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نبذة عن الجمعية

من نحن
جمعية تنمية المرأة الريفية هي مؤسسة أهلية فلسطينية تنشط في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
نشأت الجمعية عام 1987 خالل االنتفاضة االولى كدائرة نسوية في جمعية التنمية الزراعية 
،وفي العام 2001 استقلت الجمعية وتم ترخيصها وتسجيلها لدى وزارة الداخلية تحت  الرقم 

 RA-287-C
تتمتع جمعية تنمية المرأة الريفية بتواجد قوي ومعتبر للقاعدة المجتمعية الريفية بوجود شبكة 
تحتوي على اكثر  من 3000 عضوه من خالل  58 ناٍد نسوي. كما تمتاز الجمعية بهيكلية 

تنظيمية فريدة ذات قاعدة شعبية واسعة وكبيرة من المتطوعين/ات المتفانيين/ات.
نسعى إلى تعزيز حقوق المرأة الريفية من خالل إيجاد بيئة ممكنة وداعمة لهن في مجتمعاتهن 
المحلية، ونشر مساهماتهن الثرية في المجتمع الفلسطيني، وتصميم المشاريع االبتكارية ضمن 
ثالثة برامج هي: التمكين االقتصادي، المشاركة االجتماعية والسياسية، ومناهضة العنف ضد 

النساء.
المهارات  المجتمعية والتعبئة وتطوير  التعليم والتوعية والمشاركة   نوظف في برامجنا هذه 

والضغط والمناصرة من أجل خلق قيادات نسوية داخل المجتمع الريفي.

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

االستقالل واالتفاقيات والمعايير الدولية.

رسالتنا
نسعى إلى خلق حراك نسوي في الريف الفلسطيني قادر على المطالبة وتنمية حقوق النساء 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

قيمنا
يحكم عمل جمعية تنمية المرأة الريفية منظومة من القيم العليا التي تلتزم الجمعية بتطبيقها في 

ممارساتها اليومية وتوجهاتها االستراتيجية كقيادة وإدارة وموظفات وموظفين وتتضمن : 
العدل واالنحياز لألكثر تهميشاً وحرماناً.  . 1
المساواة. . 2
المشاركة. . 3
الشفافية. . 4
التطوع: . 5
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النساء والفتيات وإنما كذلك مع الشباب والرجال، ومع صناع القرار على المستويين المحلي 
والدولي.

عضوات مجلس االدارة  
ليلى جريس زيادة                  رئيسة مجلس االدارة. 1
دالل محمد مساد                   أمينة الصندوق. 2
خولة حسني  دسوقي              أمينة السر. 3
هناء ابو عليان                    نائبة الرئيسة في قطاع غزة. 4
أميرة فليح مسعود                 عضوة. 5
اسمهان يوسف داود               عضوة. 6
سامية  علي الطل                 عضوة. 7
فتحية صالح ابو عمرة           عضوة . 8
فاطمة محمد العوض            عضوة . 9

عضوات الرقابة
السيدة ليلى خشان. 1
السيدة رقية الدغامين . 2

المصداقية.. 6
القوة وعدم المساومة.. 7

أهدافنا االستراتيجية 
األهداف االستراتيجية لجمعية تنمية المرأة الريفية لألعوام 2014 – 2019

تحسين الظروف المعيشية للنساء الريفيات الفقيرات والمهمشات وأسرهن،  من خالل . 1
البرامج التالية:

اقتصادي 1.  مردود  ذات  تعاونية  جمعيات  في  لالنخراط  الريفيات  النساء  تمكين   
ومنسجمة مع أفضل الممارسات ومبادئ العمل التعاوني.

األعمال . 2 ورياديات  للخريجات  اقتصادي  عائد  وذات  مالءمة  عمل  فرص  توفير 
النسوية في الريف الفلسطيني.

تعزيز صمود األسر الفقيرة التي ترأسها نساء واألكثر حرماناً وتمكينها اقتصادياً.. 3

الحد من كافة أشكال العنف المبني على النوع االجتماعي وتأثيراتها على النساء الريفيات، . 2
من خالل البرامج التالية :

تمكين النساء المعنفات من التصدي للعنف ومعالجة آثاره النفسية واالجتماعية.. 1
إثارة اهتمام مجتمعي محلي ووطني حول قضايا العنف بمختلف أشكاله ضد النساء . 2

في الريف الفلسطيني وأهمية مناهضته.
تعزيز مشاركة النساء الريفيات االجتماعية والسياسية. . 3
دعم وتطوير قيادات مجتمعية نسوية فاعلة اجتماعياً وسياسياً على المستوى المحلي . 4

والوطني.  
إثارة اهتمام محلي ووطني حول أهمية المشاركة السياسية واالجتماعية للنساء في . 5

الريف الفلسطيني
تمكين النساء من الوصول والمشاركة في األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية . 6

استدامة . 3 على  والحفاظ  رسالتها  تحقيق  نحو  الريفية  المرأة  تنمية  جمعية  أداء  تعزيز 
عملها.  

تعزيز المصادر الداخلية للجمعية تجاه رسالتها وأهدافها.  . 1
تطوير نهج التعلم الداخلي. 2

تعتبر عمليات التعبئة المجتمعية والضغط والمناصرة جزء أساسي من األدوات التي تتبناها 
الجمعية في عملها نحو تحقيق أهدافها. باإلضافة إلى ذلك، تلتزم الجمعية بالعمل ليس فقط مع 
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كلمة مدير عام الجمعية

تكللت  حيث   ، المعجزات  تصنع  العمل  في  والمثابرة  المبادرة 
أعمال جمعية تنمية المرأة الريفية بمجموعة من المبادرات لرفع 
مكانة المرأة في المجتمع الريفي واشراكها ورفع دورها التقليدي 
في مجموعة من االعمال التقليدية وغير التقليدية ، حيث جاءت 
مع  وتواصلها  النسوية  انديتنا  عمل  خالل  من  المبادرات  هذه 
ومتطوعات  موظفات  مع  وبالتنسيق  المحلي  المجتمع  مؤسسات 

الجمعية ، حيث تم ادماج النساء في التعاونيات من اجل مشاركة حقيقية لهن، وتبوء النساء في 
ادوار مجتمعية غير تقليدية من حيث االدارة والمحاسبة واالنخراط في سوق العمل الفلسطيني، 

والبدء باحتساب اجرة العمل كجزء اساسي في التمكين االقتصادي .
ومن هذا المنطلق الواعد للتركيز على دور النساء في العمل التعاوني سعت جمعية تنمية المرأة 
الريفية لدعم النساء ولتوجيهن لتسجيل االندية  كجمعيات تعاونية او شركات ، فقد تم اعطاء 
النساء مجموعة من التدريبات في مجال القيادة ،ادارة التعاونيات ومسك الدفاتر باإلضافة الى 

التدريبات المهنية حسب االختصاصات لكل تعاونية ونادي نسوي.
 بالنسبة لعمل الجمعية خالل العام 2018: 

  فعلى الصعيد  االقتصادي  للمرأة قد  شهد  عمل الجمعية  توسع في مناطق جديدة واستهداف 
يعتبر  ، وهذا  قبل  فيها من  نعمل  لم  الجمعية  اندية  مناطق خارج  في  نسوية جدد  مجموعات 
اضافة نوعية لتوسيع شبكة العالقات واالنتشار الجغرافي والنوعي ، و يعتبر تحدي واضح 
المنتوجات  وادخال  مميزة  نوعية  ذات  اقتصادية  برامج  في  العمل  خالل  من  الجمعية  لعمل 

