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كلمة مديرة اجلمعية 
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بها تصنع منا جميعا  نمر  التي  اليومية  التحديات  الفلسطينيات ولعل  النساء  دور  يتعاظم  بعد يوم  يومًا 
القيادات و المسئوالت اللواتي  تتبنى القضايا المجتمعية المختلفة، وأن أبرز التحديات هو الوضع االقتصادي 
المتدني الذي يلقي بظالله على جميع مناحي الحياة، وبرأي فإن التركيز على التمكين االقتصادي للنساء 
يتطلب عمل خطة  وهذا  المدني،  المجتمع  و مؤسسات  بشكل خاص  الجمعية  من  الكبير  الجهد  يتطلب 
التركيز على  الماضي هو  العام  الجمعية خالل  ابرز ما عملت به  الجانب، ولعل  المعالم في هذا  واضحة 
االسرة  الحتياجات  االساسية  المنتوجات  تنتج  تعاونيات  ثماني  تشمل  والتي  االنتاجية  التعاونيات  تأهيل 
الفلسطينية تحت اسم الحاكورة، وإلدراك الجمعية بأهمية هذا الجانب ركزت الجمعية على بناء نواة وحدة 
اقتصادية لتطوير المنتوجات النسائية والمساعدة في ايجاد اسواق محلية وعالمية للمنتوجات النسوية، 
إضافة الى التركيز على التطوير االداري والمالي ومهارات التصنيع والتسويق والتغليف، وهذه األنشطة 
االسواق  في  المنتوجات  وطرح  االنتاج  مراحل  لتطوير  االنتاجية  التعاونيات  في  مكثف  بشكل  ركزت  

الفلسطينية تحت اسم ) الحاكورة(.
أما التركيز على قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي فقد تم التركيز في السنة الماضية على أنشطة 
موجهة من قبل المؤسسات النسوية المختلفة في كافة المحافظات حيث تم التركيز على القضايا الجندرية 
التوعوية في أهمية تشكيل الوعي النسوي  في مجال قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي، ولعل 
أبرز القضايا التي تم الحديث عنها بشكل موسع حول حق النساء في الميراث والملكية لتمكينها اجتماعيا 
الكثير  في  شاركنا  فقد  للنساء  والسياسي  االجتماعي  الدور  على  التركيز  بأهمية  منا  إيمانا  سياسيا..  و 
من المؤتمرات واللقاءات واالعتصامات والندوات التي تنادي بمشاركة النساء في الحياة العامة ولعل أبرز 
األنشطة التي كانت هذا المجال هو دعم المنتوجات الوطنية ومقاطعة المنتوجات االسرائيلية في األسواق 
المتساوي والمشاركة في  للعمل  المتساوي  األدنى لألجور واألجر  الحد  المحلية، وضرورة تطبيق قانون 

حملة أغيثوا غزة التي كانت بالشراكة في جمعية التنمية الزراعية ) اإلغاثة الزراعية(.

لقد تميز عام 2014 بإنجازات كبيرة على صعيد المؤسسة و كان أبرز هذه اإلنجازات:
المصادقة على الخطة اإلستراتيجية الجديدة للفترة الواقعة ما بين عام 2014 – 2019	 
و أيضا تم العمل على إقرار النظام اإلداري الجديد للجمعية.	 
تم فتح عالقات مع شركاء جدد لتطوير عمل الجمعية وبناء قدراتها.	 
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تم تحديث شواغر في الجمعية مما أدى الى زيادة عدد الطاقم التنفيذي.	 
حراك واسع على المستوى اإلعالمي للجمعية واالشتراك في العديد من البرامج اإلعالمية من قبل 	 

طاقم الجمعية.
تم تحديث الصفحة اإللكترونية الخاصة بالجمعية.	 
تم تسجيل تعاونية انتاجية إلنتاج العسل ومنتجاته وحصل على نتيجة ممتاز عند إجراء الفحص 	 

المخبري الالزم.
تمثيل الجمعية في العديد من التحالفات واالجتماعات على المستوى المحلي والدولي.	 

وأخيرا وبكل فخرًا واعتزاز نتقدم بالشكر الجزيل لطاقم الجمعية على الجهود المبذولة من قبلهن من أجل 
تعظيم الخدمات المقدمة للنساء في الريف الفلسطيني من خالل بناء شبكة عالقات جيدة مع مؤسسات 
المجتمع المدني الذي نلتقي في األهداف المشتركة معها، والتي تعمل جاهدة في تحقيق األهداف التنموية 
الشكر  الشريكة موصوال هذا  المؤسسات  لهذه  والتقدير  الشكر  الجمعية بجزيل  و  تتقدم أسرة  العامة، 
للمنسقات الميدانيات ورئيسات األندية النسوية، و عضوات الهيئة العامة و رئيسة وعضوات مجلس إدارة 
الجمعية،و لن ننسى طاقم قطاع غزة اللواتي عملن بجهد  كبير أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 

كل التقدير لهن.
تمنياتي للجميع بأن يكون العام المقبل أفضل في انجازاته وعمله وأن يعم األمن والسالم على جميع أبناء 

شعبنا الفلسطيني.

مديرة الجمعية 
ناديه حرب



عن اجلمعية

تعرف جمعية تنمية المرأة الريفية بأنها مؤسسة أهلية نسوية تعمل في المناطق الريفية الفلسطينية 
بهدف تمكين النساء الريفيات، و ال يقتصر الخط التاريخي لعمل جمعية تنمية المرأة الريفية على الفترة 
العام 2001 فقط، بل تعود فترة حياة تدخلها  الزمنية منذ تأسيسها وتسجيلها كمؤسسة مستقلة في 
بدأت  الثمانينات حيث  أواخر  منذ  وذلك  عامًا،  مر حوالي 26  وتمتد على  الفلسطيني  الريف  التنموي في 
دائرة المرأة في جمعية اإلغاثة الزراعية عام 1987 بالعمل مع النساء الريفيات. تم تشكيل هذه الدائرة 
خالل االنتفاضة األولى بهدف تسليط الضوء على قضايا واحتياجات النساء في الريف الفلسطيني لتقصي 
الدائرة  الحين، مرت  الزراعي. ومنذ ذلك  القطاع  ، وباألخص في  النسوي  القطاع  إلى  الموجهة  الخدمات 

بتطورات جذرية شكلت طبيعة وهوية الجمعية الحالية.
تؤثر على حياتهن،  التي  المجاالت  القرار في جميع  المشاركة في صنع  النساء في  الجمعية بحق  تؤمن 

وخاصة على المستويات االجتماعية والسياسية. 
قاعدة  تحشد  فلسطينية مستقلة  أهلية  RA-287-C، كمؤسسة  رقم  تحت  ومسجلة  مرخصة  الجمعية 
ناديًا  مع 64  الشراكة  إمرأة من خالل  أكثر من 4000  إلى  الريفيات تصل  النساء  كبيرة من  جماهيرية 
غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  مناطق  مختلف  على  الفلسطيني  الريف  في  موزعة  ومجموعات  نسوية 
وتتطلع الجمعية ضمن إطار رؤيتها الحالية إلى »المساواة بين النساء والرجال والفتيات والفتيان في الريف 
الفلسطيني بما ينسجم مع وثيقة إعالن االستقالل واإلتفاقيات والمعايير الدولية«. أما رسالتها فتسعى 
حقوق  وتنمية  المطالبة  على  قادر  الفلسطيني  الريف  في  نسوي  حراك  »خلق  إلى  خاللها  من  الجمعية 
النساء االجتماعية واالقتصادية والسياسية«. ويحكم توجهات قيادة الجمعية وقراراتها وسياساتها وعمل 
طواقمها مجموعة من القيم الناظمة، والتي تتضمن العدل واالنحياز لألكثر تهميشًا وحرمانًا، المساواة، 

المشاركة، الشفافية، التطوع، المصداقية، والقوة. 
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رسالتنا:
نسعى الى خلق حراك نسوي في الريف الفلسطيني قادر على المطالبة و تنمية حقوق النساء االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية.

