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نبذة عن الجمعية

من نحن

جمعية تنمية املرأة الريفية هي مؤسسة أهلية فلسطينية تنشط يف الضفة الغربية وقطاع غزة. نشأت الجمعية عام 1987 خالل االنتفاضة 
االوىل كدائرة نسوية يف جمعية التنمية الزراعية ،ويف العام 2001 استقلت الجمعية وتم ترخيصها وتسجيلها لدى وزارة الداخلية تحت  الرقم 

 RA-287-C

تتمتع جمعية تنمية املرأة الريفية بتواجد قوي ومعترب للقاعدة املجتمعية الريفية بوجود شبكة تحتوي عىل اكرث  من 3000 عضوه من خالل  
58 ناٍد نسوي. كام متتاز الجمعية بهيكلية تنظيمية فريدة ذات قاعدة شعبية واسعة وكبرية من املتطوعني/ات املتفانيني/ات.

نسعى إىل تعزيز حقوق املرأة الريفية من خالل إيجاد بيئة ممكنة وداعمة لهن يف مجتمعاتهن املحلية، ونرش مساهامتهن الرثية يف املجتمع 
الفلسطيني، وتصميم املشاريع االبتكارية ضمن ثالثة برامج هي: التمكني االقتصادي، املشاركة االجتامعية والسياسية، ومناهضة العنف ضد 

النساء.

نوظف يف برامجنا هذه التعليم والتوعية واملشاركة املجتمعية والتعبئة وتطوير املهارات والضغط واملنارصة من أجل خلق قيادات نسوية 
داخل املجتمع الريفي.

رؤيتنا

املساواة بني النساء والرجال والفتيات والفتيان يف الريف الفلسطيني مبا ينسجم مع وثيقة إعالن االستقالل واالتفاقيات واملعايري الدولية.

رسالتنا

نسعى إىل خلق حراك نسوي يف الريف الفلسطيني قادر عىل املطالبة وتنمية حقوق النساء االجتامعية واالقتصادية والسياسية.

قيمنا

يحكم عمل جمعية تنمية املرأة الريفية منظومة من القيم العليا التي تلتزم الجمعية بتطبيقها يف مامرساتها اليومية وتوجهاتها االسرتاتيجية 
كقيادة وإدارة وموظفات وموظفني وتتضمن: 

العدل واالنحياز لألكرث تهميشاً وحرماناً.	 
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املساواة. 	 

املشاركة. 	 

الشفافية. 	 

التطوع. 	 

املصداقية.	 

القوة وعدم املساومة.	 

أهدافنا االسرتاتيجية 

األهداف االسرتاتيجية لجمعية تنمية املرأة الريفية لألعوام 2014 – 2019

• تحسني الظروف املعيشية للنساء الريفيات الفقريات واملهمشات وأرسهن،  من خالل الربامج التالية:	

 متكني النساء الريفيات لالنخراط يف جمعيات تعاونية ذات مردود اقتصادي ومنسجمة مع أفضل املامرسات ومبادئ العمل التعاوين.	 

توفري فرص عمل مالءمة وذات عائد اقتصادي للخريجات ورياديات األعامل النسوية يف الريف الفلسطيني.	 

تعزيز صمود األرس الفقرية التي ترأسها نساء واألكرث حرماناً ومتكينها اقتصادياً.	 

• الحد من كافة أشكال العنف املبني عىل النوع االجتامعي وتأثرياتها عىل النساء الريفيات، من خالل الربامج التالية :	

متكني النساء املعنفات من التصدي للعنف ومعالجة آثاره النفسية واالجتامعية.	 

إثارة اهتامم مجتمعي محيل ووطني حول قضايا العنف مبختلف أشكاله ضد النساء يف الريف الفلسطيني وأهمية مناهضته.	 

• تعزيز مشاركة النساء الريفيات االجتامعية والسياسية. 	

دعم وتطوير قيادات مجتمعية نسوية فاعلة اجتامعياً وسياسياً عىل املستوى املحيل والوطني.  	 

إثارة اهتامم محيل ووطني حول أهمية املشاركة السياسية واالجتامعية للنساء يف الريف الفلسطيني.	 

متكني النساء من الوصول واملشاركة يف األنشطة الثقافية واالجتامعية والرياضية.	 

• تعزيز أداء جمعية تنمية املرأة الريفية نحو تحقيق رسالتها والحفاظ عىل استدامة عملها.  	

تعزيز املصادر الداخلية للجمعية تجاه رسالتها وأهدافها.  	 

تطوير نهج التعلم الداخيل.	 

7 |

تعترب عمليات التعبئة املجتمعية والضغط واملنارصة جزء أسايس من األدوات التي تتبناها الجمعية يف عملها نحو تحقيق أهدافها. باإلضافة إىل 
ذلك، تلتزم الجمعية بالعمل ليس فقط مع النساء والفتيات وإمنا كذلك مع الشباب والرجال، ومع صناع القرار عىل املستويني املحيل والدويل.

عضوات مجلس االدارة 

رئيسة مجلس االدارة	  عفاف اسامعيل ابو هشهش 

أمينة الصندوق	  نهى سليامن رايض  

أمينة الرس	  ضحى راجح غنيم  

نائبة الرئيسة يف قطاع غزة	  هناء جربيل ابو عليان  

عضوة	  جامن عيل بياتنة  

عضوة	  هناء خميس عالن  

عضوة	  سامهر عبد العزيز ابو ركاب 

عضوة 	  فتحية صالح ابو عمرة  

عضوات الرقابة

السيدة أمرية مسعود	 

السيدة اسمهان داود	 

السيدة منال الشاميل	 

السيدة هدى حسان	 
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كلمة رئيسة مجلس االدارة 

ومركزها  املجتمعية  التنمية  اهتامم  جوهر  هي  تزال  وال  كانت  املرأة  ان  عىل  اثنان  يختلف  يكاد  ال 
كونها نصف  املرأة  تتبوأه  الذي  الهام  للدور  وامنا  وعبثا  اعتباطا  ليس  العامل..  النامية حول  للمجتمعات 
الحياة  إدارة شؤون  للرجل يف  كأم ومربية ورشيكة  إضافية  يلقى عىل عاتقها من مهامت  املجتمع ومبا 

وتحدياتها، كام ان تنميتها تعني تنمية للمجتمع بأكمله واهاملها يعني تعطيل نصف املجتمع. 

وألن مجتمعنا الفلسطيني مجتمع نام ويتمتع بخصوصية ميزته عىل املجتمعات األخرى كونه ال زال يعيش مرحلة التحرر الوطني وعاىن 
املرأة  كانت  وااللحاق  والبطالة  الفقر  وزيادة معدالت  ارضه  نتج عن ذلك من ضياع  وما  واالحتالل  والترشيد  النكبة  اثار  قرن من  لحوايل 
الفلسطينية فيها األكرث ظلام واالكرث استهدافا لسياسات االحتالل العنرصية وكام كانت وال تزال ضحية التقاليد الناتجة عن الفقر والبطالة 
والتهميش وتغييب وتجاهل دورها الحقيقي يف خطط التنمية املستدامة. والن املجتمع الفلسطيني هو مجتمع ريفي يف غالب تكوينه، فقد 
كانت املرأة الريفية دامئا مركز اهتامم جمعية تنمية املرأة الريفية التي تأسست عام  1987 م كرضورة ملواجهة التحديات الكربى امام نسائنا 
يف الضفة الغربية وقطاع غزة والتي منذ انشائها وضعت االسرتاتيجيات والخطط ونفذت عرشات الربامج واملشاريع هدفت جميعها للتخفيف 
من األعباء االقتصادية التي تواجه األرس الفلسطينية الفقرية واملهمشة وقدمت املرأة الريفية كرشيك وداعمة لزوجها يف التخفيف من أعباء 
الحياة يف ظل ارتفاع مستوى املعيشة الذي ال يتناسب مع الدخل املحدود ملعظم االرس الفلسطينية يف الريف املحارص باالستيطان واملصنف 
حسب اتفاقية اسلو مبناطق )ج(. كام مل تهمل جمعية تنمية املرأة الريفية يف برامجها املتنوعة الجوانب الفكرية لتعزيز صمود املرأة ومتكينها 
وتدريبها وتعزيز ثقتها بدورها وحقوقها باملساواة واملشاركة الحقيقية جنبا اىل جنب مع الرجل اميانا بان املرأة املسلحة بالفكر التقدمي هي 
القادرة عىل تحصني نفسها وارستها ومجتمعها من االخطار املحدقة املتمثلة باألفكار الظالمية التي تهدد مجتمعنا وتعيق تنميته الحقيقية 
وتعترب املرأة عبئا وكائنا ثانويا وتحت الوصاية الذكورية.. ان رسالتنا التنموية كانت دامئا وال تزال ان نقدم ملجتمعنا الفلسطيني امرأة محصنة 
التنمية  اقتصاديا وفكريا واثقة بنفسها ومبستقبل ارستها وابنائها ويثق بها مجتمعها ويعرتف بدورها ومكانتها كعنرص أسايس يف مكونات 

والبناء واملشاركة. 

السؤال األهم هنا هو هل نجحنا يف مهمتنا وهل تحققت اهدافنا يف التنمية املستدامة؟ ماذا انجزنا وماذا مل ننجز.. أسئلة ال تنتهي كام ان 
التنمية هي نفسها ال تتوقف وال تنتهي.. كل ما ميكن ان يقال هنا اننا حاولنا وسنظل نحاول بإمكاناتنا املتواضعة ان نكون اوفياء ملجتمعنا 
ولنسائنا بشكل عام ولنسائنا الريفيات بشكل خاص وال يسعني يف النهاية اال ان اشكر العامالت واملتطوعات املتفانيات يف الجمعية وأؤكد يف 

نفس الوقت انه بدون تعاون نسائنا املستهدفات لكانت انجازاتنا اقل بكثري

رئيسة مجلس اإلدارة 

عفاف غطاشة
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كلمة مديرة الجمعية

يستعرض هذا التقرير ابرز األنشطة للعام 2016 استنادا اىل الخطة االسرتاتيجية الخاصة يف جمعية تنمية 
السياسية  االجتامعية،  املستويات  كافة  األنشطة يف  أهم  الضوء عىل  تسليط  الريفية، حيث سيتم  املرأة 
التأثري عىل  والتنموية، والرتكيز عىل التمكني االقتصادي ملا له من أهمية يف حياة النساء وانعكاساته يف 

مشاركة النساء يف الحياة العامة. 

وعند الحديث عن واقع حياة النساء الفلسطينيات ال بد من التطرق اىل األوضاع السياسية وتأثرياتها عىل واقع املرأة، حيث شهد العام 2016 
العديد من االنتهاكات و الجرائم االرسائيلية بحق الشعب الفلسطيني يف كافة أرجاء فلسطني، ولعل املناطق املصنفة مبناطق ج حظيت بأعىل 
نسب االنتهاكات من مصادرة األرايض لبناء املستوطنات وسلب الناس حقوقهم يف القدس والضفة وتحديدا اعتقال األطفال، وهذه سابقة 

تاريخية بأن يتم اعتقال األطفال، واحتجاز جثامني الشهداء. 

باملقابل وقوف املجتمع الدويل عاجزا امام جميع هذه االجراءات و بالتايل عجز السلطة الفلسطينية يف تشكيل اآلمن والحامية للشعب بجميع 
فئاته رغم االعرتاف بها كدولة كاملة السيادة عىل األرايض الفلسطينية، والخطورة يف األمر انشغال العامل العريب يف املشاكل املفتعلة وبالتايل 

توغل الكيان الصهيوين يف التضييق عىل الشعب الفلسطيني وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

رغم الحياة الصعبة التي يعاين منها أهلنا يف القطاع وعدم نظر املجتمع الدويل اىل أهمية االحتياجات اإلنسانية اليومية والتي هي حق طبيعي 
لإلنسان كالعالج والتنقل والعيش يف حياة كرمية، إال انه يسعى دامئا لتخطي جميع الصعوبات والتحديات للعيش بحياة أفضل من الواقع 
والتكيف بالواقع املرير، لعل هذا الواقع املرير يعكس بظالله عىل كافة مناحي الحياة وتحديدا الواقع االجتامعي واالقتصادي، حيث ارتفاع 
نسبة الفقر والبطالة اىل أعىل نسب، ولعل الشباب هم الفئة ذات النصيب األعىل وخصوصا خريجي الجامعات والحاصلني عىل شهادات من 

الجنسني.