النسوية والترويج لها في االسواق المحلية والدولية ،.
أما على الصعيد االجتماعي والسياسي ما زالت الجمعية تعمل على تمثيل ودعم  النساء في 
السياسية  والمنتديات  اللقاءات  في  المشاركة  خالل  من  والسياسية  االجتماعية  المناحي  كافة 
واالجتماعية التي تدعم قضايا المرأة ومنها المشاركة في قضايا الضغط والمناصرة مع منتدى 
مناهضة العنف ضد المرأة ، وكون الجمعية عضو في منتدى النوع االجتماعي الذي يسلط 

الضوء على النساء في البلدية والهيئات المحلية . 
ويعود هذا النجاح الواضح على جميع االصعدة الى طاقم الجمعية المميز الذي اتقدم له بجزيل 

الشكر واثمن دوره في انجاح عمل الجمعية ورفع مكانتها
واتقدم ايضا بالشكر الى رئيسة وعضوات مجلس ادارة الجمعية على الدعم والمساندة الذي 

قدموها للجمعية خالل العام 2018
 

مديرة الجمعية   
ناديه حرب     

كلمة رئيسة مجلس االدارة 

إن المرأة ما زالت تشكل الرافعة االساسية في المجتمعات االنسانية 
الفكر  تمثل  ألنها  وانما  فحسب  المجتمع  نصف  تمثل   لكونها  ليس 
الجمعي في المجتمعات اإلنسانية, وهذا الفكر الذي يعمل على تعزيز 
العدالة  لتحقيق  المقاوم,  الذاتي  واالقتصاد  التعاونية  الجماعية  القيم 
االجتماعية وتحرر المجتمع. ولتصويب العملية التنموية القائمة على 
باعتماده  المجتمع  تقويض  إلى  الذي يسعى  الفردي،  الليبرالي  الفكر 
البشر،  المدى, والعسكرة وتجارة  الفردية قصيرة  على االستهالكية 

والبطالة  والفقر وتعميق التبعية لالقتصاد العالمي المهيمن.
الريفية  المناطق  في  المرأة  بواقع  النهوض  على  بإصرار  جمعيتنا  سعت  المنطلق  هذا  من 
دعم  من خالل  الريفي   القطاع  في  النساء  مشاركة  وتطوير  لتعزيز  مستهدفة  كفئة  المهمشة 
وتطوير  االندية النسوية الممتدة في الضفة الغربية وقطاع غزة,  وتشكيل  الجمعيات التعاونية 
في  التنموي  المرأة  دور  لتعزيز  اساسية  ركيزة  لتكون  المجاالت  من  العديد  في  المتخصصة 
التميز  من  خالي  مجتمعي  واقع  تحقيق  طريق  على  المختلفة  المجاالت  في  وتمكينها  الريف 

واالستغالل والتهميش والعنف.
ان ضرورة التصدي للتحديات  السياسية واالقتصادية واالجتماعية الثقافية الصعبة التي يعاني 
لصالح  االراضي  وابتالع  المدمرة،  وسياساته  االحتالل  بوجود  الفلسطيني،  مجتمعنا  منها 
المستوطنات السرطانية, وتدمير البنية االقتصادية، وانسداد افق التسوية السياسية والمشاريع 
العملية  وغياب  الغيبي،   الفكر  وطغيان  الوطنية,   وحقوقه  شعبنا  تحاك ضد  التي  التصفوية 
تثني عزيمة نساءنا وشعبنا  ، لن  المجتمع  التي تسهم في اطالق وتفعيل طاقات  الديمقراطية 
في مواصلة النضال لضمان حقوقه الوطنية واالجتماعية. فالتغير يأتي في تظافر كافة الجهود 
نساء ورجاال من اجل احدث التغير والتطور والتنمية في هذا  المجتمع ليكون قادر على صون 

واحترام كرامة مواطنية.
وبما اننا وصلنا الى نهاية عام 2018 وكلنا  امل كبير لمواصلة  العمل واالنجازات وكلنا عزم 
لتصويب  والعبر  الدروس  واخذ  به،  اإلخفاق  تم  ما  المسيرة ومراجعة  متابعة  واصرار على 
المسيرة التنموية ,اوجه الشكر لجميع  من ساهم ,ويساهم في تطوير ودعم هذا الصرح الوطني 

التنموي ليستمر في تطوير مجتمعنا واستنهاض طاقات افراده من نساء ورجال. 
لكم جميعا اطيب التمنيات بواقع افضل لنسائنا ومؤسساتنا الوطنية

 

رئيسة مجلس االدارة         
ليلى زيادة           
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مواقعنا

تعمل جمعية تنمية المرأة الريفية في 58 موقعاً ريفياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعتبر 
النوادي النسوية أساس عملنا منذ العام 1987. وتقدم هذه النوادي مساحات فريدة للنساء للتجمع 
والتعلم والتنظيم والعمل المشترك فيما بينهن. ويعتبر كل ناٍد نسوي مؤسسة قاعدية مجتمعية 
فردية  نشاطات  على  النوادي  كافة  تعمل  الخاص.  وهيكلها  العملي  نظامها  لها  مستقلة  شبه 
تالئم احتياجات النساء في التجمعات التي توجد بها النوادي، وكجزء من شبكة نوادي جمعية 
تنمية المرأة الريفية يحظى كل ناٍد نسوي بفرص المشاركة في المشاريع التنموية األكبر وفي 

الحمالت السياسية. 

رام اهلل و قرى القدس الغربية
يبرودمزارع النوبانيالجيب

عارورةقراوة بني زيدبيت عنان

بيت لحم
واد فوكينبيت فجارالخضر
واد رحالحوسانالولجة
زعترة

الخليل

إذنابيت كاحلالظاهرية
خاراسبيت اوالالشيوخ
صوريفحلحولالسموع
 ترقوميا

مسحةكفل حارسفرخة سلفيت

قطاع غزة
بيت الهياالشوكةالمغراقة
خربة العدسالسوارحةالمنارة

واد السلقا

نابلس
سبسطيةبرقةبيت دجن

جماعينبيت فوريك

جنين و طوباس
بردلةعنزةعانين

جلبوندير ابو ضعيفبيت قاد
طوباسصانورميثلون

طولكرم و قلقيلية

شوفة جيوسبيت ليد
عتيلكفر عبوشدير الغصون

قفينإماتينكفر ثلث
صيداارتاح

عضوية الجمعية

والتجمعات  المنظمات  في  ومشاركتها  لتوسيع عضوياتها  الريفية  المرأة  تنمية  جمعية  تسعى 
المحلية التي تعمل على خدمة المجتمع ومن ضمن عضوياتها في الشبكات واالئتالفات:

شبكة المنظمات األهلية البيئية الفلسطينية. 1
شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية. 2
منتدى المنظمات األهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة . 3
تجمع المؤسسات التنموية النسوية  / محافظة بيت لحم. 4
مركز تواصل لتمكين المرأة  . 5
شبكة معا االخبارية. 6
االئتالف التربوي الفلسطيني. 7
الغرف التجارية . 8
شبكة األورو متوسطي لحقوق االنسان . 9
الشبكة النسوية العربية » رؤى«. 10
المؤتمر النسائي االقليمي العربي » إندع ». 11
ائتالف سيداو. 12
منتدى النوع االجتماعي في الحكم المحلي . 13
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المؤسسة االسبانية للتعاون والتنمية الدولية

المهارات  وزيادة  قطاع غزة  في  التعاوني  االجتماعي  النسيج  من  المرأة  تمكين  مشروع: 
االجتماعية واالقتصادية واستقاللية النساء العامالت في تعاونيات في قطاع غزة.

