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شكر وتقدير

تتقدم املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية "مفتاح" إلى جميع من ساهم في إخراج 
هذه السلسلة من الكتيبات في صورتها احلالية، وبخاصة كالً من األشخاص التالية أسماؤهم (األسماء 

مرتبة أبجدياً):

 أهيلة شومر

 رحاب صندوقة، مؤسسة جذور لإلمناء الصحي واالجتماعي

 سناء العاصي، مفتاح

 ليلى بكر، صندوق األمم املتحدة للسكان

 هديل رزق- القزاز، باحثة في قضايا املرأة والتنمية

كما نشكر جميع املؤسسات األعضاء في منتدى مكافحة العنف ضد املرأة، وممثالتها في اللقاءات اتلفة، 
(أسماء املؤسسات مرتبة أبجدياً):

 جمعية الدفاع عن األسرة

 جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل املرأة

 جمعية املرأة العاملة للتنمية

 جمعية تنظيم وحماية األسرة

 جمعية تنمية املرأة الريفية/اإلغاثة الزراعية

 طاقم شؤون املرأة

 مركز اإلرشاد النفسي واالجتماعي

 مركز الدراسات النسوية

 املركز الفلسطيني لإلرشاد

 مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

 مركز بيسان للبحوث واإلمناء
ً  مركز سوا كل النساء معاً اليوم وغدا

 مركز شؤون املرأة/غزة

ً، نتقدم بالشكر لطاقم الدعم الفني: ً وليس آخرا وأخيرا

 ربى حسن- مفتاح

الة- احملرر واملدقق اللغوي.  وعبد الرحمن أبو شمَّ



مفتاح كلمة

وقد ،2000 العام منذ واملتواصلة القمعية اإلسرائيلي االحتالل من ممارسات الفلسطيني يعاني الشعب
معدالت الفقر، في حاد ارتفاع إلى واجلغرافي االقتصادي احلصار أبرزها من كان املمارسات التي هذه أدت
من بني الفلسطينيني وانتقاله العنف زيادة إلى أدى ما الفلسطيني، للشعب االقتصادية البنى وتدمير
جهة، من القمع االحتاللي فسياسة معاناة، اتمع فئات أكثر النساء وتعتبر اخلاص. اال إلى العام اال

معاناتهن. مضاعفة إلى أديتا أخرى، جهة من النساء ضد التمييزية اتمع وثقافة

االجتماعي، مشروع "النوع بتنفيذ للسكان املتحدة األمم صندوق مع بالتعاون "مفتاح" قامت فقد ولهذا،
تُقدم  التي واخلدمات االجتماعي بالنوع املتعلق العنف واقع على التعرف إلى يهدف الذي واألمن" السالم
من العنف مكافحة مجال في العاملة املؤسسات  بني  املشترك العمل تعزيز وإلى جهة، من لضحاياه
بحماية القاضي 1325 للعام 2000، املتحدة األمم لقرار استجابة املشروع هذا على أخرى. ويأتي العمل جهة
األراضي الفلسطينيات في النساء حماية بضرورة القاضي بالقرار والنزاعات، وإحلاقه احلروب وقت النساء

االجتماعي. بالنوع املتعلق العنف مفاهيم توحيد ألهمية هناك حاجة ظهرت حيث احملتلة،

العمل  االتصال والتواصل في مهارات حول تدريبياً برنامجاً نفذت"مفتاح" ،2004 العام األول من تشرين وفي
واملعرفة باملهارات  املشاركة املؤسسات تزويد بهدف وذلك االجتماعي، بالنوع املتعلق العنف ضحايا مع
اخلدمات مقدمي تعزيز وعي خالل من املتعلق بالنوع االجتماعي، العنف مع ضحايا التواصل آليات حول
حول دراسية بإعداد حالة قامت كما واملراجعة، للتغيير داعمة شبكة وخلق احلكومي، في القطاع للنساء



مع  متواصل "مفتاح" بشكل الحقة، عملت خطوة فلسطني. وفي في االجتماعي بالنوع املتعلق العنف
الفلسطينية. األراضي املمارس في العنف ألشكال املفاهيم متابعة توحيد على احلكومية غير املنظمات

األهلية ملكافحة  املنظمات ومنتدى "مفتاح" قادتها ومضنية حثيثة جهود باكورة السلسلة هذه تشكل
هذا  في املؤسسات تعزيز قدرات املساهمة في إلى الرامية "مفتاح" لسياسة املرأة، وتتويجاً ضد العنف

اتمعية. األولوية ذات القضايا وطرح الشأن،

عرض  على  اإلجنابية"  احلقوق ومصطلحات مفاهيم "مسرد السلسلة هذه من  األول الكتيب يحتوي
فيما اإلجنابية، واملتعلقة باحلقوق املرأة، ضد العنف مناهضة منتدى منظمات لدى عليها املتفق املفاهيم

مفاهيم  سلسلة أجزاء من نشر االجتماعي" إعادة النوع ومصطلحات مفاهيم الثاني"مسرد الكتيب ميثل
الثالث الكتيب أما للسكان. األمم املتحدة صندوق باالتفاق بينه وبني يونيفم، نشرها التي االجتماعي النوع
منتدى في األعضاء باملؤسسات تعريفية نشرة فهو ضد املرأة"، ملكافحة العنف األهلية "منتدى املنظمات
لبعض باإلضافة وأنشطتها، أهدافها وبعض املرأة ضد ملكافحة العنف الفلسطينية األهلية املنظمات

فيه. أعضاء تكن لم وإن للمنتدى، الصديقة أو الداعمة املؤسسات

إستراتيجية وفي تنفيذ مكافحة العنف، سبيل في تكامل اجلهود في السلسلة هذه تساهم أن نأمل
النساء. ضد العنف مكافحة مجال في التقدم أجل من املؤسسات بني موحدة عمل

فيضي ليلي د.
العام األمني



املرأة، ضد العنف أشكال جلميع التصدي مجال في العاملة النسوية الفلسطينية املؤسسات تشكل
الرافعة ضد املرأة، العنف ملكافحة الفلسطينية املنظمات األهلية منتدى في األعضاء املؤسسات وبخاصة
ظل في املؤسسات وعملت هذه واحلقوق اإلجنابية بشكل خاص.  عام، بشكل املرأة حقوق لدعم األساسية
وفي ظل غياب شبه العنف، ظاهرة بوجود االعتراف مجرد يرفض مجتمع وفي الصعوبة، في غاية ظروف
تقدم أن وجنحت في املرأة، ضد العنف محاربة قطاع عن الرسمية الفلسطينية السلطة ملؤسسات تام
في بشكل عام، واتمع خاص، بشكل النساء وعي من ورفعت متوفرة، تكن لم التي اخلدمات سلسلة من

