – الغوث الدولية وكالة اسم المؤسسة

  19149ب  .ص   جراح،الشيخ عنوان المؤسسة
 972 02 5890452:  الهاتف رقم

  972 02 5322714:  الفاكس
: mail-e                                              
 org.azein@unrwa 

  اسم الشخص المسؤول
  المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 
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   والخدماتية والسياحيةاإلنتاجية     شروط الدعم
  دوال أمريكي كحد أقصى 10000 : الدعمحجم  -4  
 :  الدعم من حيثشروط  -5
  شهرين إلى سماح من صفر فترة :تسديد البدء -أ
 % 2 : إداريةرسوم  -ب  
 متناقصة % 9 : الفائدةمقدار  -ج  
  شهرا 18 : مدة التسديد- د
  البرنامج يدعم األفراد فقط-ه  

  معلومات إضافية
 
 

 مركز بيسان للبحوث واإلنماء اسم المؤسسة

  البيرة- عمارة النجمة– شارع حطين –البالوع  عنوان المؤسسة
  رام اهللا725ب .ص
 97222407837: تلفون
 97222405777: فاكس

 com.bisan@palnet: بريد الكتروني

  org.bisan.www:  الصفحة االكترونية
 

 عزت عبد الهادي اسم الشخص المسؤول
 . الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل فرعين رئيسيين غرافية التي تغطيهاالمنطقة الج

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 . مساعدة المبادرات في دراسات الجدوى -
دراسـات الجـدوى، مبـادئ      : بناء القـدرات والتـدريب     -

المحاسبة، التسويق، مهارات إتصال وتواصـل، مهـارات        
 . يوتر وكيف تبدأي مشروعكالتعامل مع البنوك، كومب

 . ال يوجد شروط محددة شروط الدعم
 
 

 مركز العمل التنموي معا اسم المؤسسة

 :الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  رام اهللا– عمارة الغرفة التجارية – بريد رام اهللا شارع
  القدس 51352ب  .ص
 97222954451: تلفون
 97222950755: فاكس

 com.maanc@palnet: بريد الكتروني
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 org.ctr-maan.www://http: صفحة الكترونية
 

 :قطاع غزة
 .  غزة–قرب قصر الضيافة 

 00972 8 2823712: تلفاكس
 سامي خضر اسم الشخص المسؤول

  الغربية وقطاع غزةالضفة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
التدريب على مهن وحرف ومهارات التسويق، المحاسـبة واإلدارة،         

 .والكومبيوتر واإلتصال والتواصل
 .دراسات الجدوى

 . تسويق المنتجات النسوية
 .مستوى المعيشة - شروط الدعم

 .عدد أفراد األسرة -

 . األولوية للشخص المعيل -

التدمير المباشر  (دى تأثر األسرة باإلجراءات اإلسرائيلية      م -
 ). أو الجدار

 
 

 جمعية المرأة العاملة للتنمية اسم المؤسسة

 :الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  رام اهللا – األنبياءشارع 
  رام اهللا2171ب .ص
 97222986761: تلفون
 97222963288: فاكس

 edu.pwwsd@planet: بريد الكتروني
 :غزة

 97082843388:  تليفاكس
  خريشةأمل اسم الشخص المسؤول

 .  فروع6الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل  المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
مبـادئ المحاسـبة،    (تدريب على مهارات وحرف ومهن       -

، التسـويق،   والتواصـل  االتصـال بيوتر، مهـارات    الكوم
مهارات التعامل مع البنـوك، وكيفيـة تأسـيس تعاونيـة           

 ).إنتاجية
 .تسويق منتجات النساء -
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 . منح -
 . األولوية هي للنساء معيالت األسر من الريف والمخيمات شروط الدعم

 . امحليا، إقليميا ودولي:  يتم تسويق المنتجات النسوية- معلومات إضافية
 

 مركز شؤون المرأة غزة اسم المؤسسة

  غزة– 3. شارع خليل الوزير، عمارة السعيد ط عنوان المؤسسة
  غزة1281ب .ص
 97082877311: تلفون
 97082877313: فاكس

  com.wac@palnet: بريد الكتروني

  ps.org.wac.www: ةااللكترونيالصفحة 
 يشانائلة ع اسم الشخص المسؤول

 قطاع غزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 

  شروط الدعم
  معلومات إضافية

 
 