رؤيتنا:
إعالن  وثيقة  مع  ينسجم  بما  الفلسطيني  الريف  في  والفتيان  والفتيات  والرجال  النساء  بين  المساواة 

االستقالل واالتفاقيات والمعايير الدولية.

أهداف اجلمعية:

الهدف االستراتيجي األول: 
تحسين المستوى المعيشي للنساء الفقيرات والمنكشفات وأسرهن في الريف الفلسطيني. 

من خالل العمل على:
1.1 تمكين النساء الريفيات لإلنخراط في جمعيات تعاونية ذات مردود اقتصادي ومنسجمة مع أفضل 	 

الممارسات ومبادئ العمل التعاوني. 
2.1 توفير فرص عمل مالءمة وذات عائد اقتصادي للخريجات ورياديات األعمال النسوية في الريف 	 

الفلسطيني. 
3.1 تعزيز صمود األسر الفقيرة التي ترأسها نساء واألكثر حرمانًا وتمكينها اقتصاديًا.	 

الهدف االستراتيجي الثاني: 
الحد من العنف بكافة أشكاله وتأثيراته على النساء في الريف الفلسطيني.

من خالل العمل على:
1.2 تمكين النساء المعنفات من التصدي للعنف ومعالجة آثاره النفسية واالجتماعية. 	 
2.2 إثارة اهتمام مجتمعي محلي ووطني حول قضايا العنف بمختلف أشكاله ضد النساء في الريف 	 

الفلسطيني وأهمية مناهضته.

الهدف االستراتيجي الثالث:
تحسين المشاركة السياسية واالجتماعية للنساء في الريف الفلسطيني. 

من خالل العمل على:
1.3 دعم وتطوير قيادات مجتمعية نسوية فاعلة اجتماعيًا وسياسيًا على المستوى المحلي والوطني.  	 
الريف 	  في  للنساء  واالجتماعية  السياسية  المشاركة  أهمية  حول  ووطني  محلي  اهتمام  إثارة   2.3

الفلسطيني. 
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3.3 تمكين النساء من الوصول والمشاركة في األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية 	 

الهدف االستراتيجي الرابع:
تحسين أداء الجمعية تجاه تحقق رسالتها واستمراريتها 

من خالل العمل على: 
1.4. تعزيز المصادر الداخلية للجمعية تجاه رسالتها وأهدافها.  	 
2.4تطوير نهج التعلم الداخلي.	 

الهيكلية واملرجعيات :
التغلب  المتطوعة على تحقيق أهدافها ومحاولة  التنفيذية  العام وبجميع طواقمها  الجمعية خالل  عملت 

على الصعاب والمعيقات التي يعاني منها مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام والمرأة الريفية تحديدًا.
تعمل الجمعية بالمرجعات القانونية التالية حيث تقوم كل من هذه المرجعات بدورها بطريقة تحكم عمل 

الجمعية وتضع السياسات وتخرج القرارات وتنفيذ أهداف الجمعية كالتالي:

الهيئة العامة: تعتبر الهيئة العامة للجمعية أعلى هيئة مسئولة، وتضم 53 عضوة، تشمل ممثالت عن 
األندية النسوية، قيادات نسوية مجتمعية ممن أسسن الجمعية، وشخصيات نسوية مهنية واعتبارية ويمثلن 
جميع محافظات الوطن. تنتخب الهيئة كل سنتين مجلس إدارة مكون من تسعة عضوات. وتعتبر الجمعية 
العمومية، بتركيبتها الحالية، قادرة على وضع ومتابعة سياسات المؤسسة بفاعلية إلى حد كبير. هذا وقد 
توسعت العضوية فيها منذ سنتين فقط، من 37 عضوة عام 200، إلى 53 عضوة عام 2012، لتستهدف 
عددًا من الشابات ذوات التخصصات المختلفة والكفاءة المهنية. يدل هذا التطور األخير في العضوية على 

قيادة مستنيرة ومنفتحة على المجتمع، باإلضافة إلى قابلية الجمعية على فتح باب عضويتها وتوسعها.

مجلس اإلدارة: يعتبر مجلس اإلدارة مسؤواًل عن وضع السياسات ومراقبة عمل الطاقم التنفيذي للجمعية 
وضمان االلتزام بالسياسات واألهداف والتوجهات التي تضعها الجمعية، ومتابعة صحة اإلجراءات المالية 
سبعة  الجمعية  عمل  على  تعاقب  تأسيسها،  منذ  المالية.  المعامالت  على  التوقيع  إلى  إضافة  واإلدارية، 
مجالس إدارة. ضم مجلس اإلدارة األول سبعة عضوات، وتوسع ليتكون المجلس الحالي من تسع عضوات 
ناشطات في مجال قضايا المرأة والنوع االجتماعي على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة. من ناحية 
التمثيل الجغرافي، فإن معظم عضوات مجلس اإلدارة هن من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
الخبرات ويتسمن بالسمعة  التخصص، تمثل عضوات مجلس اإلدارة مجموعة متنوعة من  أما من حيث 
إلى تمثيلهن في مؤسسات تنموية  النساء، باإلضافة  العمل على قضايا  الجيدة، ولديهن باع طويل في 
التنوع في عضوية مجلس  الوطن. يساعد هذا  أهلية وخاصة وجامعات مرموقة وناشطة على مستوى 
تطبيق  من  تمكينه  إلى  باإلضافة  بفاعلية،  الجمعية  شؤون  إدارة  على  قدرته  من  التعزيز  على  اإلدارة 

الحاكمية بشكل قوي في الجمعية.
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الطاقم التنفيذي:  يتكون من مديرة الجمعية، مديرة البرامج والمشاريع، مديرة العالقات العامة، مسؤول 
واالتصال،  العامة  العالقات  موظفة  األعمال،  تطوير  مسؤولة  محاسبة،  ومالية،  إدارية  مساعدة  مالي، 

منسقات المشاريع، منسقات األندية. 