احملظورات. من أمراً عنها احلديث مجرد كان قضايا

متخصص منتدى إلنشاء فتداعت وتكاملها، اجلهود بأهمية تكاتف زمن منذ املنتدى مؤسسات شعرت
حاالت أي لوقف والتصدي العنف ضحايا في دعم اجلماعي للجهد باحلاجة منها إمياناً العنف، في مكافحة
بشكل وقام املنتدى العنف. واقع رفض من النساء ومتكني الوعي االجتماعي والقانوني، نشر خالل من أخرى
التي اخلدمات العديد من وتقدمي من األنشطة الكثير فردي، بعمل بشكل اتلفة ومؤسساته جماعي،

مقدمة



حول األساسية باملعلومات منوذج مؤسسة بتعبئة قامت كل الكتيب. كما في هذا الحقاً ذكرها سيأتي
االسم. حسب املؤسسة عن البحث عملية لتسهيل أبجدياً بترتيبها وقمنا عملها،

ملكافحة الفلسطينية األهلية املنظمات منتدى في باملؤسسات األعضاء تعريفية نشرة الكتيب هذا يشكل
للمنتدى، الصديقة أو الداعمة املؤسسات بعض إلى وأنشطتها، باإلضافة أهدافها وبعض املرأة، ضد العنف
باملؤسسات املرأة تعريف نشطاء حقوق في الكتيب هذا يساهم أن فيه بعد. نأمل أعضاء تكن لم وإن
إلقاء وبالتالي فلسطينياً، املتوفرة اخلدمات ببعض عام بشكل اتمع وتعريف بها، االتصال وطرق العاملة
والتمييز، ورمبا العنف من خال مجتمع أجل من يعملون الذين اهولني العشرات من اجلنود على الضوء
يدعمهن، أن هناك من ميكنه بأن بصمت تعانني اللواتي النساء بعض تعريف في الكتيب هذا  يساهم
واستطعن واملساندة، الدعم خدمات بعض على حصلن مثلهن أخريات هناك وأن العون، يد لهن ويقدم
املناصرين/ات حلقة توسيع في الكتيب هذا نأمل أن يساهم ً وأخيرا للعنف. التعرض محنة على التغلب

الفلسطينية. أفضل للمرأة مستقبل أجل من ضد املرأة، وتوحيد اجلهود العنف مكافحة لقضية
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الرئيسي املقر عنوان
الصغير شارع األخطل - اجلوز وادي – القدس

للعمل اجلغرافي النطاق
غزة وقطاع الغربية الضفة

العمل مجاالت
واجلنسية الصحة اإلجنابية

الفروع
اهللا، طولكرم غزة، رام حلحول، بيت حلم، اخلليل، فروع: 6

هاتف
+ 972  2 6283636

فاكس
+ 972  2 6261675
اإللكتروني البريد
info@pfppa.org

اإللكترونية الصفحة
www.pfppa.org

التأسيس سنة
1963

العام: الهدف
اخلدمات تقدمي خالل من وتوعيتها الفلسطينية األسرة أوضاع حتسني
واإلجنابية؛ اجلنسية الصحة  مجال في املتكاملة واإلرشادية الصحية
الفلسطينية ورفاهيتها من سعادة األسرة قدر ممكن أكبر حتقيق بهدف

عام. بشكلٍ اتمع الفلسطيني ثم ومن أوالً، كافة بأفرادها

البرامج:
التميز). (مراكز واجلنسية الصحة اإلجنابية خدمات

اتمعية. التنمية مشروع
واإلعالم. الدعوة مشروع

اإلجنابية: احلقوق تقدمها في مجال اخلدمات التي
من  املعتمدة اإلجنابية احلقوق قائمة ضمن اإلجنابية الصحة خدمات 

األسرة. لتنظيم الدولي االحتاد قبل

املؤسسة: اسم
الفلسطينية األسرة وحماية تنظيم جمعية
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املعتمدة  اإلجنابية  احلقوق  حسب  للشباب  اإلجنابية  الصحة  خدمات   
أيضاً لدى االحتاد الدولي لتنظيم األسرة.

 خدمات صحية وتوعوية للمرأة حول حقوق املرأة اإلجنابية.
 خدمات املشورة واإلرشاد في اجلوانب النفسية، واالجتماعية، والقانونية، 

والصحة اإلجنابية.

أهم اإلصدارات:
 دليل املدربني في الصحة اجلنسية واإلجنابية.

 دليل تدريب القيادات الشابة.
 لهون وبس.

 نشرات فصلية، كتيبات، تنفيذ دراسات حول النوع االجتماعي، مرض 
نقص املناعة البشرية (اإليدز)، ودليل تدريبي حول توعية الشباب وتعزيز 

قدرات املرأة.

أهم اإلجنازات:
1. تنفيذ مشروع توعوي وإرشادي في قرية بدو و7 قرى محيطة بها للحد 

من انتهاكات حقوق املرأة في مجال الصحة اجلنسية واإلجنابية.
2. تأسيس مركزين للشباب في غزة واخلليل.

خدمات  مع  والقانوني  والنفسي  االجتماعي  اإلرشاد  خدمات  إدماج   .3
الفروع.

4. تنفيذ مشاريع عدة عن توعية الشباب في مواضيع الصحة اإلجنابية 
واجلنسية.

5. إضافة خدمة اتبرات إلى عيادات غزة، واخلليل، وبيت حلم.
6. تنفيذ مشاريع عدة موجهة للشباب في النوع االجتماعي في كلٍ من 

بيت حلم واخلليل.
7. إصدار نشرات وملحق اجلمعية بشكل منتظم.
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الرئيسي املقر عنوان
العقارية الشركة عمارة شارع األنبياء/ اهللا- رام

للعمل اجلغرافي النطاق
بتنفيذ اجلمعية تقوم كما غزة، طولكرم، جنني، حلم، بيت نابلس، اهللا، رام

أخرى عديدة. مواقع نشاطات في

الفروع

اهللا: رام الرئيسي املقر
عمارة الشركة العقارية األنبياء/ شارع - اهللا رام

+ 970 2 2986761 هاتف
+ فاكس 2963288 2 970

القدس - اهللا/ 25113 رام - ص.ب: 2171
PWWSD@palnet.com :إلكتروني بريد

http://www.pwwsd.org :إلكتروني موقع

نابلس:
رفيديا شارع األول - الطابق بناية الرحاب/

+ تلفاكس: 2347383 9 970
Nablus@pwwsds.org إلكتروني: بريد

بيت حلم:
الناصر عبد جمال شارع - الرومي عمارة

الطابق الرابع
+ تلفاكس: 2765926 2 970

Bethlehem@pwwsd.org :إلكتروني بريد

طولكرم:
موقف تاكسيات زيتة بجانب - الشعراوية مطبعة - مقابل شارع شويكة

الطابق الثاني
+ تلفاكس:  2681210 9 970

Toulkarm@pwwsd.org إلكتروني: بريد

جنني:
بكر أبو اللطيف عبد بناية بكر- أبو شارع

األول الطابق
عمران محالت فوق

+ تلفاكس: 2501610 4 970
Jenin@pwwsd.org إلكتروني: بريد

املؤسسة: اسم
للتنمية الفلسطينية العاملة املرأة جمعية
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غزة:
شارع النصر- مقابل مطبخ بيروت