  األسرةإنعاشجمعية  اسم المؤسسة

 :الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  البيرة–القديمة خلف بلدية البيرة 

  البيرة 3549ب .ص
 97222402876: تلفون
 97222401544: فاكس

  com.usra@palnet  :  يااللكترونالبريد 

  org.inash.www:  ةااللكترونيالصفحة 

 
 فريدة العمد اسم الشخص المسؤول

 الضفة الغربية المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 تسويق منتجات

 النساء الفقيرات واألرامل وزوجات الشهداء شروط الدعم
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  غزة– االجتماعيبستان السالم للتنمية والتكافل  اسم المؤسسة

 . م الشارع العا–دير البلح، المعسكر  عنوان المؤسسة
 00972 8 2534336: تلفاكس

  اسم الشخص المسؤول
 دير البلح المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 .تدريب على مهن وحرف
 . ، الكومبيوتراالتصال: تدريب على مهارات

 .  من خدمات المركزلالستفادةال يوجد شروط مسبقة  شروط الدعم
 

 
 اإلتحاد العام للصناعات الفلسطينية مؤسسةاسم ال

 الضفة الغربية عنوان المؤسسة
 .  سطح مرحبا، قرب مستشفى الرازي–البيرة 
  رام اهللا547. ب.ص

 00972 2 2400255: تليفون
 00972 2 2407335: فاكس
 info@pfi-net.org:إيميل

 www.pfi.ps: االلكترونيةالصفحة 

 
 :قطاع غزة

 ن القسام، مقابل سلطة الطاقة شارع عز الدي–غزة 
 00972 8 2838664: تليفون
 00972 8 2838674: فاكس

 الضفة الغربية وغزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 .دراسات الجدوى

 . تدريب على حرف ومهن
تدريب على مهارات التسويق، دراسات الجدوى، مبادئ المحاسـبة،         

 . االتصالمهارات التعامل مع البنوك، الكومبيوتر، ومهارات 
يستهدف الدعم أصحاب وصاحبات المصانع من مختلـف األحجـام           شروط الدعم

 .  وبمواصفات محددة معتمدة لدى اتحاد الصناعات
 
 

  فلسطين-جمعية الرواد الشباب  اسم المؤسسة

 عمارة فالكون شارع بطن الهوا عنوان المؤسسة
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 985 .ب.ص
 رام اهللا
 2966705-2-970: تليفاكس
 ps.info@yep: ايميل

 
 الضفة الغربية المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 مساعدة في تأسيس األعمال
 تقديم خدمات استشارية

 لقروضالمساعدة في الحصول على االعتماد وا
 توفير المعلومات واألبحاث الالزمة
 التشبيك وإيجاد الروابط والصالت

 توفر صفات ريادية شروط الدعم
 الخدمات لألفراد معلومات إضافية

 
  مركز التدريب المهني-جمعية الشبان المسيحية اسم المؤسسة

  مخيم عقبة جبر-أريحا عنوان المؤسسة
 02 2322649: تليفون
 02 2321375: فاكس
 com.ymcavtc@palnet: ايميل

 اسماعيل صالح حمدان  اسم الشخص المسؤول
 الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 تدريب مهني 

 عامـا بـالتركيز علـى ذوات االوضـاع          35 و   15 الشابات بـين   شروط الدعم
 االجتماعية الصعبة بما في ذلك االيتام وذوي اإلعاقات الخفيفة 
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 :مؤسسات أجنبية عاملة في فلسطين: ثالثا

 

  لمانيالتنمية األ بنك اسم المؤسسة

 

  مرحبا سطح عنوان المؤسسة
  البيرة – الشرفة 23
   972 02 2984462: الهاتف رقم
    972 02 2952610: سالفاك

:mail-ecom.ol-dtapal@p 
 االسـتثمار أي مسؤول عن اإلقراض في فروع البنك العربي أو بنك     اسم الشخص المسؤول

 الفلسطيني 
 الضفة الغربية وقطاع غزة المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 قروض

 توسيع المشاريع القديمة التي ال يزيد عمرها عـن          الجديدة، المشاريع شروط الدعم
  سنوات 3

  أدنى كحد دوالر 10.000 : الدعمحجم
 : شروط الدعم من حيث

  أعلى سنتين من استالم القرض كحد بعد : التسديدبدء  -أ
  بالدوالر القرضإذا كان % 1: رسوم الخدمة-ب