ويتكون الطاقم التنفيذي في الجمعية من:

مديرة الجمعية: ناديه حرب
مديرة البرامج والمشاريع: حنين زيدان 
مديرة العالقات العامة: صوفيا ريتشي

المسؤول المالي: أحمد رزق اهلل
المساعدة االدارية: النا معلم

مسؤولة تطوير األعمال: رنا بدر
موظفة العالقات العامة واالتصال: ليلى عقل 

منسقة مشروع العنف: منار حشمة 
المحاسبة: ساندرا أبو مهر

منسقة منطقة الوسط: ميسون داغر
منسقة منطقة جنين: سهير الجالودي

منسقة منطقة طولكرم: رندة أبو صاع
منسقة منطقة نابلس: أريج خطاطبة 

منسقة منطقة سلفيت: رغدة عبد البني
منسقة منطقة الخليل: سهير طمايزة

منسقة منطقة بيت لحم: شرين خوري و مجدل الشمارخة 
منسقة قطاع غزة: مها المصري

االخصائية االجتماعية لمشروع »آفاق جديدة في التعامل مع المعاقين عقليا«: غدي سالمة
أخصائية العالج الطبيعي لمشروع »آفاق جديدة في التعامل مع المعاقين عقليا«: وفاء نعيرات 

أخصائيات مشروع »اشراك المجتمعات المحلية في تحويل العنف المنزلي ضد المرأة«:
منطقة رام اهلل: فاديه بوشية

منطقة بيت لحم: رانية الخطيب
منطقة قطاع غزة: مي مثقال
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تتوجه جمعية تنمية المرأة الريفية بكافة طواقمها اإلدارية والتنفيذية و التطوعية  بجزيل  الشكر والعرفان 
لجميع الداعمين والممولين على مساهماتهم المادية والمعنوية إلنجاح وتطوير الجهود في مختلف مواقع 
الريف الفلسطيني، ولتوجيه الدعم والمناصرة  للنساء الريفيات على وجه التحديد والعمل على  تحقيق 

أهدافها من خالل األنشطة المتنوعة التي تقوم بها الجمعية من خالل األندية النسوية.
وفيما يلي المشاريع التي نفذتها الجمعية خالل العام 2014 ومموليها:

ممولو ومشاريع عام 2014

املؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية
مشروع: أفاق جديدة في التعامل معاقين عقليًا في القرى دير أبو ضعيف و عانين

والتوعية  عقليا   المعاقين  حياة  تحسين  في  المساهمة  للمشروع:  العام  الهدف 
بحقوقهم في قريتي  دير ابو ضعيف وعانين.

 DROSOS Foundation »املؤسسة السويسرية  »دروسوس
مشروع : العسل لفلسطين: »تحسين األمن الغذائي واالقتصادي للنساء الفلسطينيات 

في الضفة الغربية  باالعتماد على العسل واألعشاب الطبية«.
القرى  للمرأة في  الحد من الضعف االقتصادي واالجتماعي  العام للمشروع:  الهدف 
المستهدفة من خالل األعمال المجتمعية وزيادة فعالية أنشطة التمكين االقتصادي 

مع النساء الفلسطينيات في المجتمعات الريفية.

 ”Foundation  ”OXFAM NOVEB
مشروع: التمكين االقتصادي للنساء. 

القرى  للمرأة في  الحد من الضعف االقتصادي واالجتماعي  العام للمشروع:  الهدف 
المستهدفة من خالل األعمال المجتمعية وزيادة فعالية أنشطة التمكين االقتصادي 

مع النساء الفلسطينيات في المجتمعات الريفية.

 CISU وزارة الشؤون اخلارجية الدمناركية
مشروع: تعزيز االستجابات المجتمعية إلى التهميش االقتصادي واالجتماعي لألسر 

الضعيفة في الخليل.
الصحة  وتعزيز  واالجتماعي  االقتصادي  التهميش  معالجة  للمشروع:  العام  الهدف 

النفسية لألسر المستهدفة في منطقة الخليل .
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CISU وزارة الشؤون اخلارجية الدمناركية
المشروع: اشراك المجتمعات المحلية في تحويل العنف المنزلي ضد المرأة 

الهدف العام للمشروع: توعية المجتمع الفلسطيني في المناطق المستهدفة ، حول 
المستوى  على  المرأة  ضد  المجتمعي  العنف  نتيجة  المجتمع  على   المترتبة  اآلثار 

المحلي والوطني.
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حاكورة نادي صيدا / طولكرم



إجنازات عام 2014 بناءا على األهداف االسرتاتيجية 
الهدف االسرتاتيجي األول:

 حتسني املستوى املعيشي للنساء الفقريات واملنكشفات وأسرهن يف الريف 
الفلسطيني

من  األول  اإلستراتيجي  الهدف  يعتبر 
أهم محاور عمل الجمعية باتجاه تحقيق 
الذي  باألثر  يتعلق  فيما  سيما  ال  رؤيتها، 
عام،  بشكل  المرأة  على  الفقر  يتركه 
الفقيرة  والمرأة  حياتها،  نواحي  بمختلف 
سيركز  إذ  أيضًا.  وأسرتها  والمنكشفة 
هذا الهدف على األسر التي ترأسها نساء 
واألسر المنكشفة التي تعاني من أوضاع 
في  تقع  تجعلها  اجتماعية  أو  اقتصادية 
دائرة الفقر أو تكون أكثر عرضة ألن تقع في هذا الدائرة، وتشمل هذه األسر المجموعات األسرية التي 
تعرضت لظروف خارجية أفقدتها قدرتها على التأقلم للحفاظ على مستوى معيشتها الطبيعي وجعلتها 
أكثر عرضة للفقر أو الحرمان أو التهميش، كخسارتها لمصادر معيشتها ورأسمالها االجتماعي واالقتصادي 

والمالي والبشري.
ولتحقيق ذلك عنيت الجمعية بتقديم مجموعة من المشاريع لتحقيق برامج وأنشطة  تخدم هذا الهدف 
وكانت قد حصلت على موافقة المانحين لتنفيذ عدة مشاريع منها  مشروع » العسل لفلسطين« تحسين 
واألعشاب  العسل  على  باالعتماد  الغربية   الضفة  في  الفلسطينيات  للنساء  واالقتصادي  الغذائي  األمن 
العجز  من  الحد  الى  يهدف  والذي    »DROSOS  « دورسوس  السويسرية  المؤسسة  من  الممول  الطبية 
االقتصادي واالجتماعي للمرأة في الضفة الغربية من خالل توفير فرص  العمل المجتمعية. كما يهدف 
المشروع أيضا الى زيادة فعالية أنشطة التمكين االقتصادي للجمعية، وتحديدا التعاونيات الثمانية  التي 
تنتج تحت العالمة التجارية الحاكورة، ويوفر المشروع األرض واالستشارات الزراعية والمعدات والتدريب 
للنساء«  االقتصادي  »التمكين  مشروع  أيضا  وهناك  النسائية.  للتعاونيات  الالزم  والدعم  المهارات  على 
يتعلق  فيما  المرأة  تواجهها  التي  العقبات  يعالج  مشروع  وهو   OXFAM NOVIP منظمة   من  الممول 
بالمشاركة االقتصادية بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة ويهدف المشروع الى الحد من الضعف االقتصادي 
واالجتماعي الذي تعانيه المرأة من خالل االعمال االجتماعية، وزيادة فعالية أنشطة التمكين االقتصادي 
هذا  لخدمة  أخر  مشروع  على  العمل  وتم  المستهدفة.  الريفية  المجتمعات  في  الفلسطينيات  النساء  مع 
الهدف وهو مشروع »تعزيز االستجابات المجتمعية إلى التهميش االقتصادي واالجتماعي لألسر الضعيفة 
الدنمارك   SOS و  فلسطين   SOS األطفال  قرية  مع  بالتنسيق  المشروع  هذا  تنفيذ  ويتم  الخليل«  في 
وجمعية الصداقة الفلسطينية الدنماركية، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية CISU، يهدف 
هذا المشروع الى معالجة التهميش االقتصادي واالجتماعي وتعزيز الصحة النفسية لألسر المستهدفة في 