الطابق األول

تلفاكس: 2837996 8 972 +
Gaza@pwwsd.org :بريد إلكتروني

سنة التأسيس
1981

الهدف العام:
تنموية  مؤسسة  هي  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  املرأة  جمعية 
تسعى إلى تقوية ومتكني النساء للمشاركة في جميع ااالت االقتصادية 
التشريعات  جميع  في  املساواة  وضمان  والسياسية،  واالجتماعية 
واحلد  االقتصادية،  النشاطات  في  النساء  وإشراك  واإلجراءات،  واألنظمة 
الهيمنة  ومواجهة  لالحتالل،  والتصدي  والعنف  والفقر  التهميش  من 

األبوية بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة.

البرامج:
النساء في  القرار من خالل دمج  املرأة في عملية صنع  برنامج متكني   .1
احلياة السياسية ملساعدتهن في احتالل مواقعهن الطبيعية في احلياة 
العامة للمجتمع، وبخاصة في مواقع صنع القرار على املستويات كافة.  
وعلى هذا األساس، أطلقت اجلمعية برنامج متكني املرأة في عملية صنع 

القرار، كما بدأت بتنفيذ مشروع (بإمكان النساء القيام بذلك).
2. برنامج التمكني/ التثقيف املدني من خالل تشجيع النساء على االنخراط 
في مؤسسات صنع القرار واملؤسسات التشريعية من أجل دمجهن في 

كافة جوانب احلياة العامة في اتمع الفلسطيني عن طريق:
االنتخاب  على  تشجيعهن   – احمللية  االس  في  النساء  متكني  أ . 

والترشح.
ب . برنامج العامالت: ويهدف إلى زيادة وعي النساء العامالت بحقوقهن، 
ومتابعة القضايا القانونية واالجتماعية والنفسية للنساء العامالت، 
ومتكني النساء العامالت من االنخراط في االحتادات والنقابات، ومتابعة 

تطبيق قانون العمل الفلسطيني.
التعاونيات  إنشاء  املنزلي):  (االقتصاد  والتوفير  التسليف  مشروع  ت . 
على  الدخل  محدودة  القطاعات  من  النساء  لتشجيع  النسائية، 

تنفيذ مشاريع صغيرة خاصة بهن ومدرة للدخل.
3. برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي: يعنى بقضايا الصحة النفسية 
لدى النساء، من خالل تقدمي خدمات اإلرشاد الفردي واجلماعي، وخدمة 
لرفع مستوى  تثقيفية  لقاءات  وعقد  األسري،  اإلرشاد  أو  ااني،  اخلط 
الوعي االجتماعي لدى النساء، بهدف خلق حالة من التوازن بني الفرد 

ومحيطه االجتماعي.
مجتمعية  برامج  تقدم  التي  اتمعية  والطفل  املرأة  مراكز  إنشاء   .4
جانب  إلى  احلوار،  ومنتديات  املؤسساتي،  والبناء  التدريب،  بني  متنوعة؛ 
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تطوير مهارات االتصال.  وهي: املركز النسوي اتمعي التنموي في نابلس، 
مركز مجتمعي طولكرم، مركز مجتمعي دير جرير للمرأة والطفل.

5. دعم وتنفيذ العديد من برامج الطوارئ على شكل سالل غذائية ورزم 
اإلسعافات األولية، وبخاصة لألسر التي تترأسها نساء.

6. املشاريع املدرة للدخل اخلاصة باجلمعية التي توفر لها بعض النفقات، 
تطاريز  و"ملسات-  "الزوادة"،  مطعم  مثل  عمل،  فرص  للنساء  وتوفر 

بروح عصرية".
7. التنسيق مع املؤسسات النسوية ومؤسسات اتمع املدني كافة لبناء 

مجتمع دميقراطي.
احمللية  والتكتالت على املستويات  املنتديات  العديد من  العضوية في   .8

والعربية والعاملية.

اخلدمات التي تقدمها في مجال احلقوق اإلجنابية:
املناطق  في   18006060 ااني  اخلط  عبر  تقدم   – املفتوح  اخلط  خدمة 

الفلسطينية كافة.  وجتدر اإلشارة إلى أن هذه اخلدمة تقدم: 
1. للنساء اللواتي من الصعب عليهن الوصول إلى مكاتب اإلرشاد اتلفة 

لتلقي خدمة اإلرشاد الفردي.
2. للنساء والفتيات اللواتي يصعب عليهن الكشف عن هويتهن.

من  اخلروج  من  اجتماعية  العتبارات  مينعن  اللواتي  والفتيات  للنساء   .3
اإلرشاد  خدمة  يتلقني  اللواتي  والفتيات  النساء  وأغلب  بيوتهن، 

واالستشارة عبر الهاتف من ضحايا اعتداءات وحترشات جنسية.

أهم اإلصدارات:
 الة الدورية "ينابيع" – متخصصة بقضايا النساء.

صوت  راديو  خالل  من  النساء"  "بعيون  األسبوعي  اإلذاعي  البرنامج   
فلسطني، بهدف خلق خطاب نسوي فلسطيني موحد.

 مقهى الصداقة لإلنترنت.
 كتالوج التطريز، إصدارات خاصة للنساء مبناسبة يوم العمال.

أهم اإلجنازات:
لقاء   2500 عن  يقل  ال  ما  عقد  مت  بحقوقهن، حيث  النساء  وعي  رفع   

توعوي حول البرامج كافة خالل العام 2005.
 املساهمة في تعديل قانون االنتخابات، ومبا يتعلق بالكوتا النسائية.