  بالشيكلا كان القرض إذ% 1.5  
 إذا كان القرض بالدوالر % 8):قابلة للتغير (الفائدة -ج

  األردني بالدينارإذا كان القرض % 12  
  الجديد بالشيكلإذا كان القرض % 16.5  

  أعلى كحد سنوات 10 : التسديدمدة -د
 البرنامج يدعم األفراد أو المجموعات من الجنسين معلومات إضافية

 
 

  كير العالميةمنظمة مؤسسةاسم ال
  عنوان المؤسسة

  اسم الشخص المسؤول
  المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 

  شروط الدعم
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  معلومات إضافية
 

 " المقدسةاألراضي " القدس كاريتاس اسم المؤسسة

  القدس 20894ب . الجديد صباب النوتردام فندق عنوان المؤسسة
 972 02 6287574:  الهاتف رقم
  972 02 6288421: لفاكسا

:  mail-enet .caritas@shami 
  اسم الشخص المسؤول

  المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 

  أمريكي  دوالر5000 إلى 2000 شروط الدعم
 :  الدعم من حيثشروط  -5
  القرض صرف ستة اشهر من بعد : التسديدبدء -أ
 تدفع سلفا % 6 فائدة مقدارها هنالك  -ب
  شهرا عشرون : التسديدمدة  -ج  
  البرنامج يدعم األفراد فقط -د  
 المقترضـة  لـدى  وجود الخبـرة     -1 : شروط خاصة-ه  

  دراسة جدوى للمشروع عمل -2 
 ال    -4  المشروعقيمةمن % 40اهمة ب  المس-3 

  الثروة الحيوانية المشروعيمول 
  وجود كفالء-5 

  معلومات إضافية
 

 GTZ اسم المؤسسة

 :الضفة الغربية عنوان المؤسسة
 شارع عبد اهللا جودة، البيرة 

 91383 القدس 38383ب .ص
 97222400740: تلفون
 97222400741: فاكس

  de.pal@gtz-gtz:  البريد االكتروني

  de.gtz.www:  الصفحة االكترونية

 :غزة
 97082833373: تلفون
 97082833381: فاكس



 104

  اسم الشخص المسؤول
  المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 

  الدعمشروط 
  معلومات إضافية

 
 

 أوكسفام اسم المؤسسة

 :الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  بيت حنينا–شارع حزما 

  القدس20560ب .ص
 97226568932: تلفون
 97226568933: فاكس

  com.oxfamqc@palnet:  يااللكترونالبريد 

  ca.qc.oxfam.www:  ةااللكترونيالصفحة 
  اسم الشخص المسؤول

  المنطقة الجغرافية التي تغطيها
نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         

 األعمال 
 

  شروط الدعم
  معلومات إضافية

 
 

  الطفلإنقاذمؤسسة  اسم المؤسسة

 :الضفة الغربية عنوان المؤسسة
  القدس–ط  شعفا25042ب .ص
 97225833683: تلفون
 97225835771: فاكس

  org.savethechildren@scuspalestine:  يااللكترونالبريد 

  org.savethechildren.www:  ةااللكترونيالصفحة 

 : ةغز
 الرمال–شارع الجالء 

 199ب .ص
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 97082826040: تلفون
 97082861018: فاكس

  com.csfgs@palnet:  يااللكترونالبريد 

  اسم الشخص المسؤول
  المنطقة الجغرافية التي تغطيها

نوع الـدعم الـذي تقدمـه لصـاحبات         
 األعمال 

 

  شروط الدعم
  لومات إضافيةمع
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 1ملحق رقم 

 
 جدول لقاءات المجموعات البؤرية

 
 المؤسسات المشاركة عدد المشاركات التاريخ مكان اللقاء

 رام اهللا
 

أصالة، فاتن، النوادي النسوية لإلغاثة الزراعية،        مشاركة14 14-9-2005
 مبادرات فرديات

 فاتن  مشاركة14 2005-9-22 بيت لحم
 جمعية التوفير والتسليف اإلغاثة الزراعية  مشاركات10 2005-9-25 بدو

 فاتن، جمعية التوفير والتسليف اإلغاثة الزراعية  مشاركة19 2005-9-28 الخليل
 المركز النسوي لمخيم شعفاط ومبادرة فردية  مشاركات4 2005-9-29 القدس

 مقترضات من مؤسسة فاتن  مشاركات7 2005-10-3 مدينة غزة
 مقترضات من مؤسسة فاتن  مشاركات8 2005-10-4 جباليا

