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نبذة عن الجمعية

من نحن
ي الضفة الغربية وقطاع غزة. نشأت 

جمعية تنمية المرأة الريفية هي مؤسسة أهلية فلسطينية تنشط �ن
ي العام 2001 

ي جمعية التنمية الزراعية، و�ن
الجمعية عام 1987 خالل االنتفاضة االوىل كدائرة نسوية �ن

.RA-287-C استقلت الجمعية وتم ترخيصها وتسجيلها لدى وزارة الداخلية تحت الرقم

تتمتع جمعية تنمية المرأة الريفية بتواجد قوي ومعت�ب للقاعدة المجتمعية الريفية بوجود شبكة تحتوي 
عىل اك�ث  من 3000 عضوهمن خالل 58 ناٍد نسوي. كما تمتاز الجمعية بهيكلية تنظيمية فريدة ذات 

/ات. ن /ات المتفاني�ي ن ة من المتطوع�ي قاعدة شعبية واسعة وكب�ي

ي مجتمعاتهن المحلية، 
نسىع إىل تعزيز حقوق المرأة الريفية من خالل إيجاد بيئة ممكنة وداعمة لهن �ن

 : ، وتصميم المشاريــــع االبتكارية ضمن ثالثة برامج هي ي ي المجتمع الفلسطي�ن
ية �ن ون�ش مساهماتهن ال�ث

ن االقتصادي، المشاركة االجتماعية والسياسية، ومناهضة العنف ضد النساء. التمك�ي

والضغط  المهارات  والتعبئة وتطوير  المجتمعية  والمشاركة  والتوعية  التعليم  برامجنا هذه  ي 
�ن نوظف 

. ي
والمنارصة من أجل خلق قيادات نسوية داخل المجتمع الري�ن

رؤيتنا
إعالن  وثيقة  مع  ينسجم  بما  ي  الفلسطي�ن الريف  ي 

�ن والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  ن  ب�ي المساواة 
االستقالل واالتفاقيات والمعاي�ي الدولية.

رسالتنا
ي قادر عىل المطالبة وتنمية حقوق النساء االجتماعية  ي الريف الفلسطي�ن

نسىع إىل خلق حراك نسوي �ن
واالقتصادية والسياسية.

قيمنا
ي ممارساتها 

م الجمعية بتطبيقها �ن ن ي تل�ت يحكم عمل جمعية تنمية المرأة الريفية منظومة من القيم العليا ال�ت
ن وتتضمن:  اتيجية كقيادة وإدارة وموظفات وموظف�ي اليومية وتوجهاتها االس�ت

 	.  وحرماناً
ً
العدل واالنحياز لألك�ث تهميشا

المساواة. 	 
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المشاركة. 	 

الشفافية.	 

التطوع. 	 

المصداقية.	 

القوة وعدم المساومة.	 

أهدافنا االستراتيجية 
اتيجية لجمعية تنمية المرأة الريفية لألعوام 2019 – 2023 األهداف االس�ت

ي . 1
ن الرجل والمرأة والحد من العنف ضد النساء والفتيات �ن تعزيز مستوى العدالة والمساواة ب�ي

. ي المجتمع الفلسطي�ن

2 .. ي ي الريف الفلسطي�ن
تعزيز العدالة االقتصادية للنساء والفتيات �ن

ها عىل المستويات الوطنية . 3 ن مستوى أداء الجمعية وكفاءتها ورفع مستوى تمثيلها وتأث�ي تحس�ي
واإلقليمية والدولية.

ي 
ي تتبناها الجمعية �ن تعت�ب عمليات التعبئة المجتمعية والضغط والمنارصة جزء أساسي من األدوات ال�ت

م الجمعية بالعمل ليس فقط مع النساء والفتيات  ن عملها نحو تحقيق أهدافها. باإلضافة إىل ذلك، تل�ت
. ن المحىلي والدوىلي وإنما كذلك مع الشباب والرجال، ومع صناع القرار عىل المستوي�ي

عضوات مجلس االدارة
رئيسة مجلس االدارة	  ليىل جريس زيادة  

دالل محمد مساد          أمينة الصندوق	 

أمينة ال�	  ي 
ي دسو�ت خولة حس�ن

ي قطاع غزة	 
نائبة الرئيسة �ن هناء ابو عليان  

عضوة	  ة فليح مسعود  أم�ي

عضوة	  اسمهان يوسف داود 

عضوة	  سامية  عىلي الطل  
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عضوة 	  فتحية صالح ابو عمرة 