العمل لهم ملا له أهمية كبرية يف  الشباب واتاحة فرص  الجمعية عىل تحقيق اهدافها االسرتاتيجية والتي تركز عىل فئة  وطبيعي ان تركز 
احداث التغري نحو التنمية الحقيقية، ومتيز هذا  العام يف تركيز الجمعية عىل استهداف فئة الشباب والعمل عىل مشاريع نوعية مثل مرشوع 
الفطر يف قرية  سبسطية وتوزيع املنح الفردية وجامعية  يف محافظة  الخليل تحديدا العائالت املستهدفة من مرشوع ال SOS حيث اعطى 
هذا املرشوع بريق أمل يك تخرج اىل النور، وتحديدا اطفال وشباب هذه العائالت، وكان هناك مرشوع العسل لفلسطني حيث تم استهداف 
الشابات لرتبية النحل وزراعة األعشاب الطبية، تم تنفيذ املرشوع يف نادي نسوي صيدا )طولكرم( ونادي نسوي بيت كاحل )الخليل(، والحدث 
األبرز هو تشكيل تعاونية صيدا مام اتاح الفرصة لتسليط الضوء عىل نساء التعاونية من قبل املؤسسات املحلية والدولية لتطوير التعاونية 

وتسويق منتوجاتهن مام ساهم يف تحسني وضعهن االقتصادي.

لألندية ايضا مبادرات وإبداعات مختلفة مثل العمل يف الحدائق البيئية، حيث يتم استخدام املخلفات املنزلية وتدوير النفايات الصلبة وإعادة 
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استخدام املشاتيح وإطارات السيارات لتزين الحدائق، وهذا متيزت به نساء قرية الولجة التي تعاين من الحصار وتوغل االستيطان، ولن تتوقف 
نساء األندية عىل هذا فقط بل هناك العديد من املبادرات واإلبداعات منها بناء القرية البيئية يف فرخة بالتعاون مع جمعية املزارعني العرب، 

وإنشاء تعاونية زوادة يف نادي نسوي السوارحة بالرشاكة مع مؤسسة العمل ضد الجوع.

واخريا ال يسعني بهذه الكلمة ألعرب عن شكري الجزيل لكل من آمن بعمل الجمعية وقدم يد املساعدة لها، سواء من مؤسسات محلية ودولية، 
والشكر املوصول لطاقم الجمعية عىل انتامئه الحقيقي للجمعية والقيم االنسانية التي تعمل عليها الجمعية والسعي دامئا لتقديم األفضل 
للنساء الفلسطينيات بتبني القضايا الوطنية واالجتامعية، واتقدم بالشكر لرئيسة وعضوات مجلس ادارة الجمعية لدورهن البارز يف املشاركة 

يف تقديم املبادرات واالقرتاحات لتطوير اداء الجمعية، وللهيئة العامة لكن منا خالص التقدير واالحرتام.

معا وسوياً نحو مستقبل افضل 

مدير عام الجمعية

ناديا حرب
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عضوية الجمعية
تسعى جمعية تنمية املرأة الريفية لتوسيع عضوياتها ومشاركتها يف املنظامت والتجمعات املحلية التي تعمل عىل خدمة املجتمع ومن ضمن 

عضوياتها يف الشبكات واالئتالفات:

شبكة املنظامت األهلية البيئية الفلسطينية	 

شبكة املنظامت األهلية الفلسطينية	 

منتدى املنظامت األهلية الفلسطينية ملناهضة العنف ضد املرأة 	 

تجمع املؤسسات التنموية النسوية / محافظة بيت لحم	 

مركز تواصل لتمكني املرأة  	 

شبكة معا االخبارية	 

االئتالف الرتبوي الفلسطيني	 

الغرف التجارية 	 

شبكة األورو متوسطي لحقوق االنسان 	 

الشبكة النسوية العربية » رؤى«	 

وقد حصلت الجمعية خالل العام 2016 عىل شهادة التزام مبدونة السلوك ملدة عام من مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية.
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مواقعنا
تعمل جمعية تنمية املرأة الريفية يف 58 موقعاً ريفياً يف الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعترب النوادي النسوية أساس عملنا منذ عام 1987. 
وتقدم هذه النوادي مساحات فريدة للنساء للتجمع والتعلم والتنظيم والعمل املشرتك فيام بينهن. ويعترب كل ناٍد نسوي مؤسسة قاعدية 
مجتمعية شبه مستقلة لها نظامها العميل وهيكلها الخاص. تعمل كافة النوادي عىل نشاطات فردية تالئم احتياجات النساء يف التجمعات 
التي توجد بها النوادي، وكجزء من شبكة نوادي جمعية تنمية املرأة الريفية يحظى كل ناٍد نسوي بفرص املشاركة يف املشاريع التنموية األكرب 

ويف الحمالت السياسية. 

رام الله و قرى القدس الغربية
يربودمزارع النوباينالجيب

عارورةقراوة بني زيدبيت عنان

بيت لحم

واد فوكنيبيت فجارالخرض

واد رحالحوسانالولجة

زعرتة

الخليل

إذنابيت كاحلالظاهرية

خاراسبيت اوالالشيوخ

صوريفحلحولالسموع

 ترقوميا

مسحةكفل حارسفرخة سلفيت

قطاع غزة

بيت الهياالشوكةاملغراقة

خربة العدسالسوارحةاملنارة

واد السلقا

نابلس
سبسطيةبرقةبيت دجن

جامعنيبيت فوريك

جنني و طوباس

بردلةعنزةعانني

جلبوندير ابو ضعيفبيت قاد

طوباسصانورميثلون

طولكرم و قلقيلية

شوفة جيوسبيت ليد

عتيلكفر عبوشدير الغصون

قفنيإماتنيكفر ثلث

صيداارتاح

13 | املمولون واملشاريع  خالل العام 2016
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املشروع األول

استكامل مرشوع العسل لفلسطني: »تحسني األمن الغذايئ واالقتصادي للنساء الفلسطينيات يف الضفة الغربية باالعتامد عىل العسل واألعشاب 
الطبية« )2014 – 2016(

.»DROSOS Foundation الجهة املمولة: املؤسسة السويرسية  »دروسوس

الهدف العام من املرشوع: الحد من الضعف االقتصادي واالجتامعي للمرأة يف القرى املستهدفة من خالل األعامل املجتمعية وزيادة فعالية 
أنشطة التمكني االقتصادي مع النساء الفلسطينيات يف املجتمعات الريفية.

أماكن التنفيذ:

نادي نسوي بيت كاحل / الخليل	 

نادي نسوي صيدا / طولكرم .	 

الفئة املستهدفة: 50 سيدة من كل نادي 

أنشطة املرشوع:

تزويد مائة سيدة يف األندية املستهدفة يف مائة خلية نحل وما تبع ذلك من دعم لوجستي و تدريبات ذات عالقة	 

زراعة ست دومنات يف املوقعني باألعشاب الطبية وحصولها عىل شهادة الزراعة العضوية.	 

االنجازات:

تضاعف عدد خاليا النحل لتصبح مائتان وخمسة عرش خلية يف املوقعني	 

انتاج كميات كبرية من األعشاب الطبية خصوصا الزعرت العضوي	 

انتاج كرميات من منتجات العسل يف تعاونية صيدا تباع يف االسواق تحت اسم )حرير (	 
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انتاج حلوى الكاندي بالعسل يف نادي بيت كاحل 	 

انتاج طن ونصف تقريبا من العسل الطبيعي يف املوقعني	 

التوفري 	  اتحاد جمعيات  بيت كاحل من خالل  تعاونية  تم تسجيل  ، كام  العمل  انتاجية يف وزارة  تعاونية صيدا كتعاونية  تم تسجيل 
والتسليف

الصعوبات: 

مامرسات االحتالل التي أثرت بشكل مبارش عىل املرشوع يف عملية نقل الخاليا و العناية بها بسبب الحواجز وغريها من االجراءات 	 

التغري املناخي التي تشهده فلسطني و الذي حد من انتاج كميات كبرية من العسل 	 

صعوبة تسويق منتج االعشاب الطبية كمنتج عضوي نتيجة لعدم وعي الناس بأهمية املنتجات العضوية الزراعية 	 
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املشروع الثاني 

استكامل مرشوع: “ارشاك املجتمعات املحلية يف التقليل من العنف األرسي ضد املرأة يف الريف الفلسطيني”.

)  2016-2014 ( LOKK بالرشاكة مع مؤسسة CISU الجهة املمولة: وزارة الشؤون الخارجية الدمناركية

الهدف العام من املرشوع: توعية املجتمع الفلسطيني يف املناطق املستهدفة ، حول اآلثار املرتتبة عىل املجتمع نتيجة العنف املجتمعي ضد 
املرأة املحيل والدويل.

أماكن التنفيذ: 

منطقة بيت لحم: الخرض، بيت فجار، وادي فوكني، واد رحال.	 

منطقة رام الله| القدس: بيت عنان، الجيب، قراوة بني زيد، مزارع النوباين.    	 

منطقة نابلس: بيت فوريك، سبسطية، بيت دجن، جامعني. 	 

قطاع غزة: الشوكة، السوارحة، وادي السلقا، وبيت الهيا. 	 

الفئة املستهدفة: 

 فئة النساء: تم العمل مع 675 امرأة يف ورش عمل توعوية، و 240 امرأة يف املجموعات الداعمة، وما يقارب ال 100 امرأة يف جلسات 	 
االرشاد الفردي.

فئة الرجال: تم استهداف 240 رجالً يف ورش توعوية يف ال 16 قرية، و 250 شاب  يف تسع قرى.	 

فئة االطفال: تم عمل ورش توعية لألطفال من خالل املدارس بالتنسيق مع وزارة الرتبية و التعليم، وتم عمل ايام مفتوحة ونشاطات 	 
ترفيهية ملا يقارب 500 طفل.

االنشطة واالنجازات:

تدريبات 	  العنف، وذلك من خالل دورات و  العمل مع حاالت  االرشادي حول  للعمل  الالزمة  باملهارات  الجمعية  متكني واغناء طاقم 
متعددة، وجلسات االرشاف الشهري.
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تم عمل دليل للمرشوع ودليل للعمل مع املجموعات الشبابية.	 

تم ترميم و تحسني 16 نادي نسوي )األندية املستهدفة (، باإلضافة اىل تجهيز غرف مناسبة لإلرشاد الفردي، لتصبح األندية النسوية أكرث 	 
فعالية وانتاجية  ومراكز لتقديم الخدمات االرشادية يف قراهم.

640 امرأة من األندية النسوية املستهدفة اصبح لديهن زيادة يف الوعي لحقوقهن وملناهضة العنف.	 

العمل 	  يف  مهاراتهم  وتعزيز  االجتامعية  واألدوار  العنف  مواضيع  حول  لديهم  الوعي  وزيادة  والشابات  الشباب  من   225 مع  العمل 
املجتمعي، واثراء قريتهم باملبادرات واالبداعات الشبابية.

تم عمل تسع مبادرات وحمالت ضغط ومنارصة يف تسع مواقع من املواقع املستهدفة، مبشاركة جميع الفئات املستهدفة ومبشاركة من 	 
مؤسسات املجتمع املحيل، لتسليط الضوء عىل العنف املبني  عىل النوع االجتامعي، والعنف بشكل عام الذي تواجهه النساء يف املجتمع 

الفلسطيني، وللضغط عىل صناع القرار يف التغيري من السياسات املتبعة والقوانني البالية التي يتم العمل بها يف قضايا العنف. 

زيادة يف التوعية لدى 240 رجل بقضايا لها عالقة بقضايا العنف والجندر ويف تحسني مهاراتهم وقدراتهم للتعامل بقضايا العنف بطريقة  	 
ايجابية وفعالة.

زيادة الوعي لدى القياديني املحليني من ضمنهم أعضاء يف املجالس القروية حول قضايا حقوق املرأة والعنف وزيادة مهاراتهم من حيث 	 
مناهضة العنف يف مجتمعاتهم.

عمل مؤمترين لزيادة املعرفة حول قضايا العنف للمستفيدين واملؤسسات الرشيكة.	 

مساهامت يف املعلومات واالحصاءات وعمل دراسة حاالت حول العنف وذلك من خالل املقاالت والربوشورات التي تم اصدارها.	 

تطوير املوقع االلكرتوين الخاص يف الجمعية إضافة اىل مواقع التواصل االجتامعي.	 
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الصعوبات:

ان موضوع العنف ضد املرأة يعترب من املواضيع الغري مقبولة يف املجتمعات الريفية املهمشة، وكان هناك مقاومة وصعوبة من قبل فئات 	 
الرجال و الشباب للحديث بها ضمن مجموعات ويف العلن.

هناك حاجة الستمرار انشطة املرشوع ملا لها من آثر واضح وزيادة وعي يف املناطق التي تم العمل فيها، وكان هناك رضورة لالستمرار 	 
يف النشاطات و عدم االنقطاع.