قضية املرأة أصبحت قضية مجتمع وحقوق إنسان.
 املساهمة بتخفيف حدة العنف في اتمع الفلسطيني، حيث مت تقدمي 

اخلدمة لـ 1800 امرأة معنفة خالل الفترة بني 2000 حتى نهاية 2005.
السنوات  امرأة عبر  لـ 58  بالقتل  التهديد  احلماية من  وتوفير  تقدمي  مت   -

اخلمس السابقة خالل التدخل الفردي والعائلي مع احلاالت.
 زيادة مساهمة املرأة في احلياة العامة، حيث مت تشغيل وتوفير فرصة 

عمل ملا ال يقل عن (25 امرأة وفتاة) في سوق العمل.
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عنوان املقر الرئيسي
القدس، 95908 ص.ب 69429

النطاق اجلغرافي للعمل
القدس ومناطق الضفة الغربية كافة

فروع املؤسسة

القدس
هاتف

+ 972 2 5324122
أو 5324762 2 972 +  

فاكس
 + 972 2 5324025

البريد اإللكتروني
info@sawa.ps

الصفحة اإللكترونية
www.sawa.ps

سنة التأسيس
1998

الهدف العام:
ورفع  الفلسطيني،  اتمع  فئات  بني  واجلسدي  اجلنسي  العنف  من  احلد 

معاناة النساء الناجمة عن العنف ومساندتهن لالستمرار في اتمع.

البرامج:
1. برنامج اخلط الدافئ: الذي يهدف إلى تقدمي الدعم، واملساندة، واملشورة 

واملرافقة لضحايا العنف اجلنسي واجلسدي.
العنف  إقامة حمالت توعية مبوضوع  إلى  الذي يهدف  التربية:  برنامج   .2
عمل  ورش  عقد  خالل  من  اجلنسية  والتربية  واجلسدي  اجلنسي 

ومحاضرات تستهدف الشباب النساء والرجال. 
بناء برامج تدريبية، وتدريب أشخاص مهنيني ذوي عالقة مبوضوع العنف 
اجلنسي واجلسدي والتربية اجلنسية.  إصدار نشرات توعية ذات عالقة 

باملواضيع التي نعمل بها.
3. برنامج التطوع: يهدف إلى تدريب وتأهيل متطوعات ومتطوعني لتفعيل 

اسم املؤسسة: 
سوا كل النساء معاً اليوم وغداً، "سوا مركز دعم ضحايا العنف اجلنسي واجلسدي"
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الدعم  توفير  على  يعمل  الذي  املتطوعني/ات  منتدى  اجلمعية.   برامج 
والتثقيف واإلثراء واإلغناء باملواد ذات العالقة للمتطوعني/ات.

اخلدمات التي تقدمها في مجال احلقوق اإلجنابية:
ورش عمل وبرامج توعية وبرامج وتدريب وتأهيل.

العمل على تعزيز حق املرأة والطفل بالتمتع بحياة خالية من العنف.

أهم اإلصدارات:
 دليل تدريب البرنامج التربوي.

 منشورات توعية حول مواضيع العنف اجلنسي واجلسدي الواقع على 
األطفال النساء واملراهقني.

 كتيب "تعالوا نحكي"، يتحدث عن الصحة اجلنسية لدى املراهقني.
 إنتاج ومضات إذاعية وتلفزيونية مبوضوع العنف اجلنسي.

أهم اإلجنازات:
في  الدافئ  للخط  توجهوا  شخصاً   3753 لـ  واملساندة  الدعم  تقدمي   

الفترة بني 2000 - 2005.
 عقد 567 ورشة توعية مع طالب وطالبات املدارس خالل السنوات 2003 

لغاية 2005.
 عقد 139 ورشة عمل مع نساء خالل الفترة بني 2003 - 2005.

أطباء،  شرطة،  (مثل:  واملهنيّات  املهنيّني  من  شخصاً   750 تدريب   
ممرضني، مرشدين تربويني،... وغيرهم) للعمل مع ضحايا العنف اجلنسي 

واجلسدي خالل الفترة بني 2003 - 2005.
خالل  اجلمعية  برامج  لتفعيل  ومتطوعات  متطوعني   110 تأهيل  مت   

الفترة بني 2000 - 2005.
 حمالت توعية في اإلذاعات والتلفزيونات والصحف احمللية. 

 عقد املؤمتر األول مبوضوع قتل النساء بني الواقع املدان والتحدي املطلوب 
مبشاركة 250 مشتركاً/ة.

 متثيل فلسطني في الشبكة العاملية خلط جندة األطفال.
العنف  ملناهضة  الفلسطينية  األهلية  املنظمات  منتدى  استضافة   

ضد املرأة.
 نسج شبكة من العالقات مع املؤسسات احلكومية وغير احلكومية.
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عنوان املقر الرئيسي
اللبابيدي - عمارة السعيد  النصر - مفرق  الرمال اجلنوبي - شارع   - غزة 

الدور الثالث

النطاق اجلغرافي للعمل
قطاع غزة مبحافظاته.

فروع املؤسسة

ال يوجد

هاتف
 + 970 8 2877312

أو 2877311 8 970 + 

فاكس
 + 970 8 2877313

البريد اإللكتروني
wac@palnet.com

الصفحة اإللكترونية
www.wac.org.ps

سنة التأسيس
1991

الهدف العام:
على  ويعمل  والتدريب،  لألبحاث  فلسطيني  نسوي  مركز  هو  املركز 
اتمع  في  املساواة  لتحقيق  النسوية  واحلركة  النساء  وتقوية  تنمية 

الفلسطيني.

البرامج:
برنامج  والتوثيق،  األبحاث  برنامج  هي:  املركز  في  برامج  خمسة  يوجد 
الفيديو، برنامج االتصال واإلعالم، برنامج بناء املؤسسات، برنامج املشاريع 

الصغيرة، باإلضافة إلى مكتبة املركز املتخصصة بقضايا املرأة.

اخلدمات التي تقدمها في مجال احلقوق اإلجنابية:
املرأة  بقضايا  اخلاصة  واألبحاث  الدراسات  بإجراء  املرأة  يقوم مركز شؤون 

اسم املؤسسة:
مركز شؤون املرأة- غزة
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وتثقيف توعية حمالت على الدراسات إعداد بعد ويعمل عام، بشكل
الزواج املبكر، بحث املوضوع: بهذا املتعلقة األبحاث ضمن ومن وتدريب.