عضوة 	  فاطمة محمد العوض 

عضوات الرقابة :
السيدة ليىل خشان	 

ن	  السيدة رقية الدغام�ي

عضوية الجمعية
ي  ي المنظمات والتجمعات المحلية ال�ت

تسىع جمعية تنمية المرأة الريفية لتوسيع عضوياتها ومشاركتها �ن
ي الشبكات واالئتالفات:

تعمل عىل خدمة المجتمع ومن ضمن عضوياتها �ن

شبكة المنظمات األهلية البيئية الفلسطينية	 

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية	 

منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة 	 

تجمع المؤسسات التنموية النسوية  / محافظة بيت لحم	 

ن المرأة  	  مركز تواصل لتمك�ي

شبكة معا االخبارية	 

ي	  بوي الفلسطي�ن االئتالف ال�ت

الغرف التجارية 	 

شبكة األورو متوسطي لحقوق االنسان 	 

الشبكة النسوية العربية » رؤى«	 

ي “إندع”	  ي االقليمي العر�ب
المؤتمر النسا�ئ

ائتالف سيداو	 

ي الحكم المحىلي 	 
منتدى النوع االجتماعي �ن
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مواقعنا
النوادي  وتعت�ب  الغربية وقطاع غزة،  الضفة  ي 

�ن  
ً
ريفيا  

ً
ي 58 موقعا

�ن الريفية  المرأة  تنمية  تعمل جمعية 
النسوية أساس عملنا منذ العام 1987. وتقدم هذه النوادي مساحات فريدة للنساء للتجمع والتعلم 
ك فيما بينهن. ويعت�ب كل ناٍد نسوي مؤسسة قاعدية مجتمعية شبه مستقلة  والتنظيم والعمل المش�ت
ي 

لها نظامها العمىلي وهيكلها الخاص. تعمل كافة النوادي عىل نشاطات فردية تالئم احتياجات النساء �ن
ي توجد بها النوادي، وكجزء من شبكة نوادي جمعية تنمية المرأة الريفية يحطن كل ناٍد  التجمعات ال�ت

ي الحمالت السياسية. 
ي المشاريــــع التنموية األك�ب و�ن

نسوي بفرص المشاركة �ن

رام هللا و قرى القدس الغربية
يالجيب

ودمزارع النوبا�ن ي�ب

ي زيدبيت عنان عارورةقراوة ب�ن

بيت لحم

نبيت فجارالخ�ن واد فوك�ي

واد رحالحوسانالولجة

ة زع�ت

الخليل

إذنابيت كاحلالظاهرية

خاراسبيت اوالالشيوخ

صوريفحلحولالسموع

 ترقوميا

مسحةكفل حارسفرخة سلفيت

قطاع غزة

بيت الهياالشوكةالمغراقة

خربة العدسالسوارحةالمنارة

واد السلقا

نابلس
سبسطيةبرقةبيت دجن

نبيت فوريك جماع�ي

ن و طوباس جن�ي

ن ةعان�ي ن بردلةع�ن

جلبوندير ابو ضعيفبيت قاد

طوباسصانورميثلون

طولكرم و قلقيلية

شوفة جيوسبيت ليد

عتيلكفر عبوشدير الغصون

نكفر ثلث نإمات�ي قف�ي

صيداارتاح
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انجازات جمعية تنمية المرأة الريفية خالل العام 2019

التطوير المالي واالداري
اتيجية الخماسية  بما يتناسب  مع اهداف  ي بداية  العام 2019  بناء الخطة االس�ت

انهت  الجمعية �ن
الجمعية ورسالتها ومستجدات العمل فيها ، وعملت ايضا عىل تطوير نظامها الماىلي واالداري.

المشاريع
تتوجه جمعية تنمية المرأة الريفية  ممثلة بمجلس ادارتها وكافة طواقمها االدارية والتنفيذية والتطوعية 
ن عىل مساهمتهم المادية والمعنوية إلنجاح وتطوير  ن والممول�ي بجزيل الشكر والعرفان لجميع الداعم�ي
الريفيات عىل وجه  للنساء  الدعم والمنارصة  ، ولتوجيه  ي  الفلسطي�ن الريف  ي مختلف مواقع 

الجهود �ن
التحديد.