صعوبة تواجد طاقم قطاع غزة يف التدريبات والورش بسبب االوضاع السياسية، باإلضافة صعوبة التنقل بسبب الحواجز.	 
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املشروع الثالث

استكامل مرشوع: »تعزيز االستجابات املجتمعية«. 

.)2017 – 2014( SOS بالرشاكة مع قرى االطفال يف فلسطني ،CISU الجهة املمولة: وزارة الشؤون الخارجية الدمناركية

أماكن التنفيذ: يتم تنفيذ املرشوع  يف محافظة الخليل  بالعمل مع احدى عرش جمعية رشيكة  منهم ثالث  أندية نسوية تابعه لجمعية تنمية 
املرأة الريفية وهي: )نادي نسوي  حلحول، نادي نسوي بيت اوال، نادي نسوي السموع( و مثان جمعيات خريية تم العمل بها بالتنسيق مع 
اتحاد الجمعيات الخريية وهي: )جمعية سيدات حلحول الخريية، جمعية سعري الخريية، جمعية سيدات بيت امر الخريية، جمعية بيت اوال 

الخريية، جمعية املحاور الخريية، جمعية نهضة بنت الريف الخريية، جمعية السموع للمعاقني الخريية، جمعية التنمية االرسية الخريية(.

الفئة املستهدفة: يستهدف املرشوع ما يقارب 110 عائالت.

مخرجات املرشوع: تم تقسيم انشطة املرشوع عىل ثالث محاور.

املحور األول: ادارياً واقتصادياً

عقد سلسلة من تدريبات بناء القدرات للجمعيات الرشيكة يف مواضيع مختلفة بالتعاون مع رشكة يافا للتدريب.	 

عمل دراسة جدوى اقتصادية ملقرتح مشاريع صغرية من قبل عائالت برنامج متكني األرسة،، اختيار االفضل منها، تدريب العائالت املختارة 	 
عىل ادارة املشاريع، ومن ثم توزيعها، وايضا العمل عىل دراسة جدوى اقتصادية ملقرتحات منح جامعية من قبل الجمعيات الرشيكة 

واختيار االفضل منها، وتوزيعها.

املحور الثاين: الصحة النفسية

اعادة طباعة وتوزيع خمس بروشورات حول الصحة النفسية.	 

إعادة بث تسع  سبوتات اذاعية حول الصحة النفسية واهمية اللجوء للعالج واالرشاد عرب إذاعة منرب الحرية وراديو بيت لحم 2000  	 
وراديو الرابعة ملدة 6 شهور. 
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إنتاج مرسحية »واحد منا« بالتعاون مع مرسح أحالم الشباب والطفولة حول الصحة النفسية وعمل سلسلة عروض يف مناطق مختلفة 	 
من محافظة الخليل. 

بناء قدرات املتطوعات واالخصائيات حول كيفية انشاء وادارة مجموعات داعمة لتمكني النساء من العائالت يف برنامج متكني االرسة، ومن 	 
ثم تشكيل تسع مجموعات داعمة هدفها العام التفريغ النفيس وكانت تضم 90 امرأة بلقاءات دورية ملدة عامني.

توفري االدوية النفسية الالزمة للعائالت املحتاجة.	 

عقد ورشتني عمل مع مراكز الصحة النفسية والجمعيات الرشيكة. 	 

املحور الثالث: املحور االكادميي لألطفال

بناء قدرات 24 متطوع/ة من خريجي الرتبية حول اساليب التدريس للطالب ذوي التحصيل االكادميي املتدين من عائالت برنامج متكني 	 
األرسة من خالل عقد تدريب مكثف ملدة خمس أيام متتالية.

تكليف املتدربني/ات بإعطاء دروس تقوية اسبوعية بشكل دوري يف كل املناطق املستهدفة لألطفال ذوي التحصيل االكادميي املتدين من 	 
عائالت الربنامج.

املعيقات: الوضع السيايس الراهن يف محافظة الخليل و اغالف  الطرقات يف بداية املرشوع.
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املشروع الرابع

املرشوع: »متكني شابات وشباب سبسطية من خالل تطوير األعامل متناهية الصغر«.

)30/11/2016 -2/6201/ 1( ،Oxfam الجهة املمولة: مؤسسة

الهدف العام للمرشوع: متكني  15 شاب وشابة اقتصاديا عرب زيادة دخلهم من تعاونية الفطر يف سبسطية

موقع التنفيذ: نادي نسوي سبسطية.  

الفئة املستهدفة : 15 شاب و شابة. 

أنشطة املرشوع:

انشاء تعاونية إلنتاج الفطر املحاري.	 

تزويد التعاونية بالدعم اللوجستي والتدريبات واملعدات الالزمة.	 

االنجازات:

تأسيس تعاونية إلنتاج الفطر املحاري مجهزة.	 

تدريب 15 شاب وشابة عىل كيفية زراعة الفطر والعناية به.	 

تدريب 15 شاب و شابة عىل املهارات االدارية واملالية. 	 

املعيقات: 

عدم توفر بذور الفطر يف السوق املحيل الفلسطيني بجودة عالية.	 

حساسية هذ النوع من الزراعة لظروف البيئة املحيطة.	 

تعرث االنتاج ألسباب مختلفة.	 
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املشروع الخامس

ACF مرشوع: حامية ودعم ربات البيوت األكرث ترضراً من االزمات يف قطاع غزة

ACF الجهة املمولة: مؤسسة العمل ضد الجوع

أماكن التنفيذ : دير البلح

الفئة املستهدفة: تم استهداف 98 ارسة من االرس التي تعليها النساء األكرث هشاشة يف منطقة دير البلح منهن )معيالت ألرس عدد افرادها 
كبري، زوجات شهداء – و أرس مترضرة يف الحرب ألخرية عىل غزة(.

أنشطة املرشوع:

إعالن املرشوع 	 

تعبئة طلبات	 

اختيار مستفيدين 	 

تدريب الفئة ملدة 5 أيام 	 

تجهيز جدوة اقتصادية لكل مرشوع 	 

زيارات متابعة للتأكد من املعلومات 	 

 	ACF تسليم دفعات مالية لكل مستفيد 3 دفعات من قبل

متابعة كل دفعة وزيارات متكررة للمستفيدين بعد تحويل كل دفعة 	 

نوع املشاريع التي تم تنفيذها حسب الجدوة االقتصادية 

مشاريع اغنام 	 

مشاريع طيور – دواجن الحمة – بياضة – بط – حامم 	 
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مشاريع ارانب 	 

مشاريع بقالة – خضار – فاكهة 	 

مشاريع تصنيع غذايئ 	 

مشاريع تصنيع صابون 	 

إنجازات املرشوع:

الوصول لفئات جديد مل يتم التعامل معها من قبل 	 

دخول مواقع جديدة 	 

نوع املرشوع جديد وهو تسليم دفعات نقدية لكل مستفيد/ ة وتتم عملية الرشاء مبارش حسب نوع املرشوع من املستفيدين. 	 

الصعوبات   

فرتة املرشوع 5 شهور قليلة 	 

فرتة متابعة املرشوع تحتاج لوقت أكرب لقياس نتائج نجاح املرشوع 	 
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املشروع السادس
 

مرشوع: »تحسني مستوى الحياة واالمن الغذايئ للمرأة الريفية يف قطاع غزة«.

.PARCIC الجهة املمولة: املؤسسة اليابانية

أماكن التنفيذ: 

منطقة املغازي – دير البلح منطقة الحكر 	 

نوع املرشوع: دواجن الحمة – ارانب 	 

عدد املستفيدين: 16 عائلة ) دجاج( – 81  عائلة )ارانب( يف املنطقتني	 

الفئة املستهدفة: 

النساء األكرث هشاشة يف منطقة دير البلح 	 

معيالت ألرس عدد افراد االرسة كبري	 

زوجات شهداء	 

 

أنشطة املرشوع: 

اختيار منطقة تنفيذ املرشوع من قبل فريق بارسك 	 
وجمعية تنمية املرأة الريفية 

إعالن عن املرشوع )ورشتني إعالن للمرشوع( 	 

تعبئة طلبات املنطقتني 	 

فرز طلبات واختيار مستفيدين 	 

تدريب املستفيدين 	 
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عمل العطاءات واختيار املوردين 	 

فحص العينات وزيارات ميدانية للتأكد من جهوزية املكان 	 

توزيع الوحدات 	 

اختيار أطباء بيطرين عدد 2 بعد فتح عروض األسعار ملتابعة الحاالت من بداية املرشوع للتقليل من املخاطر 	 

متابعة املرشوع من قبل فريق العمل 	 

إنجازات املرشوع:

دخول منطقة عمل جديدة وهي منطقة املغازي 	 

مساعدة 92 ارسة أكرث هشاشة وأكرث فقراً 	 

تدريب النساء عىل كيفية إدارة مشاريعهن الصغرية 	 

تزويد السوق الفلسطيني مبنتجات نسائية. 	 

دعم الجانب اإلنتاجي للنساء. 	 

الصعوبات:  

فرتة تنفيذ املرشوع قليلة 	 

عدد املستفيدين ال يغطى حاجة االرس الفقرية يف املنطقة  	 

نفوق بعض االرانب بسب االمراض وخاصة االمراض الشتوية 	 
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املشروع السابع

مرشوع: »تطوير وحدة تصنيع  املواد الغذائية  الزراعية«.

الجهة املمولة: جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية ) 2015/12/1 – 2016/12/31(

موقع التنفيذ: نادي نسوي وادي فوكني )تعاونية واد فوكني(

الفئة املستهدفة: النساء )عضوات التعاونية( 

النسوية   فوكني  واد  تعاونية  وتقوية   دعم  للمرشوع:  العام  الهدف 
باملعدات والتدريبات الالزمة 

أنشطة املرشوع:

تم  توريد معدات و أدوات تصنيع غذايئ متكامل  من اجل تسهيل عملية التصنيع و تحسني مستوى جودة األصناف .	 

تم تنفيذ أعامل صيانة للتعاونية	 

تم تجهيز غرفة مالمئة لحفظ املواد الغذائية املنتجة 	 

تم وضع خطة انتاجية ملدة عام حسب مواصفات و معايري االنتاج	 

تم تنفيذ تدريبات حول تقنيات عرض املنتجات 	 

تم تنفيذ تدريبات حول أساليب التعقيم الصحية و اآلمنة 	 

تم تنفيذ مشاهدة لصنع مرىب الربتقال و الحلقوم 	 

تم عمل تدريبات ادارية ومالية للهيئة االدارية يف التعاونية 	 
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املشروع الثامن

مرشوع: »ترويج املامرسات والزراعة الصديقة للبيئة يف جامعني«

الجهة املمولة: املؤسسة اليابانية PARCIC )مدة املرشوع عام واحد(

موقع التنفيذ: نادي نسوي جامعني ومدرسة جامعني الثانوية للبنات و مدرسة جامعني الثانوية للبنني

الفئة املستهدفة : 26 سيدة من نادي نسوي جامعني ، وطالب املدارس ) األندية البيئية( 

االنشطة :

دعم السيدات يف اشتال و بذور للحدائق املنزلية	 

دعم مدرستني يف جامعني باألدوات و االشتال  الالزمة للحدائق املنزلية 	 

عمل مشاهدات يف كيفية صنع الكمبوست	 

تدريب النساء عىل كيفية الزراعة والعناية بها وتحضري الكمبوست	 

االنجازات

تجهيز حديقتني  يف املدارس	 

تزويد 26 سيدة يف االشتال و البذور	 

26 سيدة لديها الخربة يف عملية الزراعة و عمل الكمبوست 	 

زراعة 26 حديقة منزلية 	 

بناء وحدة كمبوست يف مدرسة جامعني الثانوية للبنات	 

املعيقات:  محدودية مدة املرشوع وموازنته 
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النشاطات و األيام املفتوحة 

االحتفال بيوم املرأة العاملي: حيث تم تنفيذ عدة نشاطات يف جميع املحافظات لالحتفال بيوم املرأة العاملي، وكان االحتفال املركزي يف 	 
مدينة رام الله حيث شارك يف االحتفال مجموعة من الفئات املستهدفة ملرشوع العنف ضد املرأة، باإلضافة اىل رئيسة وعضوات مجلس 

ادارة الجمعية و ممثالت وممثلني عن املؤسسات املحلية و الرشيكة يف الضفة الغربية وقطاع غزة عرب الفيديو كنفرنس. 

يوم التذوق: تم تنظيم احتفال مركزي يف محافظة الخليل وتم عمل فعالية »يوم التذوق« خالله عىل هامش مرشوع » العسل لفلسطني« 	 
يف محافظة الخليل، ملنتجات املرأة الريفية وذلك عىل رشف يوم املرأة الريفي ، وتم عرض املنتجات الخاصة يف النساء.