هدف المشروع: تقوية النساء اقتصاديا عبر دعم اربع تعاونيات نسوية في قطاع غزة.
مناطق التنفيذ: قطاع غزة )بيت الهيا محافظة الشمال، السوارحة محافظة الوسطى، وادي 

السلقا دير البلح، خربة لعدس محافظة رفح(.
الفئة المستهدفة: 80 امرأة من األربع تعاونيات المستهدفة.

مدة المشروع: 12 شهرا. 
  

الصندوق االنساني لألرض الفلسطينية المحتلة

المياه  مجال  في  الطارئة  الشاملة  التدخالت  خالل  من  المرونة  قدرات  تعزيز   : مشروع 
والصرف الصحي والنظافة الصحية في أكثر المناطق ضعفاً في قطاع غزة. 

GVC تم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة
الهدف: رفع الوعي الصحي ومساعدة الفئة المستهدفة في مجال المياه والصرف الصحي 

مناطق التنفيذ: قطاع غزة ) النصيرات ، البريج، واد السلقا(
الفئة المستهدفة: االسر المهمشة 

مدة التنفيذ: 15/07/2018 لغاية 31/01/2019

انجازات جمعية تنمية المرأة الريفية خالل العام 2018

التطوير المالي واالداري
بدأت الجمعية في نهاية  العام 2018 في بناء خطة استراتيجية خماسية  بما يتناسب  مع اهداف 
الجمعية ورسالتها ومستجدات العمل فيها ، وعملت ايضا على تطوير نظامها المالي واالداري.  

المشاريع
تتوجه جمعية تنمية المرأة الريفية بمجلس ادارتها وكافة طواقمها االدارية والتنفيذية والتطوعية 
بجزيل الشكر والعرفان لجميع الداعمين والممولين على مساهمتهم المادية والمعنوية إلنجاح 
للنساء  والمناصرة  الدعم  ولتوجيه   ، الفلسطيني  الريف  مواقع  مختلف  في  الجهود  وتطوير 

الريفيات على وجه التحديد.
فيما يلي المشاريع التي قامت  الجمعية بتنفيذها  خالل العام  2018 وجزء منها ما زال مستمراً، 

وهي على النحو  التالي:

الوكالة األسترالية للتنمية الدولية

القيمة  سلسلة  ضمن  وتقويتهم  الفلسطينيين  المنتجين  صغار  وصول  تحسين  مشروع: 
لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية و المجترات الصغيرة »تكامل« - أمينكا3 

يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام 
هدف المشروع: تحسين أداء االنتاج الزراعي وتجهيز االغذية ليكون اكثر إنصافاً للمنتجين 
وتنافسية  والربحية  والجودة  االنتاج  بزيادة  يسهم  مما  لألسواق،  واستعداداً  مرونة  وأكثر 
القيمة  في سالسل  والرجل  المرأة  مشاركة  بتفعيل  يسهم  كما  الطازجة،  والفاكهة  الخضار 

المستهدفة لتكون اكثر استدامة وربحية.
الفئة المستهدفة: صغار المزارعين والمزارعات والجمعيات 

مناطق التنفيذ: الضفة الغربية وقطاع غزة 
مدة المشروع: 2016 لغاية 2019 
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األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون االنسانية

مشروع: تزويد المزارعين بالطاقة البديلة لضخ وتشغيل آبار المياه الزراعية
هدف المشروع: ايجاد بديل للكهرباء لتشغيل اآلبار الزراعية 

مناطق التنفيذ: قطاع غزة 
الفئة المستهدفة: ثمان مزارعين 

مدة المشروع: 9/2017 لغاية 4/2018

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين

مشروع: تحسين األوضاع الصحية للعائالت المتضررة من الحرب في قطاع غزة.
هدف المشروع : دعم ومساعدة العائالت المتضررة من الحرب

مناطق التنفيذ: قطاع غزة  
الفئة المستهدفة: العائالت المتضررة من الحرب 

مدة المشروع : 8/2018 لغاية 2/2019

)SIDA( الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي

في  المرنة  االقتصادية  للتنمية  السوق  ونظم  الزراعي  لإلنتاج  العادل  التطوير  مشروع: 
 ”SIDA“  االراضي الفلسطينية المحتلة

يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام 
هدف المشروع : تحفيز أداء افضل لخدمات التسويق بقيادة القطاع الخاص وبالتعاون مع 
القطاع العام. المشروع سوف يسهم في تطوير انتاج زراعي اكثر انصافاً وتجهيز اغذية 
ونظم سوق اكثر مرونة لموفري الخدمات المشتركة في االراضي الفلسطينية المحتلة، مما 
سيؤدي الى زيادة في االنتاج والجودة والربحية والقدرة التنافسية للفاكهة المركزة والعصير 

ودبس الخروب.
مناطق التنفيذ: الضفة الغربية وقطاع غزة 

الفئة المستهدفة: التعاونيات النسوية و المجموعات االنتاجية وصغار المزارعين والشباب
مدة التنفيذ:  2016 لغاية 2019

الصندوق العالمي للنساء

مشروع: من حقنا قانون يحمينا
هدف المشروع : العمل على زيادة وعي النساء والشباب ورجال الدين في 5 مناطق ريفية 

لألثر السلبي الذي ينتجه العنف ضد النساء على المجتمع كافة  
مناطق التنفيذ: الضفة الغربية 

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

مدة المشروع: 01/09/2018 لغاية 31/08/2019
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مانوس

مشروع :  تحسين الوصول الى الموارد المائية وخدمات النظافة لألسر االكثر احتياجا في 
بلدة الظاهرية 

الى  من خالل وصولهم  الصحية لألسر األكثر ضعفاً  الظروف  تعزيز  المشروع:  هدف 
خدمات موثوقة في مجال المياه والصرف الصحي 

مناطق التنفيذ: بلدة الظاهرية ) محافظة الخليل (
الفئة المستهدفة : 50 سيدة من بلدة الظاهرية

مدة المشروع : 1/11/2018 لغاية  31/8/2019

Global Ministries

اسم المشروع: تعزيز سبل العيش وفرص العمل للنساء والشباب اإلناث اللواتي يعشن في 
مناطق ريفية مختلفة جنوب وشمال الضفة الغربية .

االنتاجية  قدراتها  زيادة  طريق  عن  الريفية  للمرأة  العيش  سبل  تعزيز  المشروع:  هدف 
وتوسيع منافذ التسويق الخاصة بها

مناطق التنفيذ: 6 مواقع في الضفة الغربية
الفئة المستهدفة : نساء التعاونيات في المناطق المستهدفة وعدد من خريجات الجامعات 

الجدد.
مدة المشروع : 12/2018 لغاية  12/2019

فردرش ابيرت استفنغ االلمانية

مشروع: المساهمة في التمكين االقتصادي للنساء
الهدف: المساهمة في زيادة رفع مستوى الوعي لدى النساء في حقوقهن االقتصادية وزيادة 

مشاركتهن في سوق العمل 
مناطق التنفيذ: الضفة الغربية وقطاع غزة 

الفئة المستهدفة: النساء في أنديتنا النسوية وفي التعاونيات
مدة المشروع : 01/07/2018 – 30/09/2018

)AICS( الوكالة اإليطالية للتعاون االنمائي

مشروع: تعزيز تنمية ريفية مستدامة تراعي الفوارق بين الجنسين لضمان األمن الغذائي 
والقدرة على الصمود لدى المجتمعات الضعيفة في الضفة الغربية 

يتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام  
هدف المشروع : المساهمة في تعزيز التنمية الريفية المستدامة التي تراعي حساسية النوع 
االجتماعي وتحقيق االمن الغذائي ومقومات الصمود للتجمعات الريفية المهمشة المحاذية 

للجدار في مناطق »ج« 
مناطق التنفيذ: واد فوكين و جيوس  

الفئة المستهدفة: ستة واربعون امرأة في الموقعين 
مدة المشروع : 5/2018  لغاية  4/2020
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جمعية تنمية المرأة في االعالم 