11منطقة الخليل .



يبني اجلدول التايل األنشطة التي مت تنفيذها والتي تخدم الهدف االسرتاتيجي األول:

جدول رقم )1(

عدد األنشطة التي النشاط
بدعم وتمويل من عدد المستفيداتتم تنفيذها

حدائق منزلية
تم انشاء ثمانية وخمسون 
حديقة منزلية في محافظة 
طوباس ونابلس وقطاع غزة

استفاد من هذا المشروع 
ثماني وخمسون مستفيد 
ومستفيدة من عضوات 

األندية 

تم التنفيذ من قبل مؤسسة الفاو 
و مؤسسة الشرق األدنى، و اإلغاثة 
اإلسالمية و جمعية التنمية الزراعية 

)اإلغاثة الزراعية( دائرة وزارة الزراعة 

المشاريع  تمويل  حول  ورشات 
اجتماعات  و  وإدارتها  الصغيرة 
الفردية  القروض  حول 

والصغيرة

تم عقد عشر ورش  عمل 
ودورتين حول إدارة المشاريع 
الصغيرة و تم تمويل بعض 

المشاريع الصغيرة 

استفاد من هذه المشاريع 
والورش مائتان وستة عشر  

مستفيد و مستفيدة 

تم التنفيذ من قبل مؤسسة أصالة، وكالة 
الغوث، و مؤسسة الشرق األدنى ومؤسسة 

معًا، ومؤسسة الرؤيا العالمية، واإلغاثة 
الطبية، االتحاد الشبابي، ومركز التطوير 

الزراعي

معارض  في  المشاركة 
للمنتجات الريفية والزراعية 

تم االشتراك مجموعة من 
معارض لبيع منتجات النساء 

الريفيات 
التعاونيات االنتاجية التابعة 

للجمعية  
تم التنفيذ بالتعاون مع محافظة طوباس، 
و الغرفة التجارية، وزارة الزراعة باإلضافة 

الى األندية النسوية 

تم ضمان خمسة مقاصف مشاريع المقاصف المدرسية 
مدرسية 

األندية النسوية التابعة 
للجمعية )عنزة، جماعين، 
صوريف، طوباس، برقة( 

تم العمل من خالل األندية النسوية 
التابعة للجمعية

التصنيع  ودورات  مشاريع 
الغذائي و حفظه

تم عقد ستة عشر ورشة في 
مجال التصنيع الغذائي 

لقد  استفاد من هذه الدورات 
وورش العمل ستمائة 

و أربع سيدات من نساء 
األندية النسوية في مختلف 

المحافظات 

بدعم من دائرة زراعة حلحول، معهد 
الشراكة، وزارة الزراعة، واتحاد لجان 

العمل الزراعي، جمعية الشبان المسيحية، 
نقابة العمال، و معهد أريج لألبحاث 

التطبيقية 

تم تنفيذ دورتين دورات تصنيع صوف
استفاد منهم خمسة وثالثون 

سيدة في نادي نسوي بيت 
فجار وبيت أوال 

بدعم من جمعية تنمية المرأة الريفية

تم تنفيذ سبع دورات في دورات في الزراعة العضوية
مختلف المحافظات 

استفاد منها ثماني وتسعون 
رجل و سيدة 

تم االعمل مع وزارة الزراعة، الغرفة 
التجارية، اإلغاثة الزراعية و المركز 

الفلسطيني، المركز العربي للتطوير 
الزراعي

واستصالح  تطوير  برامج 
توزيع  و  الزراعية   األراضي 
اشتال زراعية ، بذور ، وأسمدة

تم التنفيذ في ثامن  مواقع  
في مختلف المحافظات

استفاد من الخدمة مائة 
وخمسة وتسعون سيدة ورجل 

بدعم من وزارة الزراعة و مؤسسة أريج 
وتم العمل مع مؤسسة أبحاث األراضي، 

وجمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 
الزراعية(، مجلس قروي الولجة، جمعية 

الشبان المسيحية
التسويق  ادارة  حول  تدريب 
والتسعير و تدريب حول طرق 

التغليف الصحي للمنتجات
شارك فيها سبعة وأربعون تم عقد أربع دورات تدريبة 

سيدة من سيدات األندية  
تم العمل مع الغرفة التجارية وجمعية 

تنمية المرأة الريفية

دورات تدريبية في مجال انتاج 
الصابون والمخلالت 

تم عقد دورتين في نادي 
نسوي فرخة 

استفاد منها ستة وعشرون 
سيدة من سيدات األندية 

النسوية 
منتدى سيدات األعمال، وجمعية تنمية 

المرأة الريفية 

المحاصيل  ادارة  عن  دورات 
األعشاب  وزراعة  الحقلية 
الطبية ودورة التدريب المتقدم 

للنحل
 استفاد منها ستة وسبعون دورة واحدة 

تم العمل مع وزارة الزراعة سيدة ورجل 

المشاركة في مؤتمرات وورش 
شاركت فيها مائة واثنان المشاركة في خمسة أنشطةعمل في التمكين االقتصادي 

وعشرون سيدة

مع جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 
الزراعية(، اإلغاثة اإلسالمية، طاقم شؤون 

المرأة، مؤسسة الفاو، مؤسسة الشرق 
األدنى ومؤسسة أدوار
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تدريب مهني
تم عقد إثنان وعشرون دورة 

بأعمال مهنية في أندية 
مختلفة تابعة للجمعية

استفاد منها سبعمائة 
مستفيدة 

وزارة الزراعة، جمعية تنمية المرأة 
الريفية و أنديتها، مؤسسة أصالة، جمعية 

السينمائين الفلسطينين

الحيوانية  الثروة  عن  ورشة 
شارك فيما خمسة وسبعون  تم تنفيذ ورشتانوالزراعة الحديثة

رجل و سيدة 
 تم العمل مع جمعية الشبان المسيحية، 
المركز الفلسطيني للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية 
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الهدف االسرتاتيجي الثاين:
 احلد من العنف بكافة أشكاله وتأثرياته على النساء يف الريف الفلسطيني