النساء. العنف ضد وبحث العنف العائلي، وبحث

اإلصدارات: أهم
مجال األبحاث: في

.2000 غزة، في قطاع الزواج املبكر حول - دراسة والقوة االختيار .1
.2001 أوقفوا العنف، - غزة النساء في قطاع ضد العنف العائلي .2

دراسة الفلسطينية، املرأة وضعية على وانعكاساتها االنتفاضة .3
.2002 بغزة، الصغيرة املشروعات عينة على ميدانية

دراسة الفلسطينية، املرأة وضعية على وانعكاساتها االنتفاضة .4
.2002 العالي، ممثلة لقطاع التعليم عينة ميدانية على

دراسة الفلسطينية، املرأة وضعية على وانعكاساتها االنتفاضة .5
.2002 غزة، قطاع في املهني لألداء ممثلة عينة ميدانية على

غزة قطاع في املرأة العنف األسري ضد دراسة في اجلمر، على 6. القابضات
.2005 نسوي، منظور من

دراسة املتاحة، واإلمكانات املعوقات بني السياسية واملشاركة 7. النساء
.(2006 (حتت الطبع غزة قطاع - حالة

نظر وجهة من حتليل غزة، قطاع في احمللية في االس النساء مشاركة .8
.(2006 الطبع حتت (دراسة االجتماعي النوع

أخرى: مجاالت
.ً عددا 14 اآلن لغاية منها صدر نسوية شاملة) (مجلة الغيداء مجلة .1

املستقبل، على واعدة إطاللة اجلامعيات.. الطالبات بعنوان: كتاب .2
اجلامعيات. بالطالبات خاص ملشروع تتويج

في الفيديو وبرنامج الفيديو  مكتبة في املتوفرة باألفالم خاص دليل .3
باملرأة اخلاصة األفالم من العشرات املركز كما أصدر شؤون املرأة، مركز

اتلفة. أوضاعها تناقش والتي الفلسطينية
قيادات إعداد االجتماعي، النوع مواضيع في توثيقية كتب + أدلة تدريبية .4

شابة. وقيادات نسوية،
كتابة مدربني،  تدريب جندر، إدارة، التالية: املواضيع في تدريبية مواد .5

الخ. ... مشاريع مقترحات
هو عرضه مت وما األخرى، املركز لبرامج من اإلصدارات العديد كذلك يوجد

اإلصدارات. لبعض منوذج

اإلجنازات: أهم
وتدريب  مهارات تنمية خالل  من اتمع في الشابة القيادات دعم 

إعالميات. مدربات، نسويات، باحثات تتضمن: مختلفة لشرائح
واملساهمة  ومهاراتهن قدراتهن وتنمية وتطوير اجلامعيات الطالبات دعم

خاصة. والنساء اتمع عامة بقضايا لديهن الوعي رفع في
الفلسطينية. نوعية ومهمة تتعلق باملرأة أبحاث إصدار

املرأة الفلسطينية،  واقع تعكس التي الفيديو خاصة بأفالم مكتبة إيجاد
العربية. باملرأة اخلاصة األفالم لعشرات باإلضافة
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باإلضافة إلى ما مت ذكره من إصدارات سابقة، يعمل املركز على التواصل 
للمناطق  والوصول  متخصصة،  مبوضوعات  اتلفة  املرأة  شرائح  مع 

املهمشة والريفية والعمل على التوعية والتثقيف.
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الرئيسي املقر عنوان
فلسطني - اهللا رام 2197 ص.ب اإلرسال، شارع - عواد عمارة - الثاني الطابق

للعمل اجلغرافي النطاق
غزة. جنني، طولكرم، قطاع نابلس، بيت حلم، اخلليل، اهللا، رام

املؤسسة فروع

الوحدة، شارع – العاص سعيد الفرعي الشارع – نعمة برج – األول الطابق
غزة. الرمال،

 + 970 8 2844322 هاتف:
تلفاكس 2836088 8 970 + 

هاتف
 + 970 2 2986497
+ 970 2 2987784

فاكس
+ 970 2 2964746

اإللكتروني البريد
 watcorg@palnet.com

اإللكترونية الصفحة
التطوير. حتت

التأسيس سنة
1992

العام: الهدف
املرأة. ضد التمييز أشكال جميع من خالٍ دميقراطي مجتمع بناء

البرامج:
التدريب والضغط، التعبئة والتأثير، الدعوة اخلبرات، وتبادل التنسيق 
الفلسطينية القوانني وتعديل تطوير املعلومات، ونشر اإلعالم والتوعية،
ملراكز للوصول النساء اإلنسان، متكني وحقوق االجتماعي النوع من منظور
الشابة والقيادات الفلسطينيات للنساء البرامج هذه وتوجيه القرار. صنع

وايمات. والريف املدينة في

املؤسسة: اسم
املرأة شؤون طاقم
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اخلدمات التي تقدمها في مجال احلقوق اإلجنابية:
التوعية والتدريب للنساء بحقوقهن الصحية واإلجنابية، وبخاصة احلقوق 
القانونية بهذا اال، مثل أهمية رفع سن الزواج، ومدى تأثير التزويج املبكر 
ومخاطره على صحة املرأة.  العمل على تطوير وتعديل املواد القانونية في 
قانون الصحة الفلسطيني، كأن يحمي القانون حقوق النساء الصحية 
األمومة  حماية  وليس  كافة،  الفلسطينية  األنثى  حياة  مراحل  في 
والطفولة فقط، كحماية املرأة في سن الشيخوخة، أو املرأة غير املتزوجة، 

وحتى املرأة ما بعد االنتهاء من فترة الوالدة وتنشئة األطفال.

أهم اإلصدارات:
ً إلى اتفاقية عدم التمييز ضد املرأة 1. حقوقنا بلغة مفهومة استنادا
ً إلى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 2. حقوقنا بلغة مفهومة استنادا

3. مهارات االتصال
4. النساء كعامالت مجتمعيات

5. التدريب على توكيد الذات
6. النوع االجتماعي

7. مهارات املفاوضة والضغط
8. البحث السريع باملشاركة

9. دليل برامج اإلقراض النسوي في الضفة الغربية
10. دليل تعلم النساء على القيادة

11. دليل احلمالت االنتخابية للنساء
الس  الفلسطينيات في عمل  النساء  القانوني ضد  التمييز  إلغاء   .12

التشريعي الفلسطيني.
13. تعزيز املساواة في عمل مجالس احلكم احمللي.

أهم اإلجنازات:
السفر  وثيقة  الفلسطينية من استصدار  املرأة  املساهمة في متكني   
دون إذن ولي أمرها الذكر، وكذلك املرأة األرملة تستطيع استصدار وثائق 

السفر لطفلها دون موافقة ولي أمر الطفل.
 متكني األم من إجراء حساب بنكي لطفلها في البنوك احمللية بعد أن 

كان حقاً لألب فقط.
 استطاعت املرأة املتزوجة االحتفاظ باسم عائلتها قبل الزواج.

 متكني املرأة من تعلم القيادة دون مرافق معها. 
ثالثة  مدتها  أمومة  إجازة  على  احلصول  العاملة  املرأة  استطاعت   

شهور وساعة رضاعة أثناء العمل ملدة سنة.
 متكني النساء من الوصول للمجالس احمللية والس التشريعي.