برزت جمعية تنمية المرأة الريفية عبر تنفيذها ألنشطة متعددة خالل عام 2018 في مختلف 
مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد انعكست هذه األنشطة من خالل أخبار وعناوين في 
مختلف الوكاالت االخبارية، وعلى صفحة الفيسبوك بشكل خاص والتي كانت المنبر الرئيسي 

لجميع االخبار، حيث بلغت عدد االخبار التي تم نشرها ما يقارب 30 خبر ومنشور.
ومن أبرز األخبار والعناوين التي تم نشرها على صفحة الفيسبوك خالل العام 2018:

إعالن عن  مشروع » تعزيز تنمية ريفية مستدامة تراعي الفوارق بين الجنسين لضمان . 1
األمن الغذائي والقدرة على الصمود لدى المجتمعات الضعيفة في الضفة الغربية “ بتمويل 

من الوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي ) SCIA( بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام
تقرير صحفي  تم نشره على تلفزيون فلسطين حول نساء نادي الولجة في بيت لحم التابع 2. 

التدوير  لجمعية تنمية المرأة الريفية واللواتي  يعملن على صناعة التحف وعملية اعادة 
للحفاظ على البيئة ودعم وتمكين وضع النساء وأسرهن االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
في بلدتهن، خاصة وأن منطقة الولجة مهددة بمصادرة أراضيها ويوجد توغل كبير من قبل 

المستوطنة القائمة على أراضي سكان القرية 
العنف ضد 3.  لمناهضة  العالمية  بالحملة  الريفية  المرأة  تنمية  جمعية  انشطة  من  مجموعة 

المرأة  يتضمن  تنفيذ عدد من الورش التوعوية 
تنفيذ  لقاء ترفيهي لألطفال في التعاونيات النسوية ضمن مشروع تمكين النساء الريفيات 4. 

من النسيج االجتماعي التعاوني 
زيارة المديرة العامة لجمعية تنمية المرأة الريفية السيدة نادية حرب متجر اندين في فرنسا . 5

العالم عبر مؤسسة   انحاء  العادلة من جميع  التجارة  تنتج من  التي  المواد  ببيع  الذي يقوم 
اوكسفام 

قامت جمعية التنمية الزراعية وبالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية بتنظيم احتفال كبير . 6
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية بمشاركة المئات من نساء االندية النسوية وجمعيات 

التوفير والتسليف من مختلف محافظات الوطن
تدريب . 7 تم  قطاع غزة  في  التعاوني  االجتماعي  النسيج  من  المرأة  تمكين  ضمن مشروع 

20 تعاونية نسوية انتاجية وكان التدريب في االعمال الريادية في منظور العمل التعاوني 
والقانوني بواقع 100 ساعة تدريبية

المرأة . 8 تمكين  مشروع  ضمن  غزة  قطاع  في  النسوية  للتعاونيات  للمنصة  تدريبية  دورة 
من النسيج االجتماعي التعاوني في قطاع غزة وزيادة المهارات االجتماعية واالقتصادية 
واستقاللية النساء العامالت في تعاونيات بتمويل الوكالة اإلسبانية للتعاون والتنمية الدولية

باستضافة اإلغاثة الزراعية في طولكرم تم تنفيذ يوميين تدريبيين في العمل التعاوني من . 9
قبل جمعية التنمية الزراعية وجمعية تنمية المرأة الريفية على مشروع التمكين االقتصادي 

واالجتماعي لوكسمبورغ  بحضور تعاونيات نابلس وطولكرم.

االصدارات 

الجمعية  . 1 مشاريع  من  المستهدفة  االنتاجية  التعاونيات  في  خاص  فلم  وانتاج  تصوير  تم 
مشاريع  من  مستفيدة  ال  التعاونيات  مع  مقابالت  تضمن  فلسطيني«  »سوقي  ومعرض 
الجمعية  آراء لزوار المعرض .. وسوف تستخدمه الجمعية كمادة تعريفية عن التعاونيات 

النسوية ومنتجاتها خالل انشطتها المتنوعة.
تم انتاج فلم حول مشاركة جمعية تنمية المرأة الريفية في معرض مرايا فلسطينية للمنتجات . 2

والصناعات الفلسطينية شارك فيها تعاونيات الجمعية في قطاع غزة وتم عرضه على قناة 
اليوتيوب.

تم  انتاج فلم خاص في نشاطات مشروع الصندوق االنساني لألرض الفلسطينية المحتلة . 3
الذي تم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة GVC وتم عرضه على قناة اليوتيوب.

بتمويل مؤسسة . 4 للنساء«  أفضل  اقتصادي  تمكين  انشطة مشروع »نحو  فلم عن  انتاج  تم 
فردريش ابيرت وتم عرضه على قناة يوتيوب.
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احصائيات
العام 2018 العام 2017

16 15 عدد الطاقم 
11 5 عدد المشاريع 

2911 2563 رواد السوشال  ميديا 
1004535 475261 االيرادات 
1010481 474241 المصروفات 

%31 من  النساء و %17 من الرجال ) الفئة العمرية ما بين 34-25 ( 
%62 متابعيين من النساء

%38 الرجال

 

عقد ورشة في نادي نسوي مزارع النوباني حول الملكية المشتركة بين الزوجين تقدمها . 10
YMCA  السيدة عبير الخليلي من جمعية الشبان المسيحية

يوم ترفيهي وتبادل خبرات للتعاونيات النسوية في قطاع غزة. 11
المجلس األعلى . 12 الطالئع في قرية ميثلون بالتعاون مع  الصيفي ل  افتتاح مخيم  »ألياء« 

لشباب والرياضة وتنفيذ نادي نسوي ميثلون 
 تنفيذ ورشة عمل من قبل المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية وبالشراكة مع . 13

جمعية تنمية المرأة الريفية ومؤسسة GIZ  لطلبة المدارس في بلدة قراوة بني زيد قضاء 
رام هللا، ضمن سلسة فعاليات تنفذ لتعزيز ثقافة المساءلة المجتمعية لدى طلبة المدارس 
المساءلة  اطار  في  الصالحة  والمواطنة  والتعاون  الشراكة  في  افضل  اداء  الى  للوصول 

المجتمعية.
نفذت جمعية تنمية المرأة الريفية حفل ختامي لمشروع »تعزيز المشاركة السياسية للنساء . 14

Agen- 6 مجالس محلية في منطقة رام هللا وشمال غرب القدس، بتمويل من  والشباب في
 cia Asturiana cooperac.. DesarrolloPaz con Dignidad

نفذت جمعية تنمية المرأة الريفية عدة احتفاالت ونشاطات كرمت خاللها عضوات مجلس . 15
ادارتها، وطاقمها التنفيذي باإلضافة الى نساء االندية النسوية بمناسبة الثامن من آذار

نفذت جمعية تنمية المرأة الريفية وبالتعاون مع جامعة القدس وتحت رعاية محافظة جنين . 16
ورشة عمل حول االبتزاز والجرائم االلكترونية

قطاع غزة . 17 في  الشمسية  الطاقة  لمشروع  ختامي  حفل  الريفية  المرأة  تنمية  نفذت جمعية 
ممول من قبل التعاون االسباني.