ي قامت  الجمعية بتنفيذها  خالل العام 2019 وجزء منها ما زال مستمرًا ، وهي  فيما يىلي المشاريــــع ال�ت
: عىل النحو  التاىلي
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الية للتنمية الدولية الوكالة األس�ت

ن وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة  ن الفلسطيني�ي ن وصول صغار المنتج�ي وع: تحس�ي م�ش
ة »تكامل« - أمينكا3  ات الصغ�ي ذات القيمة العالية و المج�ت

اكة مع مؤسسة أوكسفام وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش

ن وأك�ث مرونة   للمنتج�ي
ً
ن االغذية ليكون اك�ث إنصافا ن أداء االنتاج الزراعي وتجه�ي وع: تحس�ي هدف الم�ش

واستعدادًا لألسواق، مما يسهم بزيادة االنتاج والجودة والربحية وتنافسية الخضار والفاكهة الطازجة، 
ي سالسل القيمة المستهدفة لتكون اك�ث استدامة وربحية.

كما يسهم بتفعيل مشاركة المرأة والرجل �ن

ن والمزارعات والجمعيات  الفئة المستهدفة: صغار المزارع�ي

مناطق التنفيذ: الضفة الغربية وقطاع غزة 

وع: 2016 لغاية 2019 مدة الم�ش
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ي االتحاد االورو�ب

ن مستوى المعيشة وتعزيز قدرات المجتمعات  وع تعزيز النمو الزراعي الشامل لضمان تحس�ي وع: م�ش م�ش
ي المناطق المصنفة »ج« من الضفة الغربية.

المستضعفة �ن

اكة مع مؤسسة أوكسفام. وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش

. ي القطاع الزراعي
ن وخاصة النساء العامالت �ن ن االقتصادي لصغار المزارع�ي وع : التمك�ي هدف الم�ش

، طوباس. مناطق التنفيذ: حلحول، الخ�ن
ة. ن وخاصة النساء، األندية النسوية والتعاونيات الصغ�ي الفئة المستهدفة: صغار المزارع�ي

وع: 36 شهرا. مدة الم�ش
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)SIDA( ي الدولي
الوكالة السويدية للتعاون اإلنما�ئ

ي الفلسطينية 
ي االرا�ن

وع: »التطوير العادل لإلنتاج الزراعي ونظم السوق للتنمية االقتصادية المرنة �ن م�ش
.”SIDA“  المحتلة

اكة مع مؤسسة أوكسفام. وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش

القطاع  مع  وبالتعاون  الخاص  القطاع  بقيادة  التسويق  لخدمات  افضل  أداء  ن  تحف�ي وع:  الم�ش هدف 
ن اغذية ونظم سوق اك�ث مرونة   وتجه�ي

ً
ي تطوير انتاج زراعي اك�ث انصافا

وع سوف يسهم �ن العام. الم�ش
ي االنتاج والجودة 

ي الفلسطينية المحتلة، مما سيؤدي اىل زيادة �ن
ي االرا�ن

كة �ن لموفري الخدمات المش�ت
والربحية والقدرة التنافسية للفاكهة المركزة والعص�ي ودبس الخروب.

مناطق التنفيذ: الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ن والشباب. الفئة المستهدفة: التعاونيات النسوية و المجموعات االنتاجية وصغار المزارع�ي

مدة التنفيذ:  2016 لغاية 2019.
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الصندوق العالمي للنساء

وع: من حقنا قانون يحمينا م�ش

ي  ي 5 مناطق ريفية لألثر السل�ب
وع: العمل عىل زيادة وعي النساء والشباب ورجال الدين �ن هدف الم�ش

الذي ينتجه العنف ضد النساء عىل المجتمع كافة 

مناطق التنفيذ: الضفة الغربية

الفئة المستهدفة: النساء، طالب وطالبات من المدراس، رجال الدين والواعظات وأعضاء المجالس 
المحلية.

وع: 8/2019 – 7/2020  مدة الم�ش
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ن ن الفلسطيني�ي مجموعة الهيدرولوجي�ي
ي قطاع غزة.