 
إيمانًا منا بأن الحد من العنف بكافة أشكاله وتأثيراته على النساء 
للمؤسسات  سيما  ال  الوطنية،  األولويات  يتصدر  أن  يجب  الريفيات 
الوطنية التي تعنى بتمكين المرأة، يركز هذا الهدف اإلستراتيجي 
على هذا المحور. ولتحقيق ذلك، يندرج ضمنه نتيجتين متوسطتين 
قضايا  حول  ووطني  محلي  مجتمعي  اهتمام  إثارة  تتضمن  األمد 
الريف  في  النساء  ضد  يمارس  والذي  أشكاله  بمختلف  العنف 
الفلسطيني، وتمكين النساء المعنفات من التصدي للعنف ومعالجة 

آثاره النفسية واالجتماعية.
وعليه تم تصميم مشروع لمدة 24 شهرا ابتداءا من 2014/9/1 
وجمعية   ، الدنمارك(  في  النساء  لمالجئ  الوطنية  )المنظمة   LOKK منظمة  مع  بالتنسيق  تنفيذه  ويتم 
الصداقة الدنماركية الفلسطينية ، وبتمويل من CISU )وزارة الشؤون الخارجية الدنماركية.( تم تصميم 
هذا المشروع امتداد لعمل الجمعية السابق في )مناهضة العنف ضد المرأة( وهو ركيزة برنامجنا في مجال 
العنف في السنوات المقبلة. يهدف المشروع الى توعية المجتمع الفلسطيني في المناطق المستهدفة، حول 
اآلثار المترتبة على  المجتمع نتيجة العنف المجتمعي ضد المرأة على المستوى المحلي والوطني، يطبق 
هذا المشروع في 16 قرية في قطاع غزة والضفة الغربية، ويسعى لخلق الوعي حول اآلثار االجتماعية 
المترتبة على العنف ضد المرأة وإمكانية مكافحته، على المستوى الفردي والمجتمعي ويتم ذلك من خالل 

مجموعة من األنشطة يبينها الجدول أدناه.
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يبني اجلدول التايل األنشطة التي مت تنفيذها والتي تخدم الهدف االسرتاتيجي الثاين:

جدول رقم )2(

عدد األنشطة التي النشاط
مالحظاتعدد المستفيداتتم تنفيذها

ورش عمل للنساء حول العنف 
تم تنفيذ ثمانية عشر نشاطا المبني على النوع االجتماعي 

شاركت في الورشات ألف 
واربعمائة وأربعة وأربعون 

مشاركة 

تم العمل مع عدة جهات منهم مركز 
المرأة لإلرشاد القانوني ومؤسسة تنظيم 
األسرة و مركز الديمقراطية، لجان العمل 
الصحي، جمعية الشبان المسيحية، مركز 

الدراسات النسوية 

في  عمل  وورش  محاضرات 
والفتيات  المرأة  حقوق  مجال 
العمل،  )الميراث،  مجال  في 

الزواج المبكر، الصحة(

تم تنفيذ تسعة وعشرون 
نشاطا 

استفادت منها ألف وسبعمائة 
وإحدى عشر  سيدة 

تم العمل مع جمعية تنظيم وحماية 
األسرة، لجان العمل الصحي و  مديرية 
الصحة واإلغاثة الطبية باإلضافة الى 
شركة المسروجي، ومنسقات أندية 

جمعية تنمية المرأة الريفية ، وجمعية 
الشبان المسيحية، مؤسسة أصالة و 

مؤسسة األكشن ايد

نشاطات توعوية في المجاالت 
االجتماعية المختلفة 

تم المشاركة في خمسة 
شارك فيه ستة وستون سيدة أنشطة 

تم العمل مع لجان العمل الصحي، أجنحة 
األمل و مركز االرشاد القانوني ومؤسسة 

مفاح 
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الهدف االسرتاتيجي الثالث:
حتسني املشاركة السياسية واالجتماعية للنساء يف الريف الفلسطيني

مشاركة  تحسين  على  الثالث  اإلستراتيجي  الهدف  يركز 
النساء السياسية واالجتماعية. ويندرج ضمنه ثالثة نتائج 
نسوية  مجتمعية  قيادات  تطوير  تشمل  األمد  متوسطة 
فاعلة اجتماعيًا وسياسيًا على المستوى المحلي والوطني، 
المشاركة  أهمية  حول  ووطني  محلي  اهتمام  إثارة 
الفلسطيني،  الريف  في  للنساء  واالجتماعية  السياسية 
األنشطة  في  والمشاركة  الوصول  من  النساء  وتمكين 
الثقافية واالجتماعية والرياضية. وغير ذلك عملت الجمعية 
ذوي  أمور  أولياء  لمساعدة  جديدة  خطوة  في  السير  على 
التعامل  آفاق جديدة في  اإلعاقة من خالل مشروع »نحو 
لإلغاثة  السويدية  المنظمة  بتمويل من  – جنين«  و عانين  أبو ضعيف  دير  المعاقين عقليا في قرى  مع 
في  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  مشروع  تصميم  على  الجمعية  عملت  فلسطين،   –  )SOIR( الفردية 
المجتمعات الريفية ، تم تصميم مشروعين وتنفيذهما في منطقة جنين على مدى 19 شهرا بالتنسيق 
مع أندية الجمعية في دير أبو ضعيف و عانين. فعلى الرغم من الحاجة الماسة، فان عدد قليل جدا من 
الخدمات التي تستهدف األطفال البالغين الذين يعانون من أي نوع من اإلعاقة المتوفرة في هذه القريتين.  
الهدف من المشروع هو دمج األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم في المجتمع وزيادة الوعي المجتمعي حول 
الخدمات  الذهنية، وتوفير  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يستهدف هذا المشروع 40 طفال من اإلعاقة 
العمل  ورش  طريق  عن  الفني  العالج  الطبيعي،  العالج  المنزلية،  الزيارات  فيها  بما  لهم  المتخصصة 
 وغيرها من األنشطة لتشجيع االندماج مع  األطفال اآلخرين في القرية  مثل المخيم الصيفي السنوي،
 من خالل االرشاد الفردي، والمجموعات الداعمة والورش التثقيفية ، نساهم في زيادة معرفة ومهارات 
أولياء األمور حتى يتمكنوا من تقديم رعاية أفضل ألطفالهم، مع التركيز بشكل خاص على األمهات ألنهن 

الراعي األول. 