نظمت جمعية تنمية المرأة الريفية واتحاد لجان المرأة الفلسطينية لقاء ثقافي لمناقشة كتاب  . 18
كردوش  سوسن  السيدة  قامت  والذي  نورغورد  ليزا  الدنماركية  للكاتبة  أنثى”  “مجرد 

بترجمته الى اللغة العربية
نفذت جمعية تنمية المرأة الريفية النشاط الختامي لمشروع »المساهمة في التنمية االجتماعية . 19

واالقتصادية للنساء في الريف الفلسطيني« تحت رعاية رئيس مجلس قروي الولجة السيد 
عالء الدراس وبحضور عدد من المؤسسات الشريكة

تم تدريب سيدات جمعية البيوت السعيدة على ماكنة رق وتقطيع العجين والتي تم توريدها . 20
وتأهيلهم  اقتصاديا  النساء  بتمكين  يعنى  والذي   ”AMENCA 3“ مشروع  خالل  من 

وتدريبهم ليصبحن أكثر قدرة للعمل على مشاريعهن الصغيرة.
15 5 2563

475,261 474,241

16 11 2911

1004535 1010481
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بناء القدرات 

شاركت الزميلة منار حشمة في دورة) اعداد اوراق موقف وسياسات (  قدمها الدكتور عبد . 1
الرحمن التميمي ، نظمتها شبكة المنظمات االهلية  شارك فيها 25 متدرب / ة من مؤسسات 

المجتمع المدني بواقع 60 ساعة .
شاركت كل من الزميالت شرين خوري، اريج خطاطبة ورغدة جمال في عدة تدريبات . 2

كالتالي
حول . 1 تدريب   ( التالية  بالمواضيع  ايام  ثالث  لمدة  الصحي  لإلنماء  جذور  مؤسسة 

الزواج المبكر واالنجاب ، والتغذية السليمة ، االمراض المزمنة والجندر(
المنتدى العربي للجنسانية لمدة ثالث ايام بالمواضع التالية ) عن العالقة الجنسية بين . 2

الجنسين ، الصحة الجنسية ، العنف الجنسي، مفاهيم عامة للجنس (
مركز المرأة لإلرشاد القانوني لمدة ثالث ايام حول ) العنف واشكاله وطرق التعامل . 3

معه ، والقوانين التي تخص المرأة ) االحوال الشخصية (

الطاقم 
الى  توظيف  التنفيذي باإلضافة  بناء قدرات طاقمها  الريفية على  المرأة  تنمية  عملت جمعية 
موظفين / ات  جدد ذات تخصصات مختلفة ومتنوعة بما ينسجم مع متطلبات المشاريع التي 

عملت عليها وبما ينسجم مع رؤية واهداف الجمعية  

بناء شراكات وعالقات جديدة 
شهد عام 2018 توسيع قاعدة الشركاء والممولين حيث تم تنفيذ احدى عشر مشروع مع شركاء  
و مموليين منهم من عملنا معه في مشاريع سابقة ومنهم ممولين وشركاء جدد مما انعكس بشكل 

واضح على عمل وانشطة الجمعية.

عالقات الجمعية محليا و دوليا 

حرصت جمعية تنمية المرأة الريفية على المشاركة في مختلف المحافل على الصعيد المحلي 
والدولي حيث شمل الجانب المحلي المشاركة في مسيرات، معارض، ورشات عمل ومؤتمرات.

أما على الصعيد الدولي :
 شاركت الزميلة منار حشمة منسقة مشروع النوع االجتماعي في ورشة عمل تم تنظيمها 1. 

شارك  والتي  المغرب  في   االلمانية   Fredrich Ebert Stiftung مؤسسة  خالل  من 
فيها ما يقارب 25 خبير/ة في النوع االجتماعي والتنمية، بعنوان »المرأة في السياسات 
New Liberal- )االقتصادية لدول منطقة الشرق األوسط وتأثيرات  الليبرالية الجديدة 

ism(   على وضع المرأة في العمل
  بتنظيم من جمعية الصداقة الفرنسية قامت السيدة ناديه حرب مديرة جمعية تنمية المرأة 2. 

الصداقة  جمعية  الى  تابعة  نسوية  مجموعات  بزيارة  قامت  حيث  فرنسا  بزيارة  الريفية 
الفرنسية في الجنوب الفرنسي، و شاركت في مناقشة افالم وثائقية  فلسطينية.

زيارة وفد من »جمعية التضامن الفرنسية« لنادي نسوي واد فوكين- بيت لحم وذلك ضمن . 3
انشاء وحدة  للنساء من خالل  االقتصادي  التمكين  في  “المساهمة  وتقييم مشروع  متابعة 

تصنيع غذائي.
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ابرز ما تم تحقيقه خالل العام 2018

توسيع قاعدة المؤسسات المستهدفة والجمعيات النسوية ولم نقتصر فقط على العمل  مع . 1
اندية الجمعية 

اتاحة  فرص تدريبية وفرص عمل جزئية لما يقارب ثمانون شاب وشابة  من الخريجين . 2
الجدد.

التشبيك ما بين القطاع الخاص والتعاونيات والجمعيات النسوية وفتح خط انتاج من خالل . 3
معرض » سوقي فلسطيني » الذي نفذته الجمعية  بالشراكة مع مؤسسة اوكسفام واستهداف 
مجموعة من الشباب والشابات للعمل التطوعي خالل المعرض من جامعات وكلية محلية 

مختلفة .
تركيب خاليا شمسية لست آبار زراعية لتوفير الطاقة كبديل عن الكهرباء.. 4

تطلعات العام 2019

اصدار خطة استراتيجية خماسية للجمعية . 1
تطوير الدليل المالي للجمعية . 2
تطوير الدليل االداري للجمعية . 3
فتح عالقات مع ممولين جدد. 4
توسيع القاعدة الجماهرية للجمعية. 5
االستمرار في بناء قدرات الطاقم وعضوات االندية النسوية . 6
العمل على اعداد خطة اعالمية لتسليط الضوء على انشطة الجمعية. 7
تسجيل اندية الجمعية المنتجة كتعاونيات انتاجية مستقلة. 8
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- Continue to build the capacity of the team and members of the women’s clubs. 

- Work on preparing a media plan to highlight the activities of RWDS.

- Registration of RWDS’ productive clubs as independent production cooperatives.
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Capacity Building 

- Our colleague, Ms. Manar Hashma participated in a training course on Preparing 
Positions Papers and Policies, presented by Dr. Abdul Rahman Al-Tamimi. The 
course was organized by the Palestinian Non-Governmental Organizations 
Network. Twenty-five trainees from civil society institutions participated in the 
60-hour training course. 

- Our colleagues Ms. Shireen Khoury, Ms. Areej Khatatba and Ms. Raghda Jamal 
participated in several trainings as follows: 

1. A three-day training on early marriage and reproduction, proper nutrition, 
chronic diseases and gender. The training was organized by Juzoor for 
Health and Social Development.

2. A three-day training on sexual relations between men and women, sexual 
health, sexual violence, general concepts of sex. The training was organized 
by Arab Jensaneya Forum. 

3. A three-day training on violence and its forms and ways of dealing with it, 
and laws concerning women (personal status). The training was organized 
by the Women’s Center for Legal Aid and Counselling. 

The Team
RWDS had worked to build the capacity of its executive staff in addition to recruiting 
new employees with different and diverse specialties in line with the requirements 
of the projects that it worked on and in line with the vision and objectives of the 
Society. 

Building New Partnerships and Relationships 
The year 2018 saw the expansion of the base of partners and funders where eleven 
projects were implemented with partners and funders of which we worked with in 
previous projects, including new funders and partners, which reflected clearly on 
the work and activities of RWDS.

Local and International Relations of RWDS
RWDS was keen to participate in various forums at the local and international level, 
where the local side included participating in marches, exhibitions, workshops and 
conferences.
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At the international level:

1. Colleague Manar Hashma, Gender Project Coordinator, participated in a 
workshop organized by Fredrich Ebert Stiftung Foundation in Morocco, in which 
nearly 25 experts on gender and development participated. The workshop was 
titled “Women in the Economic Policies of the Middle East and the Effects of 
Neoliberalism on the Status of Women at Work”. 