احياء يوم االرض: تم عمل عدة فعاليات  محافظة بيت لحم و محافظة طولكرم بالرشاكة والتعاون مع جمعية التنمية الزراعية و اتحاد 	 
الجمعيات التعاونية للتوفري والتسليف ، تم زراعة عدة انواع من االشتال من ضمنها اشتال زيتون.

احياء يوم الطفل: تم تنفيذ عدة نشاطات ترفيهية  وتفريغ نفيس لألطفال إلحياء يوم الطفل يف عدة محافظات بالتنسيق مع جمعية 	 
الهالل األحمر ومؤسسة قطان .

حفل اختتام مرشوع “تعزيز االستجابة املجتمعية يف التجاوب مع الوضع االقتصادي واالجتامعي لألرس الرشيكة يف برنامج متكني األرسة« 	 
يف محافظة الخليل: حيث نظمت الجمعية وقرى األطفال يف فلسطني »SOS” بالرشاكة مع مركز يافا للعالقات العامة واالستشارات 
والتدريب، نشاطاً ختامياً ملرشوع “تعزيز االستجابة املجتمعية يف التجاوب مع الوضع االقتصادي لألرس الرشيكة يف برنامج متكني األرسة” 

يف محافظة الخليل. 

شاركت الجمعية يف عدة معارض لعرض منتجات التعاونيات عىل املستوى املحيل.	 

تم عمل عدة نشاطات وورش عمل توعوية للنساء حول مخاطر استخدام وسائل التواصل االجتامعي باإلضافة اىل عمل ورشات توعوية 	 
يف املجال القانوين وحقوق االنسان، و اتفاقية سيداو و قرار 1325 يف جميع املحافظات.

تم عمل ايام طبية وتوعية صحية للنساء يف جميع املحافظات.	 

تم عمل رحل ترفيهية وزيارات تبادلية لنساء األندية.	 

تم عمل دورات يف إدارة الطوارئ وقت األزمات بالتعاون مع الدفاع املدين يف معظم املحافظات.	 

تم عمل دورات زراعية وبيئية لنساء االندية يف معظم األندية النسوية.	 

املشاركة يف حلقات تلفزيونية للحديث عن برامج ونشاطات الجمعية.	 
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حمالت الضغط واملناصرة

تم تنفيذ تسع حمالت ضغط ومنارصة ضمن مرشوع » ارشاك املجتمعات املحلية يف التقليل  من العنف األرسي ضد املرأة« موزعة عىل تسع 
مواقع يف الضفة الغربية وقطاع غزة ، وكانت جميعها تهدف اىل الحد من ظاهرة العنف املبني عىل النوع االجتامع و العنف األرسي كالتايل:

حملة ضغط ومنارصة لبناء مدرسة ثانوية لإلناث يف بلدة بيت عنان ، وذلك بسبب عدم استطاعت بعض الفتيات من استكامل تعليمهم 	 
الثانوي، لعدم متكنهم من الذهاب اىل املدارس يف البلدات و القرى املجاورة.

تم تنفيذ حملتني يف منطقة بيت لحم عن العنف املدريس ، تم خالله عمل لقاءات وورش عمل مع الطالب و اولياء االمور باإلضافة اىل 	 
ادارة املدارس و املعلمني ، وتم عمل رسم جداريات وتوزيع مطبوعات ذات عالقة  

تم تنفيذ ثالث حمالت يف منطقة نابلس حول  العنف املبني عىل النوع االجتامعي، تم خالله عرض مرسحيات و فيلم ذات عالقة ، وتم 	 
عمل رسم جداريات وتوزيع مطبوعات ذات عالقة

تم تنفيذ ثالث حمالت يف قطاع غزة حول حق املرأة يف املرياث وتم عمل ورش عمل قانونية واجتامعية حول أهمية اخذ املرأة كامل 	 
حقوقها من املرياث ، اضافة اىل عرض فيلم ورسم جداريات وتوزيع مطبوعات  

املشاركة يف حملة الحد األدىن لألجور	 

املشاركة يف حملة الضامن االجتامعي 	 

املشاركة يف حملة اقرار قانون االحوال الشخصية وقانون العقوبات 	 
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مدرسة بيت عنان

بادرت جمعية تنمية املرأة الريفية بالتعاون مع مركز املنتدى الثقايف بحملة ضغط ومنارصة إلنشاء مدرسة ثانوية للبنات يف بلدة بيت عنان، 
بدعم ومساندة املجتمع املحيل ومغرتيب البلدة ، وجاء اختيار هذه الحملة بالتحديد بناءا  عىل طلب من االمهات املنتسبات اىل النادي النسوي 
يف البلدة والنساء اللوايت اجمعن ان هذه من اكرب املشاكل التي تواجه االهايل بسبب عدم توفر مدرسة ثانوية للبنات وان هناك مجموعة من 
الطالبات ميتنعن عن اكامل مسريتهن التعليمية بسبب االعباء املالية نتيجة املواصالت كام ان وهناك اهيل يرفضون ارسال بناتهم اىل مدارس 
القرى / البلدات املجاورة .وقد تم جمع التواقيع من اهايل البلدة  من قبل منسقات الجمعية ومراسلة وزارة الرتبية والتعليم بهذا الخصوص 
و  تم العمل مع املجلس البلدي  الذي ابدى استعداده ملساعدة الجمعية يف هذا املوضوع  ،  وتم وضع خطة مع اهايل الطالبات ومجلس 

اولياء الطلبة ومديري مدارس الذكور واالناث يف بيت عنان  وممثيل عن املجلس البلدي وكافة مؤسسات البلدة. 

كان هناك تعاون من قبل الجميع ملا للمدرسة أهمية يف البلدة بتوفري فرص الستكامل اإلناث لتعليمهن باألخص ان كان هناك موافقة مبدئية 
للمرشوع وان مقومات املرشوع األساسية متوفرة ) األرض( ، تم عمل االجراءات واملتابعات الالزمة وتم متابعة املوضوع مع وزارة الرتبية 

والتعليم .

وبالفعل كان هناك موافقة عىل بناء املدرسة وتم افتتاحها .  
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اإلنجازات
 

افتتحت الجمعية  » تعاونية زوادة » إلنتاج الفطائر والحلويات  يف قطاع غزة ) نادي نسوي السوارحة(.	 

افتتحت الجمعية مرشوع لتغليف وتعبئة الحبوب والبقوليات يف نادي نسوي بيت فجار	 

افتتحت الجمعية محمص يف نادي نسوي جيوس 	 

 افتتحت الجمعية تعاونية إلنتاج الفطر املحاري يف سبسطية 	 

تم تسجيل تعاونية صيدا كتعاونية انتاجية يف وزارة العمل 	 

تم تسجيل تعاونية بيت كاحل كتعاونية انتاجية يف اتحاد جمعيات التوفري والتسليف	 

تم قبول عضوية الجمعية يف شبكة األورو متوسطي لحقوق االنسان  و الشبكة النسوية العربية » رؤى«	 

تم انتاج فلم عن الجمعية من انتاج رشكة معا لإلنتاج الفني والدعاية واالعالم  يسلط الضوء عىل اهم انجازات الجمعية	 

تم انشاء حدائق منزلية بيئية يف قرية الولجة وقرية فرخة.	 

37 | قصص نجاح
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قصة نجاح »هالة أبو عمرة«

هالة سيدة يف العقد الثالث من العمر لديها ثالثة أطفال، كان زوجها يعمل بشكل متقطع، حيث يقوم بتوفري قوت يومه بصعوبة ، وكانت 
العائلة تسكن عىل ارض تابعة للحكومة، ويف عملية تطوير للشارع قامت البلدية بهدم املنزل، ومل يعد لها مأوى، وقد  تأخرت  البلدية بتوفري 
املسكن البديل لهن، ومل يكن لديها املال الكايف ليك تقوم باستئجار بيت يأويها هي وعائلتها الكبرية. حيث قام الزوج ببناء بيت من الصفيح، 
يف أرض أخيه، والذي ما زالت تسكن يف ذلك البيت املتواضع والذي ال تتوفر فيه أدىن مقومات الحياة اإلنسانية، حيث يتعرض ساكنيه للخوف 
والربد وانقطاع الكهرباء. ومع علم هالة باملرشوع الذي تعتزم مؤسسة العمل ضد الجوع تنفيذه، سارعت فوًرا إىل التسجيل يف جمعية تنمية 
املرأة الريفية واحضار كل األوراق املطلوبة للمرشوع، وانتظرت زيارة الباحثني يف مؤسسة العمل ضد الجوع، حيث تم اختيارها لتكون أحد 

املستفيدات من املرشوع وذلك لصعوبة حالتها الشديدة وحاجتها املاسة للمرشوع.

بعد اختيارها قام زوجها وقبل أن تتم عملية رصف الدفعات بتجهيز املكان املناسب لرتبية الدواجن، حيث قام بصناعة قفص مالئم، وعمل 
عىل تغطيته بالنايلون ليقي الدواجن الربد الشديد، ومع رصف الدفعات تم رشاء الصيصان، وسداد بعض الديون املرتتبة عىل تجهيز املكان. 
واآلن تقوم هالة وزوجها باالهتامم باملزرعة بشكل كبري، حيث عملت عىل بيع العديد من الدجاج، ورشاء دجاج بياض لتستفيد من بيع 

البيض أيًضا.

لقد كان هذا املرشوع مبثابة طوق النجاة لهذه األرسة بحيث ساعدها يف توفري ولو جزء قليل احتياجاتهم اليومية.

وعىل الصعيد االجتامعي و االنساين تجاوزت السيدة هالة جميع التدريبات ، حيث برزت شخصيتها كمبادرة تعشق الحياة وتتحمل مسؤولية 
عائلتها ومحبة للعلم واملعرفة، وتجىل ذلك من خالل عالقاتها مع املجموعة النسوية التي استفادت من املرشوع وان الفقر غر معيق لإلنسان 

طاملا ان هناك ارادة.
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منحة تنموية غريت مصري أرسة يف البلدة القدمية بالخليل

حني يرتبع كل واحد من افراد ارسة الزوجني مازن وآمال يف البلدة القدمية بالخليل عىل كريس ماكينة الخياطة داخل املنزل، ويبدأ بنسج أجمل 
ها الحاجة لآلخرين. املالبس واألزياء بإبداٍع ال حدود له، تدرك حينها أّن األرسة عقدت مع تلك اآللة صداقة أبدية تُكفُّ

آمال ُعلمه )أم إسالم( منذ نحو 25 عاماً وهي تتقن حرفة الخياطة إىل جانب مهارة تصميم األزياء، لكن مامرستها ملا تتقن مل تتجاوز حدود 
عتبة منزلها، وملْ تتعدى االنتاج املتواضع، إىل أْن حصلت عىل منحة فردية ضمن مرشوع »تعزيز االستجابة املجتمعية يف التجاوب مع الوضع 
االقتصادي واالجتامعي لألرس الرشيكة يف برنامج متكني األرسة« مبحافظة الخليل والذي ينفذ من قبل قرى االطفال )SOS( وبالرشاكة مع 

.)CISU(و )DANIDA( جمعية تنمية املرأة الريفية بتمويل من الوكالة الدمناركية للتنمية الدولية

وكانت منحة آمال وأرستها قد شملت تزويدهم مباكنات خياطة، ولفات قامش، وكافة املواد الالزمة للبدء بعمل مشغل الخياطة داخل احدى 
غرف املنزل، وفعالً انطلقْت العائلة يف هذا املرشوع الذي كان ميثل آلمال حلامً يراودها منذ عديد السنوات، ليبدأ انتاج املشغل يخرج إىل 

كافة انحاء البلدة القدمية، بال تجاوز ذلك إىل ارجاء محافظة الخليل، وفقاً لقول آمال.

مرحلة حرجة تجاوزتها األرسة وأنقذت مرشوعها

قامت قرى األطفال SOS فلسطني وبالرشاكة مع جمعية تنمية املرأة الريفية بتنفيذ مرشوع: »تعزيز االستجابات املجتمعية يف التجاوب مع 
الوضع االقتصادي و االجتامعي لألرس الرشيكه يف برنامج متكني االرسة يف محافظة الخليل«، ومن خالل هذا املرشوع قامت جمعية تنمية املراة 
الريفية بتقديم منحة فردية، كانت سبباً للتغري االيجايب يف حياة أرسة آمال، فعندما تغلغل املرض يف جسدها الذي ملْ يعد يقوى عىل خياطة 
القامش واملالبس، تسلل الخوف إىل داخل آمال- الخوف من فشل مرشوعها- لكن زوجها مازن عبد الحفيظ كان الدرع الحامي لحلمها، عندما 

أخذ عىل عاتقه تعلم هذه الحرفة إلكامل ما بدأت به زوجته.