  



 107

 2ملحق رقم 

 استمارة مسح توجهات النساء الفلسطينيات نحو األعمال
 

 معلومات عامة: القسم األول
 

QA1  ال)         توقفي عن تعبئة االستمارة( نعم  هل لديك مشروع تجاري تملكين جزءاً من رأسماله؟  . 
QA2  العمر بالسنوات_______ ______ 
QA3  أرملة-4                مطلقة-3                  متزوجة-2                     عزباء-1:     الحالة االجتماعية  
QA4  مخيم-3                    مدينة-4                       قرية-1:          مكان السكن  
QA5نابلس   -6 سلفيت          -5 قلقيلية             -4 طولكرم            -3        طوباس   -2 جنين            -1:   المحافظة  

  شمال غزة-12 الخليل          -11 بيت لحم        -10 أريحا               -9 القدس           -8 رام اهللا والبيرة   -7                   
  رفح           -16 خان يونس        -15 دير البلح       -14 غزة           -13                   

QA6  مستوى التعليم 

 مهني ثانوي -4                     إعدادي -3                       ابتدائي -2         )ال تقرأ وال تكتب(  أمية -1
  جامعة فأكثر -8 دبلوم متوسط أكاديمي       -7                 دبلوم متوسط -6 ثانوي أكاديمي                   -5

QA7شخص ______ :  عدد أفراد األسرة. 

QA8 اإلسرائيلي  متوسط دخل األسرة  الشهري بالشيكل 

 2000 أكثر من -4      2000 إلى 1500 من -3       1500 إلى 1000 من -2        1000 إلى 500من   -1
QA9شخص_______ : سرة   عدد األفراد الذين يعملون في األ. 

QA10ال تعمل   -2               تعمل             -1        :  الحالة العملية               

QA11ال أعيل أحداً-3 مشارك في إعالة األسرة               -2نفسي                  -1 :  أنا مسؤول عن إعالة  
QA12  حددي،  أخرى-4                زوجة-3            ابنة-2                  نفسي-1 :  العالقة برب األسرة________ 

 
  من إنشاء مشاريع خاصة بهنالنساءموقف 

 
  QB1إذا كان الجواب نعم، انتقلي الى سؤال  ( بك؟اً خاصاًهل فكرت في إنشاء مشروعQB3(    ال -2       نعم               -1؟ 
  QB2 ،يمكن اختيار أكثر من جواب (؟لماذاإذا كان الجواب ال(  

 QB2a  ال رغبة لدي QB2b  دخل إضافيإلى لست بحاجة QB2c      مهارات،أسباب اجتماعية وأسرية(لدي اإلمكانية لتنفيذ الفكرةليس.( 
QB3 يمكن اختيار أكثر من جواب( لماذا لم تنفذي المشروع الذي فكرت به؟( 

QB3aمعارضة األسرة واألقارب    QB3b  معارضة المجتمع    QB3c  اإلدارية، التسويقية(عدم توفر المهارات الالزمة( 
 QB3d   عدم توفر التمويل الالزم  QB3e صعوبة إجراءات الترخيص        QB3f  عوامل أخرى، حددي _________. 
  QB4بيمكن اختيار أكثر من جوا(؟ ك الذي تفكرين بهماذا تحتاجين للبدء بمشروع( 
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 QB4a  رأسـمال ( دعم مـادي(            QB4b    دعـم أسـري ومجتمعـي           QB4c   االجتماعيـة ظـروف ال أن تتغيـر        
QB4e ثقة اكبر بالنفس                         QB4f  تدريب على مهنـة                     QB4g   تسـويق،  إدارة( تـدريب ، (...      

QB4h  تدريب على مهارات االتصال وإدارة الموظفين    
  Q54لو أردت القيام بمشروع في أي مجال سيكون ؟ 

 الرسم على الزجاج -4            الورد الصناعي -3                    الخياطة -2          )أشغال يدوية(تطريز  -1

 )ذهبية وفضية وتقليدية(صنع مجوهرات وإكسسوارات  -7           صناعات خشبية -6                 صناعة السجاد -5
 )معجنات وطبيخ(الصناعات الغذائية  -10                   الكوافير -9               صناعة الصابون -8

 زراعة الفطر -14              صنع البالط -13             تربية النحل -12          صناعة الجبن واللبن -11