 املساهمة في تطوير وتعديل العديد من القوانني الفلسطينية لصالح 
الس  وأعضاء  القرار  صانعي  مع  التعبئة  حمالت  خالل  من  النساء 

التشريعي.
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الرئيسي املقر عنوان
حرباوي عمارة – البريد ضاحية – القدس

للعمل اجلغرافي النطاق
غزة وقطاع الغربية والضفة القدس

املؤسسة فروع
وجدت) (إن

القدس .1
الثالث حرباوي، الطابق البريد، عمارة ضاحية

،91516 القدس ،54262 ص.ب:
+ 972 2 2347438 تلفون:

 + 972 2 2342172 تلفاكس:

اهللا رام .2
الثاني الطابق الكرمل، عمارة اإلرسال، شارع

 + 972 2 2967914/5/6 تلفاكس:

اخلليل .3
الثاني الطابق طهبوب، مروان عمارة سارة، عني

 + 970 2 2250585 ، + 972 2 2223134 تلفاكس:

القدس – البلدة القدمية
 + 972 2 6281497 تلفون: – عقبة السرايا، مركز السرايا، الزيت خان شارع

هاتف
رام اهللا) في (املقر  + 970 2 2967914

فاكس
رام اهللا) (املقر في  + 970 2 2967916

اإللكتروني البريد
wclac@palnet.com

اإللكترونية الصفحة
www.wclac.org

التأسيس سنة
1991

املؤسسة: اسم
واالجتماعي القانوني لإلرشاد املرأة مركز
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الهدف العام:
مبادئ  أساس  على  دميقراطي  فلسطيني  مجتمع  بناء  في  املساهمة 

املساواة بني اجلنسني والعدالة االجتماعية.

البرامج:
تأثير وضغط وتشبيك:

وحتالفات  عالقات  شبكة  أنشئت  واملناصرة،  الضغط  وحدة  طريق  عن 
واملهنية على الصعيدين  واملدنية  العديد من املؤسسات اتمعية  مع 

والدولي. احمللي 
عن طريق وحدة بناء القدرات – بالتنسيق وتطوير آليات التعاون املشترك 

مع اجلهات احملولة التي تتعامل مع النساء ضحايا العنف.

توعية:
على  قادرة  تطوعية  قيادية  كوادر  إعداد   - القدرات  بناء  وحدة  طريق  عن 
رفع الوعي في قضايا حقوق املرأة والعنف القائم على النوع االجتماعي 

ومهارات اإلدارة والقيادة واالتصال.
إدماج مواضيع تتعلق بحقوق املرأة وحقوق املراهقة وقضايا العنف األسري 
في البرامج التدريبية لألطقم املهنية والطبية في املؤسسات احلكومية 

وغير احلكومية.

تدريب:
للمؤسسات  املهنية  املساعدة  تقدمي   – القدرات  بناء  وحدة  طريق  عن 
األمناء لديها لتكون قادرة  القاعدية من خالل تدريب أطقمها ومجالس 
يستطيع  ال  اللواتي  للنساء  والقانونية  االجتماعية  اخلدمات  تقدمي  على 

املركز تقدمي خدماته إليهن.

أبحاث ودراسات:
املرأة  حقوق  انتهاكات  مجاالت  في  والتوثيق،  البحث  وحدة  طريق  عن 
الفلسطينية ذات البعد االجتماعي من ناحية العنف القائم على النوع 

االجتماعي، والعنف الذي ميارسه االحتالل.

تقدمي خدمات قانونية واجتماعية:
عن طريق وحدة اخلدمات، إرشاد قانوني واجتماعي، متثيل في احملاكم.

إعالم

اخلدمات التي تقدمها في مجال احلقوق اإلجنابية:
 التوعية في مجال احلقوق الصحية بشكل خاص واحلقوق اإلجنابية.

 تدريب العاملني في مجال تقدمي اخلدمات الصحية على إدماج اخلدمات 
التربويني على  املرشدين  وتدريب  برامجهم  واالجتماعية في  النفسية 

مواضيع تتعلق باحلقوق الصحية فترة املراهقة.
 عمل دراسات حول احلقوق الصحية واالنتهاكات الصحية التي تتعرض 

لها النساء عند تلقي اخلدمة الصحية.
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الصحية. بالتعديالت األخذ أجل من القرار أصحاب على والتأثير الضغط

اإلصدارات: أهم
العقوبات مشروع قانون ظل في وضعية املرأة الفلسطينية .1

بالصحة املتعلقة الفلسطينية  القوانني حتسس ملدى نقدي بحث .2
الدولية والعهود املواثيق مع انسجامها ومدى للنوع االجتماعي،

الصحية املرأة حقوق نحو الفلسطيني اتمع توجهات .3
في والعاملني النساء  نظر  وجهة من الصحية  االنتهاكات   .4

الصحي القطاع
النساء قتل .5

6.دليلاإلرشاد فيإدماجاخلدماتالنفسيةواالجتماعيةفيالصحةاإلجنابية
املراهقة صحة دليل اإلرشاد في .7

مشروع املراهقة حول تقييمية دراسة - تربوية دراسة آفاق .8
اإلسالمي األسرة قانون .9

املرأة العالقة بصحة ذات والتشريعات والسياسات القوانني .10
املساواة نحو .11

املرأة والعدالة والقوانني .12
االحتالل ظل في الطبية األطقم جتربة .13

على القضاء اتفاقية إلى باالستناد الفلسطينية املرأة وضعية .14
ضد املرأة أشكال التمييز كافة

األطفال االعتداءات على قضايا في العادلة احملاكمة .15

اإلجنازات: أهم
أريحا. في الطوارئ اآلمن افتتاح البيت .1

أريحا. في اآلمن البيت تأسيس على العمل .2
املرأة. حقوق مجال القانونية والتثقيف في التوعية .3

النساء. ضد والقوانني والعنف احلقوق مجال في التدريب .4
اجلنسني، من  عالية كفاءة ذات محلية وتطوعية قيادية إعداد كوادر .5

الوعي. محلية لرفع وأنشطة برامج تنشئ تستطيع أن بحيث
تدريب أطقمها خالل من القاعدية للمؤسسات املساعدة املهنية تقدمي .6
الداخلية اللوائح إعداد في ومساعدتها لديها األمناء ومجالس

اخلارجية. عالقاتها وتطوير واإلجراءات
تتعامل التي احملولة اجلهات مع املشترك التعاون وتطوير آليات التنسيق .7
لتعامل واألطباء واحملامني  الشرطة مثل العنف ضحايا النساء مع

العنف. قضايا مع أفضل
العنف وقضايا املراهقة وحقوق املرأة بحقوق  تتعلق  مواضيع إدماج .8
املؤسسات في واملهنية الطبية لألطقم التدريبية األسري في البرامج

احلكومية وغير احلكومية.
النساء. عن وضع أبحاث ودراسات عمل .9

العقوبات وقانون الشخصية األحوال قانون مثل للقوانني حمالت تنفيذ .10
النساء. قتل ً وحتديدا ضد النساء، العنف حمالت واملساهمة في

العنف ائتالف منتدى مناهضة مثل ائتالفات تشكيل في املساهمة .11
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قانون  ومنتدى  الشخصية،  األحوال  وقانون  العقوبات،  قانون  وائتالف 
الصحة العامة.