رة من الحرب �ن ن األوضاع الصحية للعائالت المت�ن وع: تحس�ي م�ش

رة من الحرب وع : دعم ومساعدة العائالت المت�ن هدف الم�ش

مناطق التنفيذ: قطاع غزة

رة من الحرب  الفئة المستهدفة: العائالت المت�ن

وع : 8/2018 لغاية 2/2019 مدة الم�ش



التقرير السنوي 2019 | 14

)AICS( ي
الوكالة اإليطالية للتعاون االنما�ئ

ي والقدرة عىل 
ن لضمان األمن الغذا�ئ ن الجنس�ي الفوارق ب�ي وع: تعزيز تنمية ريفية مستدامة تراعي  م�ش

ي الضفة الغربية 
الصمود لدى المجتمعات الضعيفة �ن

اكة مع مؤسسة اوكسفام وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش

ي تراعي حساسية النوع االجتماعي  ي تعزيز التنمية الريفية المستدامة ال�ت
وع : المساهمة �ن هدف الم�ش

ي مناطق »ج« 
ي ومقومات الصمود للتجمعات الريفية المهمشة المحاذية للجدار �ن

وتحقيق االمن الغذا�ئ

ن و جيوس  مناطق التنفيذ:واد فوك�ي

ن  ي الموقع�ي
الفئة المستهدفة: ستة واربعون امرأة �ن

وع : 5/2018  لغاية  4/2020 مدة الم�ش
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مانوس

ي بلدة الظاهرية
ن الوصول اىل الموارد المائية وخدمات النظافة لألرس االك�ث احتياجا �ن وع :  تحس�ي م�ش

ي 
 من خالل وصولهم اىل خدمات موثوقة �ن

ً
وع: تعزيز الظروف الصحية لألرس األك�ث ضعفا هدف الم�ش

مجال المياه وال�ف الصحي 

مناطق التنفيذ: بلدة الظاهرية ) محافظة الخليل(

الفئة المستهدفة : 50 سيدة من بلدة الظاهرية

وع : 1/11/2018 لغاية  31/8/2019 مدة الم�ش
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Global Ministries

ي مناطق ريفية 
ي يعشن �ن

وع : تعزيز سبل العيش وفرص العمل للنساء والشباب اإلناث اللوا�ت اسم الم�ش
مختلفة جنوب وشمال الضفة الغربية .

منافذ  االنتاجية وتوسيع  قدراتها  زيادة  الريفية عن طريق  للمرأة  العيش  تعزيز سبل  وع:  الم�ش هدف 
التسويق الخاصة بها

ي الضفة الغربية
مناطق التنفيذ: 6 مواقع �ن

ي المناطق المستهدفة وعدد من خريجات الجامعات الجدد.
الفئة المستهدفة : نساء التعاونيات �ن

وع : 12/2018 لغاية  12/2019 مدة الم�ش
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ي الفلسطينة المحتلة
ي لالرا�ن

صندوق االمم المتحدة االنسا�ن

وع:  توف�ي مصادر بديلة للطاقة )الطاقة الشمسية( لدعم محطات تحلية المياه لضمان الحصول  م�ش
ي قطاع غزة. 

ي المناطق االك�ث هشاشة �ن
ب مستدامة، كافية وآمنة للسكان �ن عىل مياه رسش

 GVC  اكة مع مؤسسة وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش

ي قطاع غزة بنظام طاقة شمسية متجددة وذلك لعجز 
وع:  تزويد محطات تحلية المياه �ن هدف الم�ش

ة االزمات، وشح الوقود الالزم الدارة  ب ف�ت محطات التحلية عن تلبية االحتياجات المطلوبة لمياه ال�ش
وتشغيل المولدات الخاصة لتشغيل المحطة

مناطق التنفيذ: قطاع غزة

ن عىل كافة انحاء قطاع غزة لتكون قادرة عىل التشغيل  الفئة المستهدفة :  احدى ع�ش  محطة موزع�ي
ي اوقات االزمات..

ي جميع الظروف وخاصة الطوارئ �ن
ب �ن بهدف تلبية االحتياج من مياه ال�ش

وع:  2/2019 – 7/2019 مدة الم�ش
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ي 
التعاون االسبا�ن

ن القدرات االجتماعية  ي الضفة الغربية وقطاع غزة لتحس�ي
وع: تقوية شبكة التعاون االقتصادي �ن م�ش

»convinio« واالقتصادية واالستقاللية

FPS اكة مع جمعية التنمية الزراعية ومؤسسة وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش

ي الضفة الغربية 
ن صمود المجتماعات الريفية المعرضة للخطر �ن ي تحس�ي

وع : المساهمة �ن هدف الم�ش
وقطاع غزة لتمكينها من الوصول اىل الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة.  