ويقول مازن املعيل ألرسة تتكون من 13 فرداً: »كنت اعمل يف بداية حيايت حداداً لكن هذا العمل يحتاج إىل جهد كبري، وجسد قوي ومتني، 
وأنا لست كذلك بعد أْن أصبت مبرض أضعف قويت، وعندما مرضت زوجتي طلبت منها أن تعلمني حرفة الخياطة، وأْن توجهني ملا تريد 
صنعه، وحصل ما كنت أرص عليه وهو أين تعلمت برسعة، وبدأت أخيط وأحيك املالبس واألقمشة، وعلمت بعض افراد أرسيت هذا العمل الذي 

تعاونا وتكاتفنا النجازه وضامن استمراره”.

كيف انعكس أثر املنحة عىل أفراد األرسة؟

وملْ يقف أثر املنحة التي انتجت هذا املرشوع عىل توفري الدخل املادي بشكل يومي لألرسة، التي استقلت مالياً وبدت أكرث استرشافاً وارتياحا 
التعاوين، وخلق روح املسؤولية والتحدي يف  العمل  ثقافة  أفراد ارستها  املنزيل رسخ يف عقلية  أّن هذا املرشوع  للمستقبل، فأوضحت آمال 
نفوسهم، إىل جانب أنّه جنب اوالدها من اضاعة الوقت يف أزقة الحي واالختالط برفقاء السوء، فهم عندما يعودون من مدرستهم ينشغلون 
بإمتام واجباتهم وتحضري دروسهم، وما أْن ينتهوا من ذلك حتى يتوجهوا إىل غرفة الخياطة داخل املنزل ليامرسوا هوايتهم مبحاولة صناعة اشياء 

يرغبون بها من االقمشة والصوف.

أما برنامج متكني األرسة الذي تنفذه قرية األطفال )SOS( ورشيكها املحيل يف البلدة القدمية جمعية املحاور، فقد عمل عىل تقديم دعم نفيس 
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واجتامعي ومهني لتهيئة العائلة من خالل أخصائية اجتامعية ومتطوعة، باإلضافة إىل التدريب يف إدارة املشاريع الذي قدمته جمعية تنمية 
املرأة الريفية خالل فرتة املرشوع مام جعل العائلة مؤهلة وجاهزة لتسلم املنحة وتنفيذها.

ومن الجدير ذكره أّن برنامج متكني االرسة يستهدف املنطقة املهمشة واألرسة املحتاجة للدعم، وكان للبلدة القدمية خصوصية وأهمية من 
ذلك تتمثل بتعزيز صمود اهلها يف ظل ما يتعرضون له من تضييق وانتهاكات متواصلة من قبل سلطات االحتالل اإلرسائييل واملستوطنني.

اليوم مشغُل العائلة الذي حمل أسم »وسام« يعمل من قلب البلدة القدمية عىل انتاج االلبسة، والحقائب، واألثواب التي تحمل نقوشاً تراثية، 
ولفحات وأوشحة، إىل جانب بعض أنواع اإلكسسوارات  التزينية.

األرسة تخطط لتطوير املرشوع.. والنساء ابرز املستفيدين

مرشوع وحلم آمال ملْ يقف عند منحة املرشوع التي حصلت عليها، بال هي ماضية لتطوير وتوسيع عملها رفقة أرستها نحو تحقيق الحلم 
وفتح أكرب مشاغل الخياطة يف البلدة القدمية بالخليل، حسب ما تقول.

وعندما أوجدت املؤسسات الحاضنة للمرشوع هذا النوع من املنح التنموية، كانت تدرك متاماً حجم اثارها االيجابية والتطويرية يف املجتمع، 
وهذا ما أكده مازن حينام لفت إىل أمر هام يتمثل بأّن فائدة مرشوع املخيطة انعكست أيضاً عىل بعض فتيات ونساء البلدة القدمية، من 
خالل عملهن معهم حينام تقتيض الحاجة لذلك مقابل اجر مادي، وما نطمح له مستقبال من انشاء مشغل كبري سيفتح الفرصة أمام الكثري 

من النساء للعمل، وتوفري ابسط احتياجاتهن اليومية.
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الخليل - قصة املرأة التي قفزت عن جدار الفقر بخطوة تغيري

“ال تعطني سمكة.. بل علمني كيف أصطادها«، هي حكمة مشهورة تستند عىل مبدأ تنموي استشاري، وليس مجرد نظام استهاليك، بنيت 
عىل اسسها الكثري من قصص النجاح لعائالت خرجت من تحت خط الفقر وأصبحت منتجة، وفاعلة يف مجتمعها، بعد وصولها إىل درجة 

معينة االستقالل املادي.

“ص.هـ« يف الثالثينات من عمرها أم لسبعة أبناء تعيش وعائلتها يف بلدة بيت أوال يف الخليل، وكانت ضمن عائالت برنامج متكني االرسة التي 
تنفذه قرى االطفال SOS فلسطني، وهذا اعطاها فرصة لتكون جزء من منحة جامعية اعطيت لنادي نسوي بيت اوال وذلك خالل مرشوع: 
»تعزيز االستجابات املجتمعية يف التجاوب مع الوضع االقتصادي واالجتامعي لألرس الرشيكة يف برنامج متكني االرسة يف محافظة الخليل« والذي 
 )CISU(و )DANIDA( بالرشاكة مع جمعية تنمية املرأة الريفية، بتمويل من الوكالة الدمناركية للتنمية الدولية)SOS( تنفذه قرى االطفال

فكانت خطوتها هذه مبثابة نقطة التغيري يف مجرى حياتها ومصري ارستها.

مشوار التغيري بدأ بخطوة..

تقول »ص.هـ« إنها كانت تعيش وأرستها قبل العام 2006 يف حالة اقتصادية ال يرىث لها، حرمتها وأوالدها من ابسط مقومات الحياة، خاصة 
وأّن زوجها ارهقه املرض ومنعه من مواصلة العمل، مضيفة: »ما كان يل أْن ارىض البقاء يف القاع، كنت عىل اميان بأن التغري يبدأ بخطوة، لذلك 
كان يجب أْن اخطوها، وفعالً خرجت من منزيل وتوجهت برفقة صديقة يل نحو نادي نسوي بيت أوال وهناك بدأت مشوار التغيري وبدأت 

بالعمل يف مجال الخياطة والتطريز، ومبساعدة النادي كنت اتقاىض مقابل مادي عىل عميل هذا، أصبحت أملك القليل من املال”.

كان كل ما عليها أْن تفعله يتمثل بتفتح أول أبواب التغيري، والخروج متسلحة باإلرادة لطرق أبواب األمل، وفعالً بدأت األبواب تفتح عىل 
مرصعيها أمامها، عندما التحقت بربنامج »متكني األرسة« والذي حظيت من خالله عىل منحة متوينية ومالية وفرت بعض احتياجات عائلتها، 
وملْ يطول األمر حتى قرر أهل الخري مساعدتها من خالل بناء منزل يأوي ارستها التي كانت تعيش يف غرفة واحدة تفتقر ألبسط مقومات 

العيش الكريم.

»ص.هـ«  تقول  اليأس«،  مع  حياة  وال  الحياة  مع  يأس  “ال 
تأسيس  وهي  بحياتها  األهم  الفرصة  عىل  حصلت  التي 
مرشوعها الخاص خالل العام 2016، الذي تم فعال من خالل 
مرشوع »تعزيز االستجابة املجتمعية يف التجاوب مع الوضع 
متكني  برنامج  يف  الرشيكة  لألرس  واالجتامعي  االقتصادي 
االرسة« الذي تنفذه جمعية تنمية املرأة الريفية بالرشاكة مع 

.”SOS“ قرى األطفال
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مطبخ موسمي وخياطة وتطريز.. مصادر دخل لألرسة

املرشوع كان عبارة عن مطبخ موسمي فتح يف ركن واسع من مبنى نادي نسوي بيت أوال، متكنت من خالله صناعة العديد من املنتجات 
الغذائية وبيعها للناس ومن يطلب من املؤسسات املحلية، بالتعاون مع اوالدها وزوجها الذي شكل لها عنرص االسناد والدعم والتشجيع يف 

مواصلة مرشوعها، وفق ما أكدت »ص.هـ”.

وأوضحت: »اصبحنا نجني املال من عرق جبيننا، ملْ نعد نحتاج املساعدات املادية من أهل الخري، فاملال الذي نجنيه من مرشوعنا وفر ألوالدي 
معظم احتياجاتهم، لكن كنت عىل قناعة بأّن الخطوة األهم استثامر املال وتنمية وتطوير املرشوع، وفعالً نجحت بذلك وقمت بتوسيع عميل 

بني االنتاج الغذايئ والخياطة والتطريز، وكل ذلك كان مبساعدة ودعم ارسيت”.

وملْ تكن املنفعة مقترصة عىل األمور املادية، فمن خالل املرشوع حصل ثالثة من ابناء »ص.هـ«، عىل دروس تقوية بإرشاف الـ “SOS”، ما 
انعكس ايجاباً عىل مستواهم االكادميي بشكل واضح، إضافة إىل أّن االبناء حاولوا نقل الفائدة الدراسية إىل األب واألم من خالل تعليمهم بعض 

اساسيات الكتابة، تقول األم وهي تبتسم: »زوجي اصبح يكتب أسمه ويوقع أيضا”.

قصة النجاح ملْ تنتِه بانتهاء فرتة املنحة، فإن »ص.هـ« عازمة عىل مواصلة مشوارها، بعد أن اصبحت اليوم رشيكة بقرارات األرسة، وقادرة عىل 
مجالسة الجميع والحديث بلسان طلق يحمل الكثري من الوعي الثقايف، الذي حصلت عليه خالل العديد من ورش العمل والدورات واللقاءات 

التدريبية التي زودتها بها املؤسسات املنفذة للمرشوع.

عىل أثر املنحة.. »ص.هـ« تلتقي أهلها بعد فراق دام نحو 30 عاماً

وأخر ما كانت تتوقعه »ص.هـ« أْن تكون مشاركتها يف املرشوع والعمل التنموي، مبثابة تذكرة السفر نحو األردن لزيارة ولقاء ذويها وأشقائها 
بعد فراق دام نحو 30 عاماً، عندما تحدثت يف قاعة محافظة الخليل عن قصة نجاحها وعزمها توفري املال من ما تجنيه للسفر، فكان هذا الحلم 

مبثابة الصوت الذي تردد صداه يف أذان اهل الخري الذين تكفلوا بتوفري جميع احتياجات سفرها، وكان لها ذلك بعد كل فرتة االنتظار هذه.
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“ص.هـ« ومن خالل شبكة العالقات االجتامعية واملؤسساتية التي نجحت يف نسجها خالل مشاركتها يف االنشطة النسوية بالبلدة، متكنت 
مبساعدة النادي النسوي يف تأمني وظيفة لزوجها يف بلدية بيت أوال، تتناسب مع قدراته الجسدية وتراعي خصوصية معاناته من بعض األمراض، 

األمر الذي حسن من مستوى دخل األرسة، التي وبعد سنيني طويلة أصبح اوالدها يقتنون حاسوباً وهو ابسط احتياجات ابناء هذا العرص.

ملْ يقترص حديث »ص.هـ« عن تجربتها وقصة نجاحها التي حققت لها كام تقول نوعاً من االستقالل املادي، وتعلمت خاللها تحمل املسؤولية 
والتعاون وحل املشكالت، وأتيحت لها فرصة التعرف عىل شخصيات كثرية، وتغيري طريقة تفكريها ورفع مستوى طموحها، بل كان األمر ابعد 
من ذلك عندما وجهت رسالة وهي تبتسم بعد أن مزقت صورة الحزن التي ارتسمت عىل وجهها طوال السنني املاضية، فكانت رسالتها إىل 
العائالت الفقرية بأن يعملوا عىل تنمية واستثامر ما يحصلوا عليه وال يعتادوا عىل االستهالك دون التفكري بقادم األيام، وأْن يبحثوا عىل تأسيس 

مرشوعهم املستقل الذي ميثل صنبور الدخل الذي يرتوي من خريه جميع افراد العائلة.
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املعيقات

شح التمويل خالل العام 2016 	 

تغريات املناخ التي تسببت يف فشل بعض املشاريع الزراعية	 

عدم اعطاء املنتجات النسوية الفلسطينية حقها يف السوق الفلسطيني 	 

انتهاء املشاريع يف العام 2016 ومل يتم تجديدها	 

الكثري من املؤسسات املحلية تقوم بالعمل مبارشة مع األندية النسوية دون الرجوع اىل املؤسسة األم مام يسبب خالل يف تنفيذ خطة 	 
العمل للمؤسسة 

التوصيات

تفعيل دائرة العالقات العامة للبحث عن آفاق جديدة يف التمويل	 

بناء رشاكات جديدة لتمويل وتوسيع دائرة العالقات للجمعية	 

بناء قدرات الهيئات االدارية يف األندية وطاقم الجمعية	 

تطوير شبكة اتصال بيت األندية النسوية والطاقم	 
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the help from her children and husband who provided full support and encouragement for her to continue 
her project, as she confirmed.