12. تشبيك وبناء عالقات مع مؤسسات إقليمية وعاملية.
13. تثبيت برنامج املراهقة مع وزارة التربية والتعليم.

14. تقدمي اإلرشاد واخلدمات القانونية واالجتماعية للنساء ضحايا العنف 
والتمثيل القانوني في احملاكم.

النوع  يراعي  منظور  من  القانونية  التعديالت  صياغة  في  املشاركة   .15
أمام  والقوانني  التعديالت  هذه  عن  والدفاع  القوانني،  على  االجتماعي، 

الس التشريعي الفلسطيني واجلهاز القضائي الفلسطيني.
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الرئيسي املقر عنوان
54071 ص.ب الشرقية القدس – القدس

للعمل اجلغرافي النطاق
كافة الغربية الضفة مناطق

املؤسسة فروع

مجوهرات أبو مويس، فوق شارع أبو بكر، جنني:
northwsc@palnet.com :الكتروني بريد ، + 970 4 2439720 رقم: هاتف

رقم: هاتف الطابق5،  – التجاري ارشيد مجمع املنارة، دوار اخلليل:
southwsc@palnet.com:الكتروني بريد ،+970  22940072

 + 970 9 2343757 رقم نابلس-افية

هاتف
+ 970 9 2347229

فاكس
+ 970 9 2348848

اإللكتروني البريد
wameed@palnet.com

اإللكترونية الصفحة
اإلنشاء قيد

التأسيس سنة
1989

العام: الهدف
لتشكل واحتياجاتها، الفلسطينية املرأة واقع عن ميدانية توفير دراسات

الفلسطينية. النسوية عمل احلركة برامج صياغة في أساساً

البرامج:
نسوي:  وفكر ثقافة مأسسة برنامج

واخلطاب الثقافة في وصورتها املرأة وضعية حتسني على يعمل البرنامج
وحقوق النسوي، بالفكر متعلقة مصادر توفير خالل من الفلسطينيني،

مجتمعية، نشاطات وتنظيم الطفلة،

املؤسسة: اسم
النسوية الدراسات مركز
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عن طريق:
فلسطني.   في  نوعها  من  األولى  تعد  املتخصصة:  النسوية  املكتبة  أ . 
ويتم منذ العام 1989 تزويد املكتبة بكتب ودراسات جديدة متخصصة 
ل عمل الباحثات  بقضايا املرأة والقضايا االجتماعية األخرى، كما تسهّ
العربية  باللغتني  املكتبة على كتب  وحتتوي  اال.   والباحثني في هذا 

واإلجنليزية، إضافة إلى أرشيف ودوريات وأفالم وثائقية متخصصة.
باملرأة  خاصة  إلكترونية  صفحة  "فلسطينيات":  اإللكتروني  املوقع  ب . 
للمعنيات  مفتوح  منبر  توفير  إلى  الصفحة  تهدف  الفلسطينية.  
 ً املرأة الفلسطينية.  سيضم هذا املوقع عددا واملعنيني كافة بقضايا 
مواد  من  ذلك  إلى  وما  املتخصصة  والقوانني  واألفالم  الدراسات  من 
وأخبار تتعلق باملرأة الفلسطينية.  وستكون الصفحة متوفرة باللغتني 

اإلجنليزية والعربية.
ج. مشروع تعزيز حقوق الطفلة: يعمل املشروع على توعية اتمع احمللي 
مخاطر  حول  ومدارس  ومؤسسات  وأهال  وشبان  وشابات  أطفال  من 
والتعبير  الطفلة األساسية كاللعب،  للفتيات وحقوق  املبكر  التزويج 

عن الرأي واملشاركة والتعليم.

برنامج دعم النساء في ظروف صعبة: 
على  ومساعدتهنّ  الفلسطينيات  والنساء  لألطفال  العون  يد  تقدمي 
وثقة.   بأمل  املستقبل  نحو  قدماً  واملضي  والعنف،  الصدمة  آثار  تخطي 
كما يعمل البرنامج على حماية األطفال من أشكال االستغالل كافة من 

خالل تطوير املهارات احلياتية لديهم.  ويتضمن البرنامج أربعة مشاريع:
وجماعي  فردي  عالجي  تدخل  إجراء  االحتالل:  وصدمة  املرأة  مشروع  أ . 
وتثقيف جماهيري، حتت إشراف متخصصات ملساعدة ضحايا الفقدان 
في ثالث مناطق من الضفة الغربية وهي: جنني، ونابلس، وبيت حلم.  وقد 
تضمن اجلزء الثاني من املشروع إعداد نساء "فاقدات داعمات" اللواتي 
تلقني العالج وتخطني الصدمة للتدخل املباشر في حال تعرض النساء 

من مواقعهن لصدمات نفسية مشابهة.
على  املركز  القدس: عمل  في شرقي  الفلسطينيات  النساء  معاناة  ب . 
ملعطيات  استجابةً  ويتم،  املقدسيات،  النساء  واقع  عن  دراسة  نشر 
في  الفلسطينية  املرأة  مشاكل  مجابهة  على  العمل  الدراسة، 

القدس وحتسني وضعها.
املركز  يقوم  الطالبات:  تعليم  على  واحلواجز  اجلدار  أثر  حول  دراسة  ت . 
الطالبات  تعليم  على  العسكرية  واحلواجز  اجلدار  أثر  حول  بدراسة 
على  العمل  الدراسة،  لنتائج  وفقاً  ويتم،  الفلسطينيات.   اجلامعيات 
مساعدة الطالبات الفلسطينيات في املضي قدماً مبسيرتهن اجلامعية، 

ومحاولة إزالة املعيقات التي حتول دون تعليم املرأة الفلسطينية.
ث . مشروع "أمان" لتطوير املهارات لألطفال والشباب: صحة إجنابية.