2. Organized by the French Friendship Association, Mrs. Nadia Harb, Director 
General of RWDS, visited France, where she visited women’s groups affiliated 
with the French Friendship Association in the south of France, and participated 
in the discussion of Palestinian documentaries. 

3. A delegation from the French Solidarity Association visited the Women Club 
of Wadi Fokeen in Bethlehem governorate as part of the monitoring and 
evaluation of the project “Contributing to the Economic Empowerment of 
Women through the Establishment of a Food Manufacturing Unit.”

The Most Prominent Achievements of 2018
- Expanding the base of targeted institutions and women’s associations and we 

did not only work with RWDS’s clubs 

- Providing partial training and employment opportunities for approximately 80 
young newly graduates. 

- Networking between the private sector, cooperatives and women’s associations 
and opening a production line through the exhibition “ My Market is Palestinian 
“ carried out by RWDS in partnership with Oxfam and targeting a group of 
young men and women to volunteer during the exhibition from different local 
universities and colleges. 

- Installation of solar panels for six agricultural wells to save energy as an 
alternative to electricity.

Aspirations for 2019 
- Issuing a five-year strategic plan for RWDS 

- Development of RWDS’ financial manual.

- Development of RWDS’ administrative manual. 

- Opening relationships with new funders.

- Expanding the grassroots base of RWDS.
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- RWDS carried out several celebrations and activities during which it honored 
the Members its Board of Directors, executive staff as well as women’s clubs 
on March 8th.

- RWDS, in cooperation with Al Quds University and under the auspices of Jenin 
Governorate, carried out a workshop on extortion and cybercrime. 

- RWDS carried out a final ceremony for the solar energy project in Gaza Strip 
funded by Spanish Agency for International Development Cooperation.

- RWDS and the Federation of Palestinian Women’s Committees organized a 
cultural meeting to discuss Lise Nørgaard’s Only A Girl, which was translated 
into Arabic by Mrs. Sussan Kardosh. 

- RWDS carried out the final activity of the project “Contributing to the Social 
and Economic Development of Women in the Palestinian Rural Areas” under 
the auspices of the Chairman of the Council of The Village of Al-Walaja Mr. Alaa 
Al-Daras and in the presence of a number of partner institutions

- The ladies of the Happy Homes Society were trained on the dough-cutting 
machine, which was supplied through the AMENCA 3 project, which is about 
empowering women economically, qualifying them and training them to 
empower them to work on their small businesses.
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Staff number 15 16

Number of projects 5 11

Social media pioneers 2563 2911

Revenue 475261 1004535

 Expenditure 474241 1010481

31% of women and 17% of men (age 25-34) 

62% of female followers 

38% men
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Publications
- A special film was filmed and produced in the targeted production cooperatives 

of RWDS’s projects and the exhibition “My Market is Palestinian” included 
interviews with cooperatives benefiting from RWDS’s projects and opinions for 
visitors to the exhibition, which will be used it as an introductory material on 
women’s cooperatives and their products during their various activities. 

- A film about the participation of RWDS was produced in the Exhibition of 
Palestinian Mirrors for Palestinian products and industries, which was attended 
by the RWDS’s partners in the Gaza Strip and was uploaded on YouTube.

- A special film was produced about the activities of the United Nations Occupied 
Palestinian Territory Humanitarian Fund

- Project, which was implemented in partnership with Gruppo di Volontariato 
Civile (GVC) - Palestine and was loaded on YouTube.

- A film about the activities of the project “Towards Better Economic 
Empowerment for Women” was produced with funding from Friedrich Ebert 
Foundation and was loaded on YouTube. 

Woman Media and Development
RWDS emerged through its implementation of various activities during 2018 in 
various areas of the West Bank and Gaza Strip, and these activities were reflected 
through news and headlines in various news agencies, and on the Facebook page 
in particular, which was the main platform for all news, where the news that was 
published in nearly 30 stories and publications.

Highlights of news and headlines posted on Facebook in 2018 include:

- Announcement of the project “Promoting sustainable, gender-sensitive rural 
development to ensure food security and resilience of vulnerable communities 
in the West Bank” funded by the Italian Agency for Development Cooperation 
(AICS) in partnership with Oxfam.

- A press report published on Palestine TV about women of the Al-Walaja Club in 
Bethlehem, a member of RWDS. The members of the Club make artifacts and 
recycled objects to preserve the environment and support and empower the 
social, economic and political status of women and their families in Al-Walaja, 
especially that Al-Walaja area is under the threat of land confiscation for the 
benefit of the expansion of a nearby settlement built on the land of Al-Walaja 
residents. 

- A series of activities of RWDS in the global campaign against violence against 
women, including conducting a number of awareness workshops
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- Organizing children’s entertainment meeting at women’s cooperatives as part 
of the project to empower rural women within the cooperative social fabric. 

- Visit of the Director-General of RWDS, Mrs. Nadia Harb, to Andin Store in 
France, which sells equitable trade products from all over the world through 
Oxfam.

- The Agricultural Development Association, in collaboration with RWDS, 
organized a large celebration on the occasion of International Day of Rural 
Women with the participation of hundreds of women’s clubs and credit and 
savings associations from various governorates of the country. 

- As part of the project to empower women in the cooperative social fabric in 
Gaza Strip, 20 productive women’s cooperatives were trained, and 100 hours of 
training were conducted in entrepreneurship in cooperative and in legal work. 

- A training course for women’s cooperatives platform in Gaza Strip as part of the 
project to empower women within the cooperative social fabric in Gaza Strip, 
increase social and economic skills and the independence of women working 
in cooperatives funded by the Spanish Agency for International Development 
Cooperation.

- Hosted by Agricultural Relief in Tulkarem, two training days were carried out 
on cooperative function, by the Agricultural Development Association and the 
RWDS as part of the economic and social empowerment project (Luxemburg). 
Nablus and Tulkarem cooperatives took part in the training.

- Held a workshop at the Women’s Club of Mazar’e al-Nubani on the joint 
ownership between the spouses presented by Mrs. Abir Al Khalili of the YMCA.

- Entertainment day and exchange of experiences for women’s cooperatives in 
the Gaza Strip.

- The opening of the “Alia’a” summer camp for young people in the village of 
Maithaloon, in cooperation with the High Council of Youth and Sports. The 
summer camp was organized by Maithaloon Women’s Club.

- Organizing a workshop by the Palestinian Center for Peace and Democracy and 
in partnership with RWDS and GIZ for school students in Qarawat Bani Zaid 
in Ramallah governorate, as part of a series of events organized to promote a 
culture of community accountability among school students to achieve better 
performance in partnership, cooperation and good citizenship within the 
framework of community accountability.

- RWDS carried out a closing ceremony for the project promoting political 
participation of women and young people in 6 local councils in the Ramallah 
area and northwest of Jerusalem, funded by Agencia Asturiana Cooperac. 
DesarrolloPaz con Dignidad. 
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Friedrich Ebert Foundation
Project: Contributing to women’s economic empowerment 

Objective: To contribute to raising women’s awareness of their economic rights 
and increasing their participation in the labor market.

Implementation areas: West Bank and Gaza Strip 

Target group: Women in our women’s clubs and in cooperatives 

Project Duration: 01/07/2018 - 30/09/2018

The Italian Agency for Development Cooperation (AICS)
Project: Promoting sustainable, gender-sensitive rural development to ensure 
food security and resilience to vulnerable communities in the West Bank. The 
project is implemented in partnership with Oxfam.