Then she declared:”we make money by ourselves out of our hard work, we don’t need financial aid from 
anyone anymore; the money we make out of the project provided most of my children’s needs. However, 
I was convinced that the most important step is to invest in that money, improve and develop the project.  
Indeed, I succeeded and expanded my business to include both food production, tailoring, and embroidery. 
All that was possible with the help and support from my family”

The benefit out of this project didn’t exclude on financials, three of S.H’s children received remedial education 
sessions by SOS, which positively affected their academic achievement. In addition to that, her children tried 
to transfer some of their knowledge to her and her husband by teaching them basics about writing and 
reading. “My husband can write and sign his name now”, said S.H with a smile on her face.

This success story didn’t end by the end of the grant’s period, S.H persisted on continuing her journey. 
Today, S.H has become a partner in making decisions in the family, and is able to socialize with others and 
initiate conversations in a very articulate manner holding a great deal of cultural awareness, which she has 
gained and developed through several workshops, courses, and training sessions given by the organizations 
implementing the project.

In the wake of the grant... S.H meets her family after 30 years apart

The last thing S.H expected to get out of her participation in this developmental project, is for it to be a 
ticket to Jordan to meet her parents and siblings after a separation that lasted almost 30 years. When S.H 
talked about her success story in Hebron Governorate Hall, she expressed her determination to save up some 
money to cover the travel expenses. For her, it was a dream that echoed loudly in some people’s ears, who 
secured all her travel needs, and she’s achieved her dream after all.

S.H didn’t stop there, she further managed, with the help from the women’s club and through her social and 
institutional connections she formed during her participation in the project and other women activities in the 
village, to insure a job for her husband in the municipality of Beit Oula. Of course this job had to fit with his 
physical abilities and consider his illnesses. The thing that improved the family’s income, that their children 
now own a computer, which is a very simple and basic need for today’s generation.

S.H’s speech wasn’t only about her experience and success story which helped her achieve some sort 
of financial independence as she said, and learned through it collaboration, problem solving, and taking 
responsibility, as well as giving her a  chance to meet new personalities, change her way of thinking and 
elevate her ambition. For her it included something even further, when she directed her message to the poor 
families after her smile wiped the frown off of her face, telling them to keep working hard on developing and 
investing in what they make instead of consuming aimlessly without thinking about the future, and to always 
aspire for establishing their independent projects, which will be like the tap that will saturate their families.
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Obstacles:
- Scarcity of funds during 2016.

- Climate changes that caused some agricultural projects to fail.

- Poor marketing for women’s products in the local Palestinian market.

- Finishing projects in 2016 without extensions or renewals.

- Many local organizations work directly with our women’s clubs without getting back to RWDS’ 
headquarters which causes some problems in the implementation of our action plan.

Recommendations:
- Activating the public relations department in the organization to open up new vistas for funding.

-  Building new partnerships to expand the organization’s connections.

- Building the capacities of the organization’s staff and the clubs’ administrative bodies.

- Developing a communication network between the women’s clubs and the organization’s staff.
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and start practicing their favorite hobby of sewing and making the thing they love. 

“enhancing family” project that was held by the SOS villages and its partner in the Old City of Hebron, 
provided psychological, social and professional support to the family through a social worker and a volunteer, 
in addition to the training in project management provided by Rural Women’s Development society during 
the project period, which made the family eligible and ready to receive the grant. 

It is worth mentioning that “enhancing family” project intends to support the poor families in the marginalized 
areas, and the families of the Old City of Hebron are great example of that, as they face the Israeli authorities 
and settlers violations every day. 

Today, the family workshop; that has the name “ Wisam” is located in the center of the Old City of Hebron and 
produce clothes, bags, traditional dresses, scarves and accessories.

The family plans to develop the project .. Women are the major beneficiaries

Amal’s dream was not only to have the grant, but also to extend her work and have the biggest sewing 
workshop in Hebron, as she expressed. 

Incubator institutions of this development grants were aware of the great impact of these grants on the 
society and that what Mazen revealed when he said that the project benefit many other women in the Old 
City of Hebron; by giving them the chance to work in the workshop and have their own money for their daily 
needs.  
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Hebron - The woman who leaped above poverty wall with one change step

“Don’t give me a fish, but teach me how to fish”, a well-known proverb based on a developmental advisory 
concept rather than a mere consumer system. Many success stories of families that have managed to come 
out from below poverty line and have become active and productive families in the society with a sense of 
financial independency, were based on the concept behind that proverb.

“S.H” a woman in her thirties living with her 7 children in Beit Oula village in Hebron. Her family was among 
the Family Empowerment Program which was implemented by SOS Children’s Villages, which gave her an 
opportunity to be part of a group grant that was given to Beit Oula Women’s Club within the “Strengthening 
Community Responses In Responding To The Economic And Social Situation Of Partner Families Within 
Family Empowerment Program In Hebron” Project. A project that is implemented by SOS Children’s Villages 
in partnership with Rural Women’s Development Society (RWDS) and funded by Danish International 
Development Agency (DANIDA) and (CISU). This step she’s taken was like a changing point in hers and her 
family’s life.

The journey for change started with a step.

S.H says that before 2006 she lived through a pitiful financial situation with her family that deprived her and 
her children from their basic life necessities. Especially that the illness took over her husband’s wellbeing 
and prevented him from continuing his work. Then she added: “I would’ve never accepted to stay at the 
bottom; I deeply believed that change starts with a step, so I had to take that step. And indeed, I got out of 
my house and headed with my friend to the women’s club in Beit Oula where I started working in tailoring and 
embroidery to begin my journey of change. For my work at the club, I received a financial return, of which I 
saved some money”.

All she had to do was to open the first door towards change and cross it armed with determination to knock 
on hope’s doors. Undeniably, doors did start to open before her from that point forward. She joined the 
Family Empowerment Program and received a financial and catering grant to provide some of her family’s 
needs. Then it wasn’t too long until some people of goodwill helped her by building a house for her and her 
family who had previously lived in a one room house that lacked the simplest necessities of a decent life.

“Do not despair with life, and no life with despair”, says S.H who’s earned the most important chance in her 
life which is establishing her own project during 2016. She launched her project through the “Strengthening 
Community Responses to The Economic and Social Situation of Partner Families within Family Empowerment 
Program in Hebron” Project that was implemented by RWDS and SOS.

A seasonal cuisine, tailoring, and embroidery... Family income sources

The project included a kitchen opened in a spacious room within the women’s club building in Beit Oula. In 
that kitchen S.H made several food productions and managed to sell to people and to local organizations, with 
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Success story of Hala abu Amrah

Hala is a woman in her thirties, living with her three children and husband. Her husband didn’t have a stable 
job, so he struggled to provide for the family. The family lived in a small house on a government owned land, 
but unfortunately even that small house didn’t last to provide the security and safety one seeks in a house. It 
was demolished by the municipality for street development purposes.

The municipality delayed providing a shelter for the family, and they didn’t have enough money to rent a 
place. That left the poor family without any other option but to build a small shack from tinplate on the 
husband’s brother’s land. The family still lives in that modest shack without the least basic needs, surviving 
through the cold and darkness without electricity or security.

Knowing about the project being implemented by Action against Hunger Association (ACF), Hala hastened to 
register with RWDS and brought all the needed paper work, then waited for the field visit by ACF. Hala was 
selected as a beneficiary from this project due to her hard life conditions and her massive need for such a 
project.

The husband just like his wife, couldn’t wait until the grant was issued; he began with preparing the space for 
the expected poultry. Then after receiving the grant they proceeded with purchasing the chicks and paying 
debts for all the preparations.

Hala and her husband are taking great care of the poultry farm they now have, and it’s been quite generative 
for them. They have even expanded the farm to have also some laying chickens to start selling eggs.

Being part of this project was like a lifeline for this family. Not only that, but also, on the social and humane 
levels, Hala showed a great deal of initiation and enthusiasm. She stood out as the person who is eager to 
learn and make best of what she has, that was salient in her relationship with other women from the group. 
Hala was a living example of that poverty can never be an obstacle as long as we have will and determination.
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A development grant changed the life of a family in the Old City of Hebron

Hebron- in their house in the Old City of Hebron, the family members of Mazen and Amal sit on the chairs of 
their sewing machines, sewing clothes with beautiful creativity that has no boundaries, as if they have a long 
deep friendship with that machine; that prevent them from asking any help or need from others.  

Amal Olmah “ Om Islam” has practiced the sewing and the fashion design as a professional since 25 years, but 
according to her difficult financial situation, she did not have the chance to practice this profession out her 
house until something unexpected happened one day.

Amal got an individual grant in the project of “ Enhancing the community response with the economic 
and social situation in the Family Empowerment Program” in Hebron, that was held by the SOS villages, 
in partnership with the Rural Women’s Development society, funded by Danish Agency for International 
Development; DANIDA.   and “CISU”

The grant of Amal and her family included providing them with sewing machines, cloth rolls, and all the 
needed materials to start working in their house .The family started working on this project and produced 
many products that were sold all over Hebron district not only the Old City of Hebron; as it was a dream for 
them for many years, Amal said.  

A critical stage that the family has overcome and saved its project

the SOS villages in Palestine in partnership with Rural Women’s Development society held the project “ 
Enhancing the community response with the economic and social situation in the Family Empowerment 
Program” in Hebron, and in this project, Amal’s family got the grant; that changed their lives.

During this project, Amal got very sick, and became not able to sew or work, and that was the time when fear 
took a place in her heart- fear of losing her dream and the project of her life- but her husband Mazen Abdul-
Hafiz protect her dream with all his power and learnt sewing to finish what his wife has started. 

Mazen , the breadwinner for a family of 13 members said “ in the beginning of my life, I worked as a blacksmith, 
but this work needed so much power and a strong body and am not like that, especially after I got sick. 
When my wife got sick, I asked her to teach me sewing and tell me exactly what to do, and luckily, I was a 
good learner and started sewing and producing clothes and taught my family members how to sew until we 
reached our goal” 

The influence of the grant on Amal’s family

The grant had many effects on Amal’s family as she said, not only financially, but also it taught the family 
members the importance of team work and how to be responsible and to have a challenging spirit to achieve 
their dream. 

She added that that grant also protect her kids from wasting their time over nothing, they return from school 
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Accomplishments

- Opening a women cooperative to produce pastries and bakeries in Gaza within As-sawarha Women’s Club 
and it was called “Zuwada Cooperative”.

- Opening a project for packing and packaging grains and legumes in Beit Fujjar Women’s Club.

- Opening a roastery in Jeyous Women’s Club.

- Opening a cooperative to produce Oyster mushroom in Sabastia.

- Registering Saida Cooperative as a productive cooperative within the Ministry of Labor.

- Registering Beit Kahel Cooperative as a productive cooperative within The Union of Cooperative 
Associations for Saving and Credit (UCASC).

- Obtaining a membership approval within Euro-Mediterranean Network for Human Rights and Arab 
Women Network.

- Producing a film about RWDS by Ma’an Company for Production, Advertisements and Media production, 
the film sheds the light on the most important accomplishments of RWDS.

- Building environmentally friendly home gardens in Alwalaja and Farkha villages.
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Advocacy and Lobbying Campaigns

Nine advocacy and lobbying campaigns were launched within the project “Engaging Communities in 
Transforming Domestic Violence against Women” distributed on 9 different locations in the West Bank and 
Gaza Strip. All these campaigns aimed to limit gender based violence and domestic violence as explained 
below:

- A campaign to build a high school for girls in Beit Enan village. Many of the girls in Beit Enan were unable 
to finish their high school education because they could not go to schools in near villages. Thus, RWDS 
started an advocacy campaign to build a high school for girls in the village.

- Two campaigns about school violence were launched in Bethlehem through meetings and workshops 
with students and their parents in addition to schools’ administrators and teachers. Relevant murals and 
publications were produced as an outcome of the campaign.

- Three campaigns about gender based violence were launched in Nablus. The campaigns contained plays 
and film screening, in addition to painting murals and distributing relevant publications.

- Three campaigns about Women’s right to inheritance were conducted in Gaza Strip. They contained legal 
and social workshops about the importance of inheritance for women, as well as film screening, murals, 
and publications.

- Participating in a campaign for minimum wages.

- Participating in a campaign for social security.