 .______________: غير ذلك، حدد -15
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 3ملحق رقم 

 استمارة مسح صاحبات األعمال والحرفيات

 
 

 معلومات عن صاحبة العمل: القسم األول
 

 ال  -2             نعم -1 ).إذا كانت اإلجابة ال، يرجى التوقف عن تعبئة االستمارة (؟نسبة في رأسمالههل تملكين المشروع الذي تديرينه 
 

 ________________________:خص الذي جمع المعلوماتاسم الش

 ____________________:اسم الشخص المجيب

 __________________:هاتف الشخص المجيب

 
QA1  العمر بالسنوات_____________  
QA2  أرملة-4                         مطلقة-3                   متزوجة-2                      عزباء-1 :الحالة االجتماعية  
QA3  مستوى التعليم 

 مهني ثانوي -4                      إعدادي -3                        ابتدائي -2          )ال تقرأ وال تكتب(  أمية -1
  جامعة فأكثر -8 دبلوم متوسط أكاديمي        -7                  دبلوم متوسط -6 ثانوي أكاديمي                    -5

QA4عدد أفراد األسرة   :_________ 

QA5ال أعيل أحداً-3 مشارك في إعالة األسرة             -2معيل رئيسي                      -1:    إعالة األسرة  
QA6  م مخي-3                                 مدينة-2                              قرية-1:  مكان السكن 
QA7  حددي،  أخرى-4                زوجة-3               ابنة-2                 نفسي-1  :العالقة برب األسرة________ 
QA8سلفيت-5 قلقيلية            -4 طولكرم               -3 طوباس               -2 جنين              -1  :  المحافظة  

  بيت لحم -10 أريحا            -9 القدس                -8رام اهللا والبيرة         -7 نابلس             -6 
 -16 خان يـونس         -15 دير البلح                -14 غزة                                 -13 شمال غزة                        -12 الخليل                         -11

 رفح     
 

 خاص بصاحبات األعمال والحرفيات: القسم الثاني
 

QB1  الذي دفعك إلنشاء مشروع؟ما السبب  

QB1a  تحقيق ذاتي وطموحاتي            QB1b  لم أجد عمال آخر              QB1c  تعبت من عملي السابق   
QB1d لتحسين دخل أسرتي                QB1e  يناسب حياتي األسرية ومسؤولياتي العائلية    
QB1f  ورثت المشروع من أهلي          QB1g أخرى حددي ______ 

QB2  ؟ما هي طبيعة المشروع 
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   صـناعة السـجاد    -5        الرسم على الزجاج   -4         الورد الصناعي  -3             الخياطة -2  تطريز                                      -1
   الكـوافير  -9       صناعة الصـابون   -8    )ذهبية وفضية وتقليدية  (صنع مجوهرات وإكسسوارات      -7         صناعات خشبية  -6

   )، مخلالت، تجفيف خضار، فواكه وما شابه      معجنات وطبيخ (الصناعات الغذائية    -12      تربية النحل  -11  صناعة الجبن واللبن   -10
  غيـر ذلـك،     سـيراميك                -17 صـدف            -16 خـزف              -15    زراعـة الفطـر     -14          صنع الـبالط   -13
 ______:يحدد

QB3   سنة إنشاء المشروع______________________ 

QB4  إذا كان الجواب ال، يرجى االنتقال الى سؤال (؟  هل المشروع مسجلQb7(         1-            ال -2نعم 
QB5حددي،مكان آخر -4     الغرفة التجارية -3       وزارة العمل -2       في وزارة االقتصاد  -1   :  المشروع مسجل في _____ 
QB6  ال -2نعم            -1           هل واجهت مشاكل في الحصول على ترخيص للمشروع؟ 
QB7في المشروع  ما عدد العاملين  

 .     بأجرعاملين______ أقارب درجة ثانية، و ________ أقارب درجة أولى و ________  ، منهم ________رجال  
 .    عامالت بأجر______ قريبات درجة ثانية، و _______ قريبات درجة أولى و ________ ، منهن _________نساء  

QB8  دوالر أمريكي ______________  للمشروعما هو رأسمال االبتدائي. 

9QB  دوالر أمريكي_____________ ي قيمة المشروع حاليا ما ه. 