،بيت فوريك، بيت دجن،  المنارة/ غزة ن مناطق التنفيذ: برقة،جماع�ي

ي المواقع المستهدفة 
الفئة المستهدفة :  النساء ، الفتيات ،الرجال والشباب �ن

وع:  1/2019 – 1/2023 مدة الم�ش
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CISU
. ن ي فلسط�ي

وع: التقليل من العنف ضد المرأة من خالل تأسيس مجموعات داعمة وضاغطة �ن م�ش

اكة مع مؤسسة الدانر الدنماركية  وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش

ن ودعم النساء الناجيات من العنف من خالل تقديم  وع : تشكيل مجتمعات داعمة لتمك�ي هدف الم�ش
الخدمات الفردية لهن    

مناطق التنفيذ: محافظة بيت لحم ومحافظة الخليل 

/ة اجتماعي /ة ي
ن و20 أخصا�ئ وع، 10 معلم�ي الفئة المستهدفة : طاقم الم�ش

وع:  1/2019 – 6/2020 مدة الم�ش
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)BMZ) الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية األلمانية

ي مناطق 
وع: تعزيز سبل العيش وقدرات االنتاج للنساء الريفيات وزيادة فرص العمل للشابات �ن م�ش

مختلفة من الضفة الغربية . 

ي المناطق الريفية وزيادة المبيعات   
وع :. زيادة قدرات االنتاج للنساء �ن هدف الم�ش

ا ، جمعية صيدا التعاونية ، جمعية بيتا التعاونية  ن مناطق التنفيذ: الضفة الغربية ) نادي نسوي ع�ن
ية ، جمعية فرخة التعاونية ( ف الخ�ي للصابون، جمعية دير رسش

الفئة المستهدفة : النساء المعيالت الرسهن

وع:  15/12/2019-31/3/2020 مدة الم�ش
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EU ي االتحاد األورو�ب

ي البحر المتوسط
وع: الشبكات المستدامة البتكار المنتجات الزراعية الرائدة �ن م�ش

اكة مع التحاد األندلسي للمدن والمحافظات– االندلس – اسبانيا كمستفيد  وع بال�ش يتم تنفيذ الم�ش
توسكانا  األخرون: Slow Food Foundation for Biodiversity-منطقة  كاء  وال�ش  ، الرئيسي
Gozo Devel- ،تونس University of Sfax ،لبنان American University of Beirut  إيطاليا،
Women for Cultural Develop- ،مالطا opment Agency - Gozo Regional Committee

ment )Namaa( األردن.

ي جميع 
ها �ن وع : تشجيع استخدام أساليب اإلنتاج واإلنتاج المستدام بيئيا واجتماعيا ون�ش هدف الم�ش

الغذائية  المنتجات  ن جودة وكمية ووضوح  المتوقع أن يتم تحس�ي المتوسط. من  البحر  أنحاء منطقة 
ن بشكل خاص  ك�ي ة -مع ال�ت الزراعية المحلية. نتيجة لذلك، سيتم زيادة دخل المؤسسات الريفية الصغ�ي
تم  ي  ال�ت والمتوسطة  ة  الصغ�ي كات  ال�ش ي 

�ن الوظائف  توف�ي  سيتم  ا،  ً أخ�ي النساء.  تديرها  ي  ال�ت تلك  عىل 
ي مجال األغذية الزراعية. وسيتم العمل عىل تعزيز وتطوير سالسل القيمة الغذائية 

تأسيسها حديًثا �ن
ايدة والمزيد من االستدامة االجتماعية  ن ي ستوفر فرص عمل م�ت ة الحجم ال�ت الزراعية التقليدية الصغ�ي

  Slow Food ي
ة واألساليب الراسخة �ن وع عىل الخ�ب والبيئية. حيث سيب�ن الم�ش

ي  محافظ�ت ي 
�ن الزراعية  المناطق  التنفيذ:  مناطق 

ن وطوباس جن�ي

ي ومزارعي األغذية  الفئة المستهدفة : صغار منتحب
الزراعية، السلطات العامة والمحلية ، الشباب من 