The objective of the project: To contribute to the promotion of sustainable rural 
development that takes into account the sensitivity of gender and achieve food 
security and resilience among marginalized rural communities adjacent to the 
Wall in Area C. 

Implementation areas: Wad Fokeen and Jayoos 

Target group: 46 women in both locations 

Project duration: 5/2018 to 4/2020
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Manos Unidas
Project: Improving access to water resources and hygiene services for the 
neediest families in the town of Al-Dhahiriya 

The objective of the project: To enhance the health conditions of the most 
vulnerable families through their access to reliable water and sanitation services.

Implementation areas: Al-Dhahiriya town (Hebron governorate) 

Target group: 50 women from Al-Dhahiriya 

Project duration: 1/11/2018 until 31/8/2019

Global Ministries
project: Promoting livelihoods and employment opportunities for women and 
young women living in different rural areas in the south and north of the West 
Bank. 

The objective of the project: To enhance the livelihoods of rural women by 
increasing their productive capacity and expanding their marketing outlets.

Implementation areas: 6 locations in the West Bank 

Target group: Cooperatives’ women in the targeted areas and a number of new 
university graduates. 

Project duration: 12/2018 to 12/2019
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The Swedish International Development Organization Agency 
(SIDA)

Project: “Equitable development of agricultural production and market systems 
for flexible economic development in the Occupied Palestinian Territories.” The 
project is implemented in partnership with Oxfam.

The objective of the project: To stimulate better performance of marketing 
services led by the private sector and in cooperation with the public sector. 
The project contributes to the development of more equitable agricultural 
production, food processing and more flexible market systems for joint service 
providers in the Occupied Palestinian Territories, which lead to an increase in 
production, quality, profitability and competitiveness of concentrated fruit juice 
and carob molasses. 

Implementation areas: West Bank and Gaza Strip. 

Target group: Women’s cooperatives, production groups, small farmers and 
youth.

Implementation period: 2016 to 2019

Global Fund For Women 
Project: We have the right to a law that protects us 

The objective of the project: To increase the awareness of women, youth and 
clergy in 5 rural areas of the negative impact of violence against women on the 
society as a whole. 

Implementation areas: West Bank 

Target group: women, school students, clergymen, preachers and local 
councilors. 

Project duration: 01/09/2018 to 31/08/2019

 17

United Nations office for the coordination of Humanitarian Affairs
Project: Providing farmers with alternative energy for pumping and operating 
agricultural water wells.

The objective of the project: To find an alternative to electricity to operate 
agricultural wells.

Implementation areas: Gaza Strip 

Target group: Eight farmers 

Project duration: 9/2017 to 4/2018

Palestinian Hydrology Group
Project: Improving the health conditions of families affected by the war in Gaza 
Strip. 

The objective of the project: To support and assist families affected by the war.

Implementation areas: Gaza Strip 

Target group: War-affected families 

Project duration: 8/2018 to 2/2019
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Achievements of the RWDS in 2018

Financial and Administrative Development
At the end of 2018, RWDS began to build a five-year strategic plan in line with 
the Society’s objectives, mission and work developments, and also worked on the 
development of its financial and administrative system. 

Projects:
RWDS

; its Board of Directors; and all its administrative, executive and voluntary teams 
thank all supporters and funders for their material and moral contribution to the 
success and development of efforts in various locations in the Palestinian rural 
areas, and to direct support and advocacy for rural women, specifically.

The following are the projects implemented by RWDS during 2018, some of which 
are still ongoing, as follows:

The Australian Government
Project: “Improving access for small Palestinian producers and strengthening 
their end in the value chains of high value fruit products and small ruminants” 
(Integration) AMENCA 3

Implemented by RWDS, in cooperation with OXFAM

It aims to improve and strengthen Palestinian producers’ access to the value 
chains of high value fruits and small ruminant This, in turn, will improve the 
efficacy of agricultural markets for farmers and producers in the West bank 
and Gaza Strip, while empowering women and youth socially and economically 
through providing equal working opportunities in cooperation with private 
sector companies and organizations.

Target groups: small farmers ( Women & Men , associations  ) 

Implementation areas: West Bank & Gaza strip 

Duration of the Project: 2016 to 2019
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Spanish Agency for International Development Cooperation
Project: Empowering women in the cooperative social fabric in the Gaza Strip, 
increasing social and economic skills and the independence of women working 
in cooperatives in the Gaza Strip.

The objective of the project: To strengthen women economically by supporting 
four women’s cooperatives in Gaza Strip. 

Implementation areas: Gaza Strip (Beit Lahia North Governorate, Al-Swarha, 
Central Governorate, Wadi Al-Salqa Deir al-Balah, Khirbet Laadas, Rafah 
governorate) 

Target group: 80 women out of four targeted cooperatives. 

Project duration: 12 months

  

The oPt Humanitarian Fund
Project: Strengthening of resilience capacities through comprehensive 
emergency WASH interventions in the most vulnerable areas of the Gaza Strip.

Implementing partners: GVC

The project  aims to raise the health awareness, and help  the target group in the 
field of water and sanitation

Implementation areas: Gaza Strip ( Al Nussirat , Al Bureij , Almughraqa)

Target group: Marginalized families 

Duration of the Project: 15/17/2018 to 31/01/2019
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Our partnerships:

RWDS seeks to expand its partnerships with and participation in organizations and 
local communities that work to serve community members. These include:

- The Palestinian Environmental NGOs Network

- The Palestinian NGOs Network (PNGO)

- Palestinian Non-Governmental Organization Against Domestic Violence Against 
Women

- Women’s Empowerment Centers/ Bethlehem Governorate

- Tawasol Center for Women’s Empowerment

- Ma’an News Agency

- Palestinian Education Coalition

- Chambers of Commerce

- Euro-Mediterranean Network for Human Rights 

- Arab Women’s Network

- Euro-Med Feminist initiative IFE-EFI 

- Coalition of CEDAW 

- Gender Forum in Local Governance
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Our Locations:

Our women’s clubs are at the heart of our work. Since 1987, RWDS has established 
58 clubs throughout the occupied West Bank and Gaza Strip, offering unique 
spaces for women to gather, learn, organize, and work together. Each RWDS club is 
a semi-autonomous community based organization (CBO) with its own operational 
structure and system. The clubs focus on activities that respond specifically to the 
needs of women in the local community, while membership in the RWDS network 
creates opportunities for clubs to participate in larger projects and political 
campaigns.

Ramallah & Jerusalem
Aljeeb Mazare’ Al Nobani Yabroud

Beit Enan Qarawa Bani Zaid Aroura

Bethlehem

Al Khader Beit Fajjar Wadi Fokin

Al Walaja Husan Wadi Rahal

Za’tara

Hebron

Al Thahrieh Beit Kahel Ithna

Al Shioukh Beit Ula Kharas

Al Samou’ Halhul Sureef

Tarqumia  

Salfeet Farkha Kafel Hares Masha

Gaza Strip

Al Maghraqa Al Shokeh Beit Lahia

Al Manara Al Sawarha Khirbet Al Adas

Wadi AL Salqa

Nablus
Beit Dajan Burqa Sabastiya

Beit Fureek Jama’in

Jenin & Tubas

Aneen Anza Bardala

Beit Qad Dair Abu Day’if Jalboun

Maythaloon Sanur Tubas

Tulkarem & Qalqilieh

Beit Lid Jayyous Shufa 

Dair Alghasoon Kufr Aboush E’teel

Kufr Thulth Immatain Qaffin

Irtah Saida
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Foreword by the General Director of RWDS

Initiative and perseverance in work perform miracles, as 
the work of RWDS culminated in a series of initiatives to 
raise the status of women in rural communities and to 
involve them and raise their traditional role in a range 
of traditional and non-traditional work, where these 
initiatives came through the work of our women’s clubs 
and their communication with the local community 
institutions and in coordination with the employees and 
volunteers of  RWDS, where women were integrated 

into cooperatives for the real participation of them, and women’s taking on non-
traditional community roles including management, accounting and participation 
in the Palestinian labor market, and starting to calculate the wage of work as an 
essential part of economic empowerment.