- Participating in a campaign for the adoption of the personal status law and the Penal Code.

 | 35

Beit Enan School

Rural Women’s Development Society initiated an advocacy and lobbying campaign in cooperation with the 
Cultural Forum Center and with the help from the local community of Beit Enan village and the immigrants 
who are originally from the village; for building a high school for girls in Beit Enan. Launching this campaign 
in particular came as a response for a request from mothers who are members in the women’s club in the 
village; as they explained that not having a girls’ high school was one of the biggest problems in the village, 
due to the financial burden sending girls to schools outside the village brings on their families. So many 
families refrain from sending their daughters to finish their high school education in schools in other villages.

Therefore, our field coordinators collected signatures from people of the village then we contacted the 
ministry of education about the issue. With the help from the local council in the village a plan was set 
in coordination with the students, parents, schools, parents, council, schools’ principles in the village, and 
representatives of other local organizations.

Everybody contributed into this project due to the importance of having a school that provides a chance for 
girls to continue their education, especially that there was an initial approval for the project and the most 
important element to establish the school is available which is: the land. Further required procedures and 
follow-ups were proceeded with the Ministry of Education, and indeed the school was approved, built, and 
officially opened.
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Activities and open days

- International Women’s Day Celebration: Many activities were implemented to celebrate women’s day 
in all governorates. The central ceremony was in Ramallah city where we had many participants of our 
targeted groups for the “Violence against Women” project, in addition to the head and members of our 
board of directors, as well as representatives of other local and partner organizations in the West Bank 
and from Gaza via video conference.

- Tasting Day: A “Tasting Day” activity was organized during a central celebration in Hebron governorate 
for Rural Women’s Day. The tasting was for the products the women produced during the “Honey for 
Palestine” project which was being implemented in Hebron.

- Land Day: Amongst various activities that were done in cooperation with Agricultural Development 
Association (PARC) and The Union of Cooperative Associations for Saving and Credit (UCASC) in Bethlehem 
and Tulkarem, different kinds of seedlings were planted including olive seedlings.

- Children’s Day: Many entertainment and sublimation activities were done with children in several 
governorates in coordination with Palestinian Red Crescent Society and AlQattan Foundation.

- Closing Ceremony for the project ““Strengthening community responses to economic and social 
marginalization of vulnerable families” in Hebron: RWDS with in coordination with Children’s Villages 
in Palestine (SOS) and in partnership with Yaffa Center for Public Relations, Consultations, & Training 
organized a closing activity for the project in Hebron city with the targeted groups of the project.

- RWDS participated in several exhibitions to present the cooperatives’ products for the local market.

- Many activities and awareness workshops were held for women in all governorates about the dangers of 
using the social networks, legal awareness, human rights, CEDAW treaty, and the convention 1325.

- Medical and health awareness days were implemented for women in all governorates.

- Entertainments trips and exchange visits were organized between women from different clubs.

- Workshops on Emergency management at times of crisis were implemented in most of the governorates 
in cooperation with the Civil Defense.

- Environmental and agricultural workshops were provided for the women of the clubs in most of the 
women’s clubs.

- Participating in TV programs to introduce RWDS and talk about its programs and activities.
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Eighth project 

“Promoting Ecofriendly agriculture in Jammain”

Funded by: Japanese foundation PARCIC (for one year)

Location: Jammaein Women Club and Jammaein high school for Girls, and Jammaein high school for boys

Targeted group: 26 women from the women club, and 20 students from the environmental clubs at schools.

Project activities:

- Supporting women by providing seeds and seedlings for their home gardens.

- Providing all requirements and irrigation systems for the two schools in Jammaein.

- Implement trainings and observing on making compost.

- Training the women on making compost and environmental agriculture.

Accomplishments:

- Preparing two school gardens.

- Providing 26 women with seeds and seedlings.

- Providing 26 women with the knowledge and experience about cultivation and compost making.

- Cultivating 26 home gardens.

- Building a compost unit in Jammaein’s Girls high school.

Challenges:

- Limitation of project period and budget.
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Project accomplishments:

- Entering a new location which is Almaghazi.

- Helping 92 families of the poorest and most vulnerable.

- Training women on project management.

- Providing the Palestinian local market with women products.

- Supporting women’s productivity.

Challenges:

- Project implementation period is short.

- Number of beneficiaries doesn’t cover the poor families in the area.

- Death of some rabbits due to winter diseases.
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Seventh project 

“Developing the Agricultural Foodstuff Manufacturing Unit”

Funded by: Association France Palestine Solidarité (AFPS) (1/12/2015 – 31/12/2016)

Location: Wadi Fokeen Women Club (Cooperative)

Targeted group: women, members of the cooperative.

Project main objective: supporting wadi fokeen cooperative with the required equipment and training.

Project activities:

- Providing tools and equipment for an integrated food production unit to facilitate the production process 
and have better quality production.

- Performing some rehabilitation for the cooperative.

- Preparing a room for saving produced foodstuff.

- Making a production plan for a year according to 
production qualities and standards.

- Implementing trainings on product presenting and 
promotion, and on healthy and safe sanitizing methods.

- Screening to watch the making of orange jam and jelly.

- Implementing administrative and financial trainings for 
the administrative committee in the cooperative.
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Project accomplishments:

- Reaching new groups that haven’t been worked with before.

- Entering new locations

- This type of project is relatively new, in terms of delivering payments to the beneficiaries then all 
procurements are done directly between beneficiaries and suppliers.

Challenges:

- Project period is only 5 months which is very short.

- The follow-up phase requires more time to measure the results and success of the project.
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Sixth project 

“Livelihood and Food Security for Women in Rural Areas in Gaza Strip”

Funded by Japanese foundation PARCIC

Locations:

- Almaghazi

- Deir Albalah – Alheker

Type of project: Chickens and rabbits breeding

Number of beneficiaries: 16 families received chickens, 81 families received rabbits, in both locations.

Targeted group: Most vulnerable women in Deir Albalah area who are providing for big families and/or are 
wives of martyrs.

Project activities:

- Selecting the locations for implementing the project by PARCIC & RWDS teams.

- Announcing the project through two workshops.

- Filling applications and selecting beneficiaries.

- Training for the selected beneficiaries.

- Making the tenders and choosing suppliers.

- Testing samples and making field visits to make sure the places are well prepared.

- Distributing the units.

- Choosing 2 vets to follow-up with the beneficiaries regarding the units to increase risks.

- Following up with the project and beneficiaries by work team.
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Forth Project 

Empowering Sebastia youth through niche business

Funded by: Oxfam Quebec (1/2/2016 – 01/31/2017)

Main Objective: empowering 15 young men and 
women economically through increasing their income 
from a cooperative to produce mushrooms in Sabastia.

Location: Sabastia – Nablus

Targeted group: 15 young men and women

Project activities:

- Establishing a cooperative to produce oyster mushrooms.

- Provide the cooperative with all logistic support, trainings, and necessary equipment.

Achievements:

- Founding a full-equipped cooperative to produce oyster mushrooms.

- Creating a safe space for a mixed group of youth to work together in an equal and fair environment

- Training 15 young men and women on mushroom cultivation and care.

- Training 15 young men and women on administrative and financial skills.

- Developing the skills and capacities of 15 youth to discuss and advocate for youth leadership and 
empowerment,  and gender justice

Challenges:

- Unavailability of the required mushroom spawns in the desired quality in the Palestinian local market.

- The sensitivity of this kind of agriculture to the surrounding environment.

- Stumbles in production due to several reasons, including weather conditions and spawns contamination.
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Fifth project 

Protecting & supporting the housewives who were mostly harmed by the crises in Gaza

Funded by Action against Hunger ACF

Location: Deir Albalah

Targeted group: 98 women-led most vulnerable families in Deir Albalah including (women who head big 
families, wives of martyrs, families harmed by the last war on Gaza)

Project activities:

- Announcing the project

- Filling applications

- Selecting beneficiaries

- 5-days training for the beneficiaries

- Conducting an economic feasibility study for each project

- Follow-up visits to verify the information

- Delivering financial grants for each beneficiary on 3 payments provided by ACF

- Following-up with each payment and periodic visits to the beneficiaries.

Kinds of implemented projects based on their economic feasibility:

- Livestock

- Birds – chickens and egg laying chickens, ducks, pigeons

- Rabbits

- Grocery stores

- Food manufacturing

- Soap manufacturing
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Third project

Continuation of: “Strengthening community responses to economic and social marginalization of vulnerable 
families”

Funded by: The Danish Ministry of Foreign Affairs (CISU) in partnership with SOS Children Villages in Palestine 
(2014- 2017)

Locations: The project is being implemented in Hebron through working with 11 partner organizations, three 
of which are RWDS’ women clubs, and these are: Hahloul Women Club, Beit Oula Women Club, and As-Samou’ 
Women Club), the other eight are charitable organizations that have been reached out to in coordination with 
the Union of the Charitable Societies, and those are: (Halhoul Women Charitable Society, Sa’eer Charitable 
Society, Beit Ummar Women Charitable Society, Beit Oula Charitable Society, Almahawer Charitable Society, 
Nahdit Bent Alreef Charitable Society, Assamou’ charitable society for the Disabled, Family Development 
Charitable Society)

Targeted group: 110 families

Project Outcomes: Project activities were divided into three aspects

First aspect: administrative and economic

- Holding a series of capacity building trainings for partner organizations in different topics in cooperation 
with Yaffa Training Company.

- Conduct an economic feasibility study for small projects proposals submitted by families that are part 
of the Family Empowering Program then choosing the best of them and giving the winning families a 
training on project management, then distributing the study. Another economic feasibility study was also 
done for proposals of group grants by partner organizations, choosing the best of them, and distributing 
the study.

Second aspect: mental (psychological) health

- Reprinting and distributing 5 brochures about mental health.

- Podcasting 9 previously done radio spots about mental health and the importance of receiving treatment 
and guidance through Alhurriyah Radio, Bethelehm 2000 Radio, and Arrabi’a Radio for 6 months.

- Producing a play called “One of us” in cooperation with Childhood and Youth Dreams Theater. The play 
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is about mental health, and was performed through a series of shows in different areas in Hebron city.

- Capacity building for the volunteers and the specialists about support groups to empower the women who 
are within the Family Empowering Program, then forming 9 support groups to perform as a psychological 
outlet for the women. Those groups ran for 2 years and included 90 women.

- Providing medicine for the families that need them.

- Holding 2 workshops with mental health centers and partner organizations.

Third aspect: educational aspect for the children

- Capacity building for 24 volunteers who are education graduates about teaching methods for students 
with low academic achievement and who are within the Family Empowering Program through holding a 
5-days intensive training.

- Assigning the trainees to give remedial teaching weekly sessions for children who are within the program 
in the targeted locations.

Challenges:

- Current political situation in Hebron and the blockades at the beginning of the project.



16 |

Second project

Continuation of: “Engaging Local Communities in transforming Domestic Violence against Women in Rural 
Areas”

Funded by: The Danish Ministry of Foreign Affairs (CISU) in partnership with LOKK Foundation (2014 – 2016)

Main Objective: Increase the awareness of the Palestinian communities in the targeted locations about the 
implications of violence against women on the community both locally and internationally.

Locations:

- Bethlehem area: Alkhader, Beit Fujjar, Wadi Fukin, Wadi Rahhal

- Ramallah/Jerusalem area: Beit Enan, Aljeeb, Qarawa Bani Zaid, Mazare’ Nobani

- Nablus area: Beit Foreek, Sabastia, Beit Dajan, Jammaein

- Gaza Strip: Al Shawkeh, Al Sawarha, Wadi Al Salqa, Beit Lahia

Targeted Group:

- Women: 675 women were targeted through awareness workshops, 240 women through support groups, 
and 100 women through individual counseling sessions.

- Men: 240 men were targeted through awareness workshops in 16 villages, and 250 young men in 9 
villages.

- Children: children were targeted through schools in coordination with the Ministry of Education for 
awareness workshops, in addition to open days and entertaining activities that targeted around 500 
children.

Activities & Achievements:

- Empowering and enriching the organization’s staff with required skills for guidance work with cases of 
violence, through several and intensive training and courses, in addition to monthly supervision sessions.

- Producing a Project manual and a manual for working with youth groups.

-  Rehabilitating and enhancing 16 women club (targeted clubs), as well as preparing special rooms for 
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individual sessions. That way the women clubs become more efficient and productive and perform as 
centers that provide guidance services.

- Increasing the awareness of 640 women from the targeted women clubs about their rights and resisting 
violence.

- Working with 225 young men and women for increasing their awareness about violence and social roles, 
enhancing their skills towards community work, and enriching their villages with young initiatives and 
innovations.