يبني اجلدول التايل األنشطة التي مت تنفيذها والتي تخدم الهدف االسرتاتيجي الثالث:

جدول رقم )3(

عدد األنشطة النشاط
التي تم تنفيذها

عدد 
مالحظاتالمستفيدات

ورشات عمل توعوية 

تم عقد تسعة 
وخمسون ورشة 
ضمن مواضيع  

مختلفة شارك فيها 
نساء ورجال 

شارك في 
الورش ألفان 

ومائتان 
وستون مشارك 

ومشاركة

كان هناك تعاون مع عدة جهات 
جامعة بيت لحم، مؤسسة التعاون، 
المركز الفلسطيني لحل النزاعات، 
الهيئة المستقلة لحقوق االنسان، 
وزارة الداخلية، محافظة الخليل، 
جمعية الشبان  المسيحية، الهالل 
األحمر، منظمة االسعاف األولي 

الدولية و اإلغاثة الطبية ، مجلس 
الخدمات المشترك، ومركز المرأة 
لإلرشاد القانوني و االجتماعي، 

مؤسسة سوا، مركز شؤون المرأة ، 
وجمعية التوفير والتسليف، ومنسقات 

جمعية تنمية المرأة الريفية وتم 
عقد ورشات متعددة من قبل الجهات 

المذكورة أعاله، مركز شمس، 
مؤسسة العمل ضد الجوع

تم تنفيذ اربع دورة اسعاف اولي
دورات

استفاد منها 
سبعة وخمسون 

سيدة من 
عضوات األندية 

النسوية 

تم العمل مع جمعية الهالل األحمر، و 
اإلغاثة الطبية، دار الصمود والقصة، 

اجنحة األمل

أيام طبية

تم تنفيذ واحد و 
عشرون يوم طبي 

في مناطق مختلفة  
من الضفة الغربية 

وقطاع غزة

 استفاد منها الف 
و ستمائة وثالثة 
وثمانون منهم 
نساء ومنهم 

رجال 

تم العمل مع اإلغاثة الطبية، مركز 
العناية بالقدم، جمعية الهالل األحمر، 
جمعية أطباء بال حدود، وكالة الغوث، 

جمعية اصدقاء مرضى السكري، 
مؤسسة جذور، مؤسسة الكاريتاس 
المقدس، مركز حسام للبصريات  
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مخيم صيفي
تم عمل خمس 

مخيمات صيفية في 
مختلف المحافظان 

شارك فيها 
اربعمائة وخمسة 

وخمسون 
مشترك من 
بينهم نساء 

وأطفال 

تم العمل بالتعاون مع جمعية الهالل 
األحمر و أندية جمعية تنمية المرأة 

الريفية

ورشة عمل عن صحة 
المرأة والطفل

تم تنفيذ سبعة 
وعشرون ورشة في 

أندية مختلفة 

 شارك فيها ألف 
و مائة و ست 
بينهم نساء 

وأطفال 

تم عمل الورشات ضمن المشروع 
 SOS المشترك ما بين قرية األطفال
وجمعية تنمية المرأة الريفية، وتم 
العمل مع جمعية تنظيم األسرة، 

وجمعية الهالل األحمر، شركة 
المسروجي، المركز الفلسطيني 

للديمقراطية وحل النزاعات، جمعية 
إغاثة أطفال غزة، الشركة العربية 

للمستحضرات الطبية 

تدريب قيادات 
شبابية وبناء فريق، 

والمشاركة المجتمعية، 
صنع القرار، التخطيط 

االستراتيج، والتنمية 
واالعمار 

تم تنفيذ اربعة  
وعشرون دورة في 

مناطق مختلفة 
من الضفة الغربية 

وقطاع غزة

استفاد منها 
تسعمائة و واحد 
وخمسون رجل 
وسيدة خصوصا 

فئة الشباب 

تم عمل الورشات ضمن المشروع 
المشترك ما بين قرية األطفال 

SOS وجمعية تنمية المرأة الريفية، 
و معهد الشراكة، ولجان العمل 

الصحي، و مؤسسة األكشن  أيد، 
ووزارة الحكم المحل، مؤسسة بكدار 

والجامعة األهلية 

دورات لطلبة التوجيهي
تم اعطاء ثالث 
دورات في مواد 

مختلفة

استفاد منها 
سبعة وعشرون 

طالب و طالبة
بالتعاون مع نادي نسوي الولجة

تصوير حلقات 
تلفزيونية 

تم تصوير ثالث 
حلقات تلفزيونية 

بالعمل مع فضائية 
معا 

شارك فيها ستة 
عشر سيدة من 
عضوات األندية

تمت من خالل برنامج صباح الخير يا 
عرب و أيضا بالعمل مع كلية الكتاب 

المقدس، قناة رؤيا 

دورات في السالمة 
العامة و الدفاع المدني

تم تنفيذ ثالث 
دورات 

شارك فيها مائة 
مشترك من 

الرجال والنساء 

تم العمل مع الدفاع المدني 
ومؤسسة جذور

محاضرات صحية حول 
المعاقين و طريقة 

التعامل معهم

تم تنفيذ ثالث 
محاضرات

شارك فيها مائة 
وسبعون مشترك 

من النساء 
والرجال 

تم العمل مع بلدية حلحول، 
وصحة حلحول، الهيئة الفلسطينية 

للمعوقين، أطفالنا الصم 
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المشاركة في 
المؤتمرات، ورش 

عمل، والندوات 
السياسية

تم المشاركة سبعة 
أنشطة  

بلغ عدد 
المشاركين 

اربعمائة وخمسة 
وعشرون 

مشترك

مؤسسة جذور، جمعية الشبان 
المسيحية، نقابة العمال 

ورشة عمل عن 
المخدرات وأثارها

تم تنفيذ ستة 
ورش عمل في 
أندية مختلفة 

شاركت فيها 
سبعة وتسعون 

سيدة من 
عضوات األندية 

النسوية

تم العمل مع شرطة مكافحة 
المخدرات، جمعية الصديق الطيب، 
مؤسسة األكشن ايد، جمعية تنمية 

المرأة الريفية 

المشاركة في 
اعتصامات ومسيرات 

ضغط ومناصرة

لقد تم تمثيل 
الجمعية في أكثر 
من خمسة عشر 

فعالية في مختلف 
المحافظات

كان هناك مائة 
بالمشاركة مع الفعاليات الوطنية مشاركة

تم استقبال خمس استقبال وفود اجنبية
وفود اجنبية

مع طاقم 
من خالل شركاء الجمعيةالجمعية

حمالت لدعم غزة 

تم التنفيذ من 
خالل جميع األندية 

النسوية التابعة 
للجمعية 

بلغ عدد 
المتبرعين ألف 
ومائة وتسعون 

مشترك

جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 
الزراعية(

ورش عمل لمساندة 
وارشاد ودعم المرأة 

والطفل 

تم تنفيذ ستة عشر 
نشاطا بعد انتهاء 

العدوان االسرائيلي 
على قطاع غزة

استفاد منها 
تسعمائة 

وعشرون من 
األطفال والنساء 

منظمة اإلسعاف األولية الدولية، 
ومؤسسة جذور، الهيئة الطبية 

الدولية، حماية الطفولة، اليونسف 
ووكالة الغوث

ورش عمل عن 
االتصال والتواصل 

وأساليبه ودورات 
تثقيفية مختلفة

تم تنفيذ خمسة 
ورش عمل  

شارك فيهم 
ثماني وخمسون 

مشترك 
ومشتركة 

دار الصمود والقصة، وشركة الريف
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نشاطات ورحل 
ترفيهية