10QB  وعك؟كيف مولت مشر 

  QB10a  نسبة ) دخل أرباح، بيع أراضي(مصادر ذاتية____%   QB10b  نسبة .  اقتراض من األسرة____% 
QB10c   نسبة .  منحة من األسرة____%                         QB10d  نسبة .  قرض من بنك تجاري____% 
QB10e  نسبة .  قرض من مؤسسة إقراض نسوية____%          QB10f    غير ذلك حددي______ ،_____% 

QB11    ال، يرجى االنتقال الى سؤال      إذا كانت اإلجابة    ( عند إنشاء المشروع      أو مشاكل  هل واجهتك صعوباتQB13.( 1-                       2نعم- 
 ال

QB12  يرجى اختيار المشكلة التي عانيتي منها مع درجة حدتها. 

 ال يوجد حادغير  محايد حادحاد بشدة البند الرمز
QB12aمشاكل في تمويل المشروع 
QB12bمشاكل في تسويق المنتجات 
QB12cمشاكل في الحصول على المواد الخام 
QB12dمشاكل في نقص المهارة اإلدارية أو التسويقية أو الفنية 
QB12e تكلفة المعامالت الخاصة باالستيراد والتصدير ارتفاعمشاكل في 
QB12f ارتفاع في تكلفة النقل والمواصالت 
QB12gمشاكل في التسعير 
QB12hمشاكل بسبب قانون العمل 
QB12i مشاكل اجتماعية 
QB12j  مشاكل أخرى، حددي___________ 

 
QB13  إذا احتجت مساعدة ألمر يتعلق بالمشروع لمن تلجأين؟ 
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 QB13a زوجلل             QB13b  بما في ذلك أبناء، أخوة أو والدين(قارب لأل(         QB13c  متخصصـة     مؤسسة 
 QB13d صـدقاء لأل/ لمجتمع المحليل/جيرانلل   B13e   شـركة استشـارات مهنيـة   ل/ محـام ل    QB13f    غيـر ذلـك

 ______ حددي
  QB14ال -2.          سنة______ نعم، لمدة  -1    به؟  قبل البدء ال المشروع في مج هل كان عندك خبرة سابقة 
  QB15      اذا كانت االجابة ال، يرجى االنتقال الى سؤال    (هل تفكرين في تطوير المشروع الذي تملكين؟QB17(     1-                 2نعـم- 

 ال
  QB16 كثر من خياريمكن اختيار أ  (؟مجاالت التطوير التي تفكرين بهاما هي( 

QB16a   زيادة رأس المال                            QB16b  الدعاية واإلعالن عنه بشكل أكبر     

QB16c  تحسين نوعية المنتج .                    QB16d  إدخال خطوط إنتاج إضافية .    

QB16e  توسيع حجم السوق المستهدف .             QB16f ،حددي غير ذلك _____ 
  QB17      اذا كان الجواب ال، الرجاء االنتقال الى سؤال          (هل حصلت على تدريب خاص بإدارة مشروعك؟QB19(    1-                             2نعم- 

 ال
QB18أثناء العمل بالمشروع-2                                   قبل البدء بالمشروع-1         متى حصلت على التدريب؟  

   QB19ساعة______  د ساعات عملك االسبوعية في المشروععد. 
 

   QB20أين يتم تسويق منتجات المشروع؟ 

  QB20a القرية أو المدينة التي أعيش بها سوق في .____  %                 QB20b  في المحافظة ____ % 

QB20c  في فلسطين ____   %                                          QB20d             السوق العربية  في____ % 

QB20e  ة  في السوق العالمي____% 
  QB21في حال تسويق المنتجات في السوق الخارجية ما هي الطريقة؟ 

QB21a   بطريقة فردية____%                               QB21b  عن طريق وسيط تجاري ____   %    

QB21c تقوم بها بالتريد معارض مثل تلك التي ___%        QB21d  ى حددي  أخر_________ ،____% 
  QB22هل تعرفين معلومات عن 

 ال نعم
QB22a المنتجات المنافسة 
QB22b مستوى أسعار منتجاتك في السوق 
QB22c تفضيالت وخيارات المستهلكين 
QB22d تكلفة توصيل المنتج للمستهلك 

 

  QB23ال -2_______                نعم، ما هي، حددي -1      ؟ هل أنت عضو في نقابة أو جمعية 
  QB24 ال -2نعم                 -1     هل هناك دور للسلطة الوطنية الفلسطينية في دعم المشروع؟ 
  QB25 ال -2                نعم               -1      هل هناك إعفاء ضريبي يستفيد منه مشروعك؟ 

 