From this promising perspective of focusing on the role of women in cooperative 
work, RWDS has sought to support women and to guide the registration of clubs as 
cooperatives or companies. Women have been given a range of training in the fields 
of leadership, cooperative management and bookkeeping, as well as professional 
training according to the specialties of each cooperative and women’s club.

The Work of the RWDS in 2018: 
On the economic level of women, the work of RWDS has witnessed the expansion 
of new areas and the targeting of new women’s groups in areas outside the clubs of 
the Society where we have not worked before, and this is considered a qualitative 
addition to the expansion of the network of relations and geographical and 
qualitative spread, and is a clear challenge to the work of RWDS through working 
in economic programs of distinctive quality and the introduction of women’s 
products and promoting them in the local and international markets.

On the social and political level, RWDS continues to represent and support women 
in all social and political aspects by participating in political and social meetings 
and forums that support women’s issues, including participation in lobbying and 
advocacy issues with the Palestinian Non-Governmental Organization against 
Domestic Violence against Women (Al Muntada), and being a member of the 
Gender Forum in Local Government, which highlights women’s issues in the 
municipality and local bodies. 

This apparent success is due to the distinctive team of RWDS, to whom I thank very 
much and appreciate their role in the success of the work of our organization and 
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the promotion of its status. 

I also thank the Chairwoman and members of the Board of Directors of RWDS for 
the support they provided throughout 2018. 

General Director of RWDS

Nadia Harb
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Foreword by the Chairwoman of the Board of Directors

Women continue to be the main lever in human societies, 
not only because they represent half of the society, but also 
because they represent the collective thought of human 
societies, a thought that promotes cooperative collective 
values and a resistant self-sufficient economy, to achieve 
social justice and freedom of the society, and to make 
right the development process based on individual liberal 
thought, which seeks to undermine society by relying 
on short-term individual consumption, militarization 
and human trafficking, unemployment and poverty, and 

deepening dependency on the dominant global economy.

From this perspective, Rural Women’s Development Society (RWDS) has sought 
to promote the reality of women in marginalized rural areas as a target group to 
promote and develop women’s participation in the rural sector by supporting and 
developing women’s clubs that extend in the West Bank and Gaza Strip, and forming 
cooperative societies specialized in many areas to be a key pillar to strengthen the 
development role of women in the rural areas and empower them in different 
fields on the way to achieving a societal reality free of discrimination, exploitation, 
marginalization and violence.

The necessity to address the difficult political, economic and socio-cultural 
challenges that afflict our Palestinian society, with the presence of the occupation 
and its destructive policies, the grabbing of land for the benefit of the settlements 
that spread like a cancer, the destruction of the economic structure, the loss of hope 
in a political settlement, the plans against our people that seek to obliterate their 
national rights, the dominance of occult thought, the absence of the democratic 
process that contributes to the release and activation of the energies of society, will 
not discourage our women and people from continuing to fight for their national 
and social rights. Change comes in the synergy of all efforts by women and men for 
making change and development happen in this society to be able to preserve and 
respect the dignity of our citizens.

Since we have reached the end of 2018 and we are all very hopeful to continue the 
work and achievements and we are all determined and resolute to continue the 
course and review the shortcoming, and learn lessons to correct the development 
process, I thank all those who contributed, and contribute to the development and 
support of this national development edifice to continue to develop our society 
and mobilize the energies of its members, women and men.
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Best wishes to all of you for a better situation for our women and our national 
institutions.

Chairwoman of the Board of Directors

Leila Ziyadah
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- Participation

- Transparency

- Volunteerism

- Credibility

- Empowerment 

Our Strategic Objectives
RWDS’ 2014-2019 Strategic Objectives:

•	 To enhance the livelihood of poor and vulnerable women and their families in 
rural areas by:

- Empowering rural women to engage in cooperatives offering income 
generating opportunities, in line with best practices and the principles of 
cooperatives.

- Ensuring appropriate employment and income generation opportunities to 
new female graduates and entrepreneurs in rural areas.

- Enhancing the resilience and economic empowerment of poor female 
headed households.

•	 To reduce all forms of gender based violence against women in rural areas and 
mitigate against its impact by:

- Empowering women survivors of violence to tackle the phenomenon and 
address its psychological and social impacts.

- Raising awareness of all forms of GBV in rural areas and the importance of 
combating GBV at the local and national levels.

•	 To enhance the political and social participation of women in rural areas by:

- Supporting and developing women’s active social and political leadership 
at the local and national levels.

- Raising local and national interest in and support for the social and political 
participation of women in rural areas.

- Enabling women to access and participate in cultural, social and sporting 
activities.

•	 To enhance the performance of RWDS towards fulfilling its mission and 
developing its sustainability by:

- Enhancing the internal resources of RWDS, increasing its capacity to work 
towards its mission and objectives.
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- Developing an internal learning approach.

RWDS employs the methods of community mobilization, lobbying and advocacy to 
meet its objectives. Moreover, we are committed to working with boys and men, 
as well as decision makers at the local and national levels, alongside our work with 
women and girls.

Board of Directors:

  Laila J.  Ziadeh  Chairwomen
  Dalal M. Massad Treasurer
 Khawla H. Dasouqi General Secretary
Hanaa Abu Oleyan )Vice president )Gaza Strip

 Amira F. Masoud Member
 Asmahan Y. Daoud Member
Samia A. All -Tell Member

 Fathia S. Abu Omra  Member
Fatima M. Al -Awad Member

Supervisory members:
- Ms. Laila Khashan 

- Ms. Roqaia Al Daghameen
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About Us

The Rural Women’s Development Society (RWDS) is a Palestinian non-governmental 
organization working in the occupied West Bank and Gaza Strip. Its origins date 
back to 1987, when it began as a women’s group within the Palestinian Agricultural 
Relief Committees (PARC). Today RWDS is a separate entity, independently 
registered with the Palestinian Authority under registration number: RA-287-C.

RWDS has a strong and respected presence among grassroots rural communities, 
with over 3,000 female members that form a network of 58 women’s clubs. It is 
this unique structure, geographic breadth and large core of dedicated volunteers 
that distinguish RWDS from other Palestinian women’s organizations.

We advance the rights of rural women by fostering empowering and supportive 
spaces within their local communities. This is achieved through clubs, which 
highlight women’s invaluable contribution to Palestinian society, and through 
designing innovative projects on the topics of economic empowerment, political 
and social participation, and the prevention of violence. We use education and 
community participation, as well as mobilization, skill-building, and advocacy as 
tools to develop women into strong, committed and able leaders.

Our Vision
Equality between women and men, boys and girls, in rural Palestine, in accordance 
with the Palestinian Declaration of Independence, as well as international 
conventions and standards.

Our Mission
To grow a movement led by Palestinian women that is capable of advocating for 
and advancing the enjoyment of women’s social, economic and political rights, 
especially in rural areas.

Our Values
The work of RWDS is governed by values that it seeks to embody in its daily 
practices and strategic work, as well as through the behavior of its leadership, 
management and employees:

- Justice and working for the most vulnerable individuals

- Equality
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Contact Us
Address: Ramallah – Almasyoun- Edward Said St. Sabat Building, 2 Fl.

Phone: +972 2 296 4585/6

Fax: +972 2 296 4587

Email: info@rwds.ps

Website: www.rwds.ps

Facebook: Rural Women’s Development Society - جمعية تنمية املرأة الريفية 
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