تم تنفيذ خمسة 
عشر رحلة ترفيهية 
لنساء األندية في 

مختلف المحافظات 

شارك فيهم الف 
وسبعمائة وثالث 

من األطفال 
والنساء 

تم العمل مع عدة جهات وهي 
: جمعية الهالل األحمر ، بلدية 
طوباس، مؤسسة إنقاذ الطفل 

،جمعية الشبان المسيحية ، مجموعة 
فينا الخير و أندية جمعية تنمية 

المرأة الريفية ، ومنتجع مراد 
السياحي ، اليونيسف ، و قرية 

األطفال SOS، و اإلغاثة الطبية، 
المركز الفلسطيني للديمقراطية 

وحل النزاعات، معا

احتفاالت وتكريم )يوم 
المرأة الريفية، يوم 
الثامن من آذار، يوم 

المسن

كان هناك مشاركة 
في خمسة عشر 

احتفال في مناسبات 
مختلفة تخص 

المرأة وفي مختلف 
المحافظات 

 كانت هناك 
سبعمائة وثماني 
وتسعون سيدة 

ورجل وتم 
تكريم جزء 

منهم 

تم العمل مع عدة جهات وهي: 
جمعية إغاثة أطفال فلسطين، 

نادي نسوي بيت أوال، لجان العمل 
الصحي ، الغرفة التجارية، المركز 

الفلسطيني للتنمية، األندية النسوية 
التابعة للجمعية، جبهة النضال، 

والمؤسسات التنموية، جمعية التنمية 
الزراعية )اإلغاثة الزراعية( واألندية 

النسوية التابعة لجمعية تنمية المرأة 
الريفية 

زيارات تبادلية بين 
األندية النسوية 

كان هناك خمس 
زيارات تبادلية 

لألندية النسوية 
الكتساب الخبرة 

والمهارات اإلدارية 
والفنية في مختلف 

المحافظات 

شاركت فيها 
مائة وسبعة 

وخمسون سيدة 
من عضوات 

األندية 

تمت بين األندية النسوية التابعة 
للجمعية بالتعاون مع كل من جمعية 

الهالل األحمر ومؤسسة األكشن 
ايد، مؤسسة الرؤيا العالمية وجمعية 

تنمية المرأة الريفية

توزيع مساعدات 
وطرود غذائية

تم تنفيذ أربع 
حمالت 

استفاد منها 
ثالثمائة 
وخمسون 
مستفيدة  

األندية النسوية التابعة لجمعية 
تنمية المرأة الريفية، البيت 

الصامد، كاريتاس القدس، واإلغاثة 
اإلسالمية، معا، النرويجيين، مؤسسة 

الفاو 
دورات تعليمية 

لألطفال )الذكاء 
العقلي(

تم تنفيذ ثالث 
دورات في أندية 
منطقة الوسط

شارك فيها اثنان 
وستون طفل 

مؤسسة الذكاء العقلي وجمعية 
تنمية المرأة الريفية
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تفريغ نفسي للنساء 
واألطفال

تم تنفيذ ثمان 
جلسات في أندية 

مختلفة من الضفة 
وقطاع غزة 

استفاد منها 
خمسمائة 

وثمانون سيدة 
وطفل 

تم العمل مع مركز خطوات لإلرشاد 
األسري، واألخصائيات من جمعية 

تنمية المرأة الريفية، وجمعية الشبان 
المسيحية ، مركز شؤون المرأة، 
مركز قطان، المركز الفلسطيني 

للديمقراطية وحل النزاعات، 
ومؤسسة معا

ورش عمل خاصة 
بأساليب  التربية 

الحديثة  

تم تنفيذ أربع 
ورشات عمل 

شارك فيها 
مائة وخمسة 

وتسعون سيدة 
وطفل 

شركة المسروجي، جمعية إغاثة 
أطفال غزة 

ورش عمل حول  
األمراض المنتشرة 

)اإليدز، الثالسيميا
ورشتي عمل 

شارك فيها 
خمسة وثالثون  

مشترك من 
النساء والرجال 

تم العمل مع مستوصف الرحمة، و 
جمعية تنظيم األسرة

صيانة وترميم 
مدارس

تم التنفيذ في ثالث 
مواقع من منطقة 

األغوار

تم العمل في 
قرية بردلة

اإلغاثة الطبية والهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان 

توزيع حقائب وألعاب 
ستون طفل في مرة واحدة لألطفال

قاع غزة 
المركز الفلسطيني لضحايا الصدمة 

النفسية
تكوين وتدريب فريق 

لجان اإلحياء داخل 
المنطقة وبعض 

المناطق المهمشة 
لمكافحة الفقر في 

منطقة الوسطى 

دورة تدريبية في 
عشر متطوعينقطاع غزة 

تم العمل مع اإلغاثة اإلسالمية 
بالشراكة مع االتحاد األوروبي ومركز 

دراسات المجتمع المدني 
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الهدف االسرتاتيجي الرابع:
حتسني أداء اجلمعية جتاه حتقيق رسالتها واستمراريتها

يركز الهدف الرابع على  تحسين أداء الجمعية لتمكينها من تحقيق رسالتها واستمراريتها. ويندرج ضمنه 
نتيجتين متوسطتين األمد تشمل تعزيز المصادر الداخلية للجمعية تجاه رسالتها وأهدافها وتطوير نهج 

التعلم الداخلي:
وعليه قامت الجمعية في مجموعة من األنشطة لتحقيق الهدف االستراتيجي الرابع وهي كالتالي:

تسجيل تعاونية صيدا النسائية تعاونية انتاجية	 
اعطاء النساء في األندية دورات حول طرق تصنيع األغذية وحفظها	 
اعطاء النساء في األندية دورات ادارية حول مسك الدفاتر و طرق التسعير 	 
عمل ورشة عمل مع عضوات الهيئة اإلدارية لألندية والمستشار القانوني للجمعية حول تسجيل 	 

التعاونيات  واألثار المترتبة عليها
عمل اجتماعات لشبكات األندية بشكل شهري	 
عقد اجتماعات دورية لمجلس اإلدارة والهيئة العامة 	 
المشاركة في وضع الخطة االستراتيجية للجمعية من قبل الهيئة العامة، مجلس اإلدارة والطاقم 	 

التنفيذي.
اتاحة الفرصة امام الطاقم التنفيذي للمشاركة في ورش تدريبية.	 
دورة 	  في  المرأة«  ضد  المنزلي  العنف  لتحويل  المحلية  المجتمعات  »اشراك  مشروع  طاقم  شارك 

تدريبية لبناء القدرات في األردن. 
تقديم دعم لوجستي لبعض األندية النسوية في مختلف المحافظات.	 
تفريغ 	  وجلسات  تدريب  اعطاء  في  واالجتماعي  النفسي  لإلرشاد  الفلسطيني  المركز  مع  التعاون 

متواصلة لطاقم الجمعية في منطقة جنين.



املعيقات

ازدياد نسبة الفقر والبطالة في المجتمع وهذا يتطلب المزيد من  العمل في مجال التمكين االقتصادي 	 
للنساء الذي يقع على عاتقها اعالة أسرها.