ي الجامعات والمعاهد. خريحب

وع:  9/2019 – 8/2022 مدة الم�ش
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كفينا تل كفينا

ي الفلسطينية المحتلة من خالل تدعيم قدرات 
ي األرا�ن

ن �ن ن الجنس�ي وع: »تعزيز المساواة ب�ي م�ش
الشابات والشباب والممارسات والسياسات« 

ي الدوىلي )سيدا( 
الممول من: مؤسسة كفينا تل كفينا والوكالة السويدية للتعاون اإلنما�ئ

ن من خالل دعم  ي فلسط�ي
ن �ن ن الجنس�ي وع إىل تعزيز المساواة ب�ي وع : هدف الم�ش هدف الم�ش

المجتمعات المحلية والسلطات واآلليات والتوثيق، وذلك من خالل عدة نشاطات وفعاليات من 
ي محافظات الضفة الغربية 

ضمنها بناء قدرات الشابات والشباب من مختلف المناطق الريفية �ن
، والنوع االجتماعي ،وحمالت الضغط والمنارصة والسياسات،  ن ن الجنس�ي ي مجاالت المساواة ب�ي

�ن
الشمال  ي  ي منطق�ت

ي �ن 12 يوم تدري�ب تنفيذ  بالنفس والقيادة من خالل  العرض، والثقة  وأساليب 
ات عن طريق المجموعات الشبابية الذين تم تدريبهم من  والجنوب، باإلضافة اىل نقل هذه الخ�ب
ي الشمال  ي منطق�ت

ن اىل 10 من التعاونيات النسوية التابعة للجمعية �ن خالل برنامج تدريب المدرب�ي
ن تضمن  ي كل من الخليل، رام هللا، جن�ي

وع عقد 3 ورشات مركزية �ن والجنوب . وتم من خالل الم�ش
ي عىل  المب�ن العنف  التوعية حول  اىل  باإلضافة  المستهدفة   المناطق  ي 

النساء �ن احتياجات  رصد 
النوع االجتماعي اذ تم تنفيذ الحمالت ضمن حملة 16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة. 
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االصدارات 
ي تنفذها مؤسسة GVC االيطالية وجمعية تنمية  ■  تم انتاج فيديو توعوي ضمن حملة رفع الوعي ال�ت

 عىل سالمة وصحة المياه” وعرضه عىل صفحة الفيسبوك الخاصة 
ً
المرأة الريفية، “فلنحافظ سويا

ي الجمعية.
�ن

ي تنفذها مؤسسة GVC االيطالية وجمعية  ■ ي توعوي ضمن حملة رفع الوعي ال�ت
تم انتاج مقطع صو�ت
تنمية المراة الريفية.

ي قطاع غزة  ■
ي �ن

التعاو�ن النسيج االجتماعي  المرأة من  ن  وع تمك�ي انتاج فلم عن حفل اختتام م�ش تم 
ي تعاونيات قطاع غزة ، وتم 

وزيادة المهارات االجتماعية واالقتصادية واستقاللية النساء العامالت �ن
عرضه عىل صفحة الفيسبوك الخاصة بالجمعية.

احصائيات 
العام 2019 العام 2018

29 16 عدد الطاقم 

16 11 عدد المشاريــــع 

5406 2911 رواد السوشال  ميديا 

1225336 1004535 االيرادات 

1253795 1010481 المرصوفات 
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المتابعين
ن 2019 نسبة المتابع�ي ن 2018 نسبة المتابع�ي البلد

4228 2500 ن  فلسط�ي

395 300 ي المحتلة 
االرا�ن

161 150 م�

67 52 االردن

61 52 كا  أم�ي

42 40 تونس

31 28 الجزائر

30 27 سوريا

24 26 المغرب

26 22 الدنمارك

21 21 تركيا

320 165 دول اخرى

تطلعات العام 2020
ن جدد	  فتح عالقات مع ممول�ي

توسيع القاعدة الجماهرية للجمعية	 

ي بناء قدرات الطاقم وعضوات االندية النسوية 	 
االستمرار �ن

العمل عىل اعداد خطة اعالمية لتسليط الضوء عىل انشطة الجمعية	 

تسجيل اندية الجمعية المنتجة كتعاونيات انتاجية مستقلة	 