- Making 9 initiatives and advocacy campaigns in 9 locations out of the targeted locations, in participation 
with all targeted groups as well as local community organizations, in order to shed the light on gender 
based violence and general violence that women in the Palestinian society face, and to lobby on decision 
makers to change the rotten law and policies that are followed in cases of violence.

- Increasing awareness of 240 men about cases related to gender and violence, in addition to enhancing 
their skills and capacities in dealing with violence cases in efficient and positive ways.

- Increasing awareness of local leaders including local councils’ members about women’s rights and 
violence and building their capacities in terms of working against violence in their communities.

- Holding 2 conferences to further inform beneficiaries and partner organizations about cases of violence.

- Producing essays and brochures that contribute with information, statistics, and studies about cases of 
violence.

- Developing the organization’s website and social networks.

Challenges:

- Considering that a topic like violence against women is considered a taboo in marginalized rural areas, 
there has been some resistance from some groups of men and young men to talk about the topic in 
groups or in public.

- The need to keep the project activities going without interruption for the noticeable effect they brought 
in terms of increasing people’s awareness in the targeted locations.

- Difficulty in having the staff from Gaza to attend trainings and workshops due to the hard political 
conditions in addition to difficulty in movement because of checkpoints and blockades.
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First project

Continuation of “Honey for Palestine” project: “Enhancing Food and Economic Security for Palestinian 
Women in the West Bank Counting on Honey and Medical Herbs” 2014- 2016

Funder: Drosos Foundation

Main Objective: limit economic and social vulnerability for women in the targeted villages through community 
work as well as increasing the efficiency of economic empowerment activities with Palestinian women in rural 
communities.

Locations:

- Beit Kahel Women Club- Hebron

- Saida Women Club – Tulkarem

Target group: 50 women from each women club.

Project activities:

- Provide 100 beehives and what follows of logistic support and related training courses to 100 women 
from the targeted locations.

- Plant medical herbs in 6 dunums of land in the targeted locations and obtaining an Organic Agriculture 
Certificate.

Achievements:

- Beehives duplicated to reach 215 beehives in both locations.

- Producing big amounts of medical herbs specifically organic thyme.

- Producing cosmetics from honey products in Saida Cooperative and selling them under the brand name 
“Hareer”

- Producing honey candy in Beit Kahel Women Club.

- Producing around 1.5 Ton of honey in both locations.
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- Registering Saida cooperative as a productive cooperative in the Ministry of Labor, as well as registering 
Beit Kahel Cooperative within The Union of Cooperative Associations for Saving and Credit (UCASC).

Challenges:

- Israeli practices which directly affected the project in terms of hampering the process of moving the hives 
and taking care of them due to the checkpoints and other procedures.

- Climate changes which Palestine has witnessed recently and was a factor of reducing honey production.

- Difficulty in marketing the medical herbs as organic products due to lack of awareness towards organic 
products.
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Our Locations

Our Women’s Clubs are at the heart of our work. Since 1987, RWDS has established 58 clubs in all geographical 
areas of the occupied West Bank and Gaza Strip that offer 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. All the clubs work on activities that are unique to the needs of women in 
the local community, while being 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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Our women clubs have their creative initiatives as well; like working on designing environmental gardens, in 
which household and solid wastes such as wooden pallets and cars’ tires are upcycled and reused to decorate 
the gardens. The women of AlWalaja Women’s Club have pioneered in that project, as they live in a village 
that suffers from siege by settlements. The initiatives done by the women of the clubs are not limited to 
that, there are many other creative projects like: building the environmental village in Farkha in cooperation 
with Arab Agronomists Association and establishing Zuwada Cooperative in As-Sawarha Women’s Club in 
cooperation with Action against Hunger Association.

Finally, I would like to express my deep heartfelt thanks for all those who believed in RWDS’ work and offered 
their hands in help, whether from local or international organizations. I extend my thanks as well to RWDS 
staff for their true belonging to the organization and the human values it works upon by always seeking to 
provide the best for Palestinian women by adopting the national and social cases alike. I also would like to 
express my gratitude for the Chairwoman and members of the board of directors for their exceptional role in 
participating in providing initiatives and suggestions to improve the organization’s performance. The thanks 
extend to include our general commission for whom we hold deep respect and appreciation.

Together towards a better future

Nadia Harb

General Director
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Our memberships

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

- The Palestinian Environmental NGOs Network

- The Palestinian NGOs Network

- Palestinian Non-Governmental Organization Against Domestic Violence Against Women

- Women Empowerment Centers/ Bethlehem Governorate

- Tawasol Center for Women Empowerment

- Ma’an News Agency

- Palestinian Education Coalition

- Chambers of Commerce

- Euro-Mediterranean Network for Human Rights 

- Arab Women Network

- Euromed Feminist initiative IFE-EFI 

RWDS received a certificate of commitment to the Code of Conduct by Palestinian NGO Development Center 
for the year 2016.
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The most important question here is, have we succeeded in our mission and accomplished our sustainable 
development goals? What have we achieved and what haven’t we? Questions that are as endless as 
development is eternal and infinite. All there is to say here is that we have tried and will keep trying with our 
modest potentials to be loyal to our society and our women in general, and our rural women in particular.

At the end, I can’t but thank all those who are working and volunteering at RWDS and stress at the same time 
on the fact that without the collaboration we receive from our targeted women, our accomplishments would 
have been much less.

Afaf Abu Hashhash

Head of the Board of Directors
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Statement of the General Director

This report reviews the most distinguished activities of 2016 based on the strategic 
plan of Rural Women’s Development Society (RWDS). It will shed light on the most 
important activities done by RWDS on the social, political, and developmental 
levels, with focus on the economic empowerment level for the significant role it 
plays in women’s lives and how it impacts their participation in public life. 

Of course when talking about Palestinian women’s life we must address the 
political situation and its impacts on the reality the Palestinian women live. 

2016 witnessed several Israeli violations and crimes against the Palestinian people in all over Palestine. And 
it’s most likely, that Area C regions have been subjected to the highest amount of those violations starting 
with confiscating land to build illegal settlements, depriving people from their rights in Jerusalem and West 
Bank, and arresting children; which is considered a precedent along with the detention of martyrs’ bodies. 

On the other hand, we have witnessed the helplessness of the international community in front of all those 
procedures, consequently, the Palestinian Authority’s inability to provide safety and security for the people 
although Palestine has gained recognition as a fully sovereign state on the Palestinian Lands. The danger here 
lies in the inventive problems that are keeping the Arab World busy, thus, the continuation of restrictions on 
the Palestinians by the Zionist Entity and isolating the West Bank from Gaza Strip.

Despite the hard life that our people in Gaza Strip are struggling with, along with the negligence by the 
international community to their basic human needs which are natural rights such as treatment, movement, 
and living a decent life; they are always seeking to overcome all the hardships and challenges in order to have 
a better life than this bitter reality they’re living in. This hard reality which reflects its shadows on all aspects 
of their lives specifically the social and economic aspects, with the increase of poverty and unemployment 
levels, of which the youth have the highest share, especially new university graduates from both sexes.

Creating and providing job opportunities for the youth has a very significant role in making change towards 
real development; therefore, that is considered the focal point of RWDS’ strategic plan, and it is only normal 
for RWDS to focus on achieving its strategic objectives.

This year featured targeting the youth in working on quality projects such as the Mushroom Cooperative 
Project in Sabastia, and distributing individual and group grants in Hebron, especially for the targeted families 
within the SOS project which has given a spark of hope for the children and youth of those families. There 
was also the “Honey for Palestine” project which targeted young women from Saida village in Tulkarem and 
Beit Kahel Village in Hebron, to train them on beekeeping and cultivating medical herbs. The most remarkable 
event within those projects was the establishment of Saida Cooperative, the thing that draw some attention 
to the women who started the cooperative by local and international organizations to help them improve 
their business and market their products, which contributed to enhancing their economic situation.
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Statement of the Head of Board of Directors

Two can hardly argue that a woman was and still is the essence of social 
developmental interest for developing countries all over the globe. This is not 
arbitrary or random, the role the woman holds being half of the society and 
what that lays on her shoulders of responsibilities, in addition to being a mom, 
an educator, and a partner to the man in managing life and its challenges. 
Furthermore, developing women means developing the whole community, and 
neglecting women means deactivating half of the community. 

Our Palestinian society is a developing one in its nature, and the fact that it has been living for almost a 
century an ongoing phase of national liberation and struggling from the aftermath of Nakbeh, displacement, 
and occupation, represented by losing land and increasing poverty and unemployment levels. Unfortunately, 
the Palestinian woman was exposed to the highest levels of injustice through this ongoing phase, and was 
the most targeted by the occupation’s discriminative policies, which is all in addition to her being a victim of 
unjust traditions resulted by poverty, unemployment, marginalization, and absenting and neglecting her real 
role in sustainable development plans.

And because the Palestinian society is mostly a rural one; the rural woman was always the center of interest 
for Rural Women’s Development Society which was established back in 1987 as a necessity to confront the big 
challenges faced by the women in the west bank and Gaza strip. This society that, since its very beginnings, 
has set all its strategies and plans and implemented tens of projects and programs making sure that all rhyme 
with those women’s needs and all aim to reduce the economic burdens that the poor and marginalized 
Palestinian families struggle from. Furthermore, it has presented the rural woman as a supporter and partner 
for her husband in decreasing life burdens in the light of the increase in the standards of life which their 
limited incomes can’t afford especially for those rural families that are surrounded by settlements, known as 
Area “C” according to Oslo Accords.

Rural women development society hasn’t ignored the cultural aspects within her diverse programs as well. It’s 
always aimed, through its programs, to strengthen the woman’s steadiness, empower, train, and encourage 
her to trust in her role and her rights of equity and real participation side to side with the man. Stemming 
from the belief that a woman equipped with a progressive ideology will be able to immunize herself, her 
family, and her society against all dangers represented by dark thoughts that threaten our society, disrupt its 
real development, and consider women a burden and a secondary being that needs patriarchal guardianship.

Our developmental message has always been and will always be to present to our Palestinian society a 
culturally and economically fortified woman who is confident about herself and the future of her family and 
children, and whom her community trusts and acknowledges her role and position as a significant element of 
the contents of development, establishment, and participation.
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Who we are

Rural Women’s Development Society (RWDS) is a Palestinian non-governmental organization working in the 
occupied West Bank and Gaza Strip. Founded in 1987 as the women’s group in Palestinian Agricultural Relief 
Committees (PARC), RWDS is now independently registered with the Palestinian Authority under RA-287-C.

RWDS has a strong and respected grassroots presence in rural communities and 3000+ women members 
in a network of 58 women’s clubs. Our unique structure, geographic breadth and large core of dedicated, 
grassroots volunteers distinguish RWDS from other Palestinian women’s organizations.

We advance the rights of rural women by creating an empowering and supportive environment for them 
in their local communities through the clubs, highlighting their invaluable contributions to Palestinian 
society, and designing innovative projects in 3 program areas: Economic Empowerment, Political and Social 
Participation, and Violence Prevention. We use education, community participation and 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 Palestinian rural areas in accordance with the Palestinian 
Declaration of Independence and international conventions and standards.

Our Mission
To create a women’s movement in Palestinian rural areas that is capable of claiming and developing women’s 
social, economic and political rights.

Our Values
RWDS’s work is governed by its higher values embodied in its daily practices and strategic work as well as in 
the behaviors of its leadership, management and employees:

- Justice and working for the most vulnerable persons
- Equality
- Participation
- Transparency
- Volunteerism
- Credibility
- Empowerment 
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Our Strategic Objectives

RWDS Strategic Objectives for 2014-2019
•	 To enhance the livelihood of poor and vulnerable women and their families in rural areas

- To empower rural women to engage in cooperatives with economic benefits and in coherence with 
best practices and cooperative principles

- To ensure suitable employment opportunities with economic benefits to new female graduates and 
entrepreneurs in rural areas

- To enhance the resilience and economic empowerment of poor households headed by women

•	 To reduce all forms of gender-based violence and its impact on women in rural areas

- To empower women who experience violence to combat it and treat its psychological and social 
impact

- To raise local and national community interest around all forms of GBV in rural areas and the 
importance of combating it

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

- To support and develop women’s active social and political leadership, at the local and national levels.

- To raise local and national interest around social and political participation of women in rural areas.

- To enable women to access and participate in cultural, social and sport activities.

•	 To enhance RWDS performance towards fulfilling its mission and maintaining its sustainability

- To enhance RWDS’ internal resources towards its mission and objectives.

- To develop the Internal learning approach.

Community mobilization, lobbying and advocacy are key tools for meeting our objectives. Furthermore, RWDS 
is committed to working not only with women and girls, but also with boys and men, as well as decision-
makers at the local and national levels.
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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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