المحافظة على 	  للنساء في  اتساع مناطق االستيطان ومصادرة األراضي مما يشكل أكبر منافس 
مصادر الدخل في القطاع الزراعي.

ازدياد العنف ضد النساء  والزواج المبكر.	 
عدم وجود خطة وطنية شاملة لتتبنى االحتياجات االساسية للنساء المهمشات.	 
الحرب األخيرة  على قطاع غزة والذي سبب تشريد االالف من العائالت الغزية واتساع دائرة الفقر 	 

التشريد وما نشاء عنه من مشاكل  الغذائي واإلنساني واالجتماعي و  والعوز واالحتياج الى األمن 
انسانية في كافة مناحي الحياة.

غياب القوانين التي تحمي حقوق المرأة.	 

التوصيات

التركيز على مشاريع في مجال التمكين االقتصادي وتوسيع العمل في بناء التعاونيات االنتاجية.	 
العمل على اتساع الرقعة الزراعية خصوصا في المناطق األكثر تهميشًا و تبني المزارعين والمزارعات 	 

في هذه المناطق والتركيز على احتياجاتهم االساسية من أجل البناء.
العمل بالشراكة مع مؤسسات وطنية تراعي التنمية الحقيقية خصوصا للنساء.	 
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نادي السوراحة جلمعية تنمية املرأة الريفية منوذج للتكافل االجتماعي

كتبت كالرا وليد العوض: 
نادي السوارحة التابع  لجمعية تنمية المرأة الريفية في وسط قطاع غزة فتح أبوابه أمام جميع النازحين 
بطش  من  الناس  يحمي  مالذ  ويوفر  االجتماعي  والتكافل  للتطوع  نموذجا  ويقدم  العون  يد  لهم  ليمد 
المدفعيات وجنون الصواريخ وقد تمكن  نادي السوارحة بموقعه االستراتيجي وسط مدينة النصيرات من 
احتضان أكثر من عشرة عائالت في مساحة ال تتعدي 200متر. استطاع الجيران وعضوات النادي تأمين 

الفراش واالحتياجات البسيطة الالزمة  ولوزام  السحور واإلفطار  خاصة أننا كنا في الشهر الفضيل.
أم أيمن مسؤولة نادي السوارحة تتمميز برقة قلب األم على كل من لجئ الى االحتماء في النادي، حدثتنا 
مستذكرة تلك اللحظات العصيبة فقالت إن عالقتنا الطيبة مع الجميع لعبت دورا مهما في تأمين احتياجات 
الدعم  النادي  التي كانت تعمل على دعم مراكز اإليواء وقد تلقى  المؤسسات  الي  النازحين كما توجهنا 
والتبرع  الكافي من أصحاب المصانع حيث استلم ما يقارب 250 طرد غذائي  عمل النادي  على توزيعها 
على سكان المنطقة. واصلت  أم أيمن حديثها مضيفة أن الوضع لم يكن سهال وافتقار النادي الى العديد 
من الخدمات و فقدان غاز الطهي كان المشكلة،الصعوبة األكبر كانت أن النادي ال يمتلك سوى أنبوبة غاز 
واحدة ولم تكن كاملة األمر هذا أستدعى  استبدال الغاز في الحطب والطبخ على الحطب ،أيضا مشكلة 
الماء وانقطاعها في حر الصيف كانت مشكلة كبيرة  لكن وجود مضخة لدى جيران النادي كان يسهم في 
حل القليل من المشكلة و تسترسل أم أيمن في حديثها: أنها استطاعت تأمين الحماية والرعاية الصحية 

للنازحين بقدوم طبيب كل يوم جمعة إلى تشخيصهم و وعالجهم.

على  تعمل  السوارحة   فرع  الريفية  المرأة  جمعية  فإن  االمكانيات  مواردها  وقلة  شح  من  الرغم  على 
تأهيل وتأسيس  بنية تنموية  لتنمية  المرأة في النادي المذكور من خالل تقديم مشاريع صغيرة لتطوير 
قدرات النساء، وقد عملت الجمعية على تأسيس روضة لألطفال تضم 40 طفال وهذا يدفع  النساء على 
ارتياد  النادي بشكل منتظم وتلقي عدد من الدورات التثقيفة والتوعوية والنفسية وغيرها. وبناء على  ما 
اعتبرن  اللواتي  أمل  للنساء  كان هو بصيص  تنموي فقد  دور  النادي من  يقدمه  هذا  لما  تقدم ونظرا 

النادي جزء ال يتجزأ من حياتهن.

قصص جناح
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دور التعاونيات أثناء العدوان على غزة
إغاثة  في  كبير  بدور  التعاونية  ومساعدة أهلنا في قطاع غزة فترة الحرب على غزة خاصة شاركت 
على أن يكون لنا مساهمة من خالل عمل التعاونيات فقد أن العدوان استمر لمدة 51 يوما ومن حرصنا 
أطعمة  إعداد  المطبخ على  تعاونية  وذلك ساهمت  بالمدارس  اإليواء  مراكز  إلى  وتوريدها  وتجهيزها 
لتخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة كما عملت تعاونية بالشراكة مع المؤسسات المعنية  كمساهمة 
الدقة  من  كميات  إعداد  على  والزعتر و بيعها بأسعار رخيصة لمراكز اإليواء بالمدارس المطحنة 
بالتعاونية قد عملن بكل جهد وتفاعلن بشكل كبير خاصة كنوع من المساهمة حيث أن  النساء العامالت 
العضوات في أيام الهدنة من اجل التأكيد على دورهن  شاركت  كما  شعبهن   أبناء  خدمة  في  الفاعل 
اإليواء  مراكز  داخل  بالتطوع  التعاونية  لتقديم الخدمات لمتضررى الحرب وخاصة الجرحى منهم في 
الخدمات من تقديم وجبات أو طرود غذائية  كما كان لهن وكبار السن واألطفال وذلك بتسهيل توصيل 

الدور الفاعل في المشاركة الوجدانية ألمهات الشهداء وزيارة الجرحى في المستشفيات وتقديم مساعدات 
عينية لهم.

كما ان التعاونية عملت على رفع الروح المعنوية للسيدات العضوات فيها وهناك قصص نجاح كثيرة من 
أهمها قصة نجاح أية الشاعر تعاونية مطبخ الحاكورة في خربة العدس حيث أن أية أم لسبعه أطفال لم 
يمنها هذا من أن تكون عضوه فاعلة فى المجتمع من خالل إكمال دراستها بعد فترة من االنقطاع عن 
تعليم بسبب زواجها  ولكن إصرارها وبمساعدة من أعضاء التعاونية قد اجتازت الثانوية العامة وحصلت 
على معدل 93 % هذا التفوق الباهر شجعها على االلتحاق بالجامعة تخصص إدارة أعمال من اجل ان تخدم 
التعاونية بصورة كبيرة لديها طموح وهدف هو االرتقاء بالتعاونية ونشر تجربتها وتشجيع العضوات على 

أن يكون فاعالت فى المجتمع .
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