برنامج خلق قيادات نسوية:
يعمل البرنامج على تدعيم املرأة الفلسطينية من خالل تنمية مهارات 
مؤسسات  طاقات  وحشد  والتدريب،  البحث  في  الفلسطينيات  النساء 
اتمع املدني الفلسطينية في احلشد واملناصرة والدفاع عن قضايا املرأة 
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املشاريع التالية: طريق عن االجتماعية، والعدالة
إلى البرنامج يهدف للنساء الفلسطينيات: والتدريب البحث مشروع أ.
واملناصرة احلشد على الفلسطينية احمللي اتمع مؤسسات تدعيم

اإلنسان. لقضايا املرأة وحقوق
مهاراتهنّ تطوير خالل من ذاك للخريجات: يتم عمل فرص مشروع خلق ب.
البحث ذلك  ويتضمن املرأة. عمل  أهمية حول  احمللي اتمع  وتوعية

احمللي. اتمع مؤسسات مع والتعاون والتدريب
للمرأة العلمية اآلفاق تطوير اجلامعيات: الطالبات تدعيم مشروع ج.
لبعض واملعنوي املادي الدعم  توفير محاولة خالل  من الفلسطينية، 
من الظروف حترمهنّ قد اللواتي الفلسطينيات اجلامعيات الطالبات 

اجلامعي. حتصيلهنّ تكملة
اإلجنابية: احلقوق تقدمها في مجال اخلدمات التي
والشباب: لألطفال املهارات لتطوير "أمان" مشروع

األطفال لدى بالنفس والثقة احلياتية املهارات على تنمية يعمل املشروع
حماية وكيفية اإلجنابية، الصحة حول وتوعيتهم والشبان والشابات
من طاقم املشروع على ويشرف اجلنسية. التحرشات  من أنفسهم 
ويتضمن احمللية. املؤسسات مع بالتعاون واملتخصصني املتخصصات
ضحايا إلى التوجه كيفية حول واملعلمني املعلمات توعية املشروع 
كيفية حول األهالي  وتوعية ومساعدتهم/هن، اجلنسية االعتداءات
طلب وكيفية اجلنسية، واالعتداءات التحرش ضحايا مع التعامل
ومدارس والتعليم التربية وزارة في املشروع مأسسة وتتم  املساعدة.

اخلاصة. املدارس وبعض وكالة الغوث

اإلصدارات: أهم
حقوق الطفلة. حول لألطفال املبكر، قصص الزواج

اجلنسي). االستغالل من أطفالنا نحمي (كيف كتيب إرشادي
الفلسطينيات  النساء  (معاناة القسري  واللجوء التشريد  بني

القدس). في
والفقدان. والنزاع املسلح النساء

اإلجنازات: أهم
حينها في كانت النساء، شؤون في متخصصة نسوية مجلة إصدار .1
تصدر أخذت ثم "املرأة"، تصدر بعنوان كانت وقد الساحة، الوحيدة على

توقفت  وقد القانوني). بالتسجيل تتعلق (ألسباب النساء" "كل بعنوان
ألسباب مالية. الصدور عن الة

النسوية، الدراسات مركز من مببادرة بدأ النسوي السنوي، الذي املهرجان .2
إلى الوصول بهدف أخرى مؤسسات مع بالتعاون الحقاً تنظيمه  ومت 

واسع. جماهيري قطاع
شمال في االجتماعي النوع  في  التوعية دورات  من  العديد تنظيم  .3

وجنوبها. الغربية الضفة
الفلسطينيات. النساء واقع حول واألبحاث الدراسات إصدار .4

فلسطينيات. باحثات تدريب .5
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ومهارات  االجتماعي،  النوع  مجال  في  فلسطينيات  مدربات  تدريب   .6
االتصال، واملهارات اإلدارية، ومهارات التعبئة والتأثير.

7. تأسيس مكتبة نسوية متخصصة.
8. العمل على مشروع تنمية الريف الفلسطيني، بالتعاون مع مؤسسة 

إنقاذ الطفل.
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الرئيسي املقر عنوان
شقو عمارة الوطنية) النجاح جامعة (شارع بن اخلطاب عمر شارع نابلس/

وحموي/ الطابق الثاني

للعمل اجلغرافي النطاق
كافة الفلسطينية الوطنية السلطة مناطق

املؤسسة فروع

فروع توجد ال

هاتف
+ 970 9 2330333

فاكس
+ 970 9 2330333

اإللكتروني البريد
fds@palnet.com

اإللكترونية الصفحة
يوجد ال

التأسيس سنة
1994

العام: الهدف
األسري)، العنف (ضحايا  اتمع  في املهمشة للفئات املساعدة تقدمي
االرتقاء أجل من قضاياهم والدفاع عنهم وتبني والطفل، املرأة وبخاصة

العنف األسري. ظاهرة من االجتماعي، واحلد بالوعي

البرامج:
اخلط املساعد .1

اآلمن البيت .2
اتمعي التوعية والتثقيف برامج .3

األزمات وقت التدخل .4
لألطفال ترفيهية وبرامج النفسي التفريغ برامج .5

احلقوق اإلجنابية مجال في تقدمها التي اخلدمات
التوعية واإلرشاد للنساء تقدمي

املعنية للمؤسسات التحويل

املؤسسة: اسم
عن األسرة جمعية الدفاع
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أهم اإلصدارات:
نشرات توعية وتثقيف حول حقوق النساء.

نشرات توعية وتثقيف حول حقوق األطفال وكيفية التعامل معهم.
نشرات توعية بالعنف األسري وآثاره السلبية.

بروشور تعريفي باملؤسسة وأهدافها وبرامجها.

أهم اإلجنازات:
مساعدة املتوجهني من ضحايا العنف األسري (ألفراد األسرة كافة) عبر 
(إرشاد  الالزمة  اخلدمات  وتقدمي  الشخصية،  واملقابالت  املساعد  اخلط 

وتوجيه، والتمكني الذاتي لهم).

دورات تدريبية متخصصة لكوادر نسوية في املناطق املهمشة لرفع الوعي 
لديهن (في املدينة، القرية، ايم)

برنامج لتوعية األزواج الشابة واملقبلني على الزواج لكال اجلنسني بالعديد 
من املواضيع (احلقوق الشرعية واملدنية، ومهارات االتصال، والعنف األسري 
والعالقات  اجلنسية،  والثقافة  اإلجنابية،  والصحة  املبكر،  والزواج  وآثاره، 

األسرية، والتدبير املنزلي، ... الخ).

برنامج خيمة احلوار، وهو عبارة عن تشكيل مجموعات عالجية متشاركة 
في املعاناة والعمل معها من قبل أخصائيات ضمن أسس مهنية لعالج 

هذه املعاناة من خالل التعلم من التجارب وتبادل اخلبرات.

فعاليات التفريغ النفسي والترفيه لألطفال، وبخاصة في أوقات األزمات، 
مثل  لألطفال  البسمة  تقدم  التي  البرامج  من  العديد  تنفيذ  مت  وقد 

"كراميش" و"مهرجان الطفولة السعيدة" و"شمس الطفولة".

حماية الفتيات، والنساء املعنفات وأطفالهن من اخلطر والتهديد بالقتل 
من خالل إيوائهن في البيت اآلمن، وتقدمي اخلدمات الالزمة كافة لهن.

التمكني  فكرة  على  قائم  برنامج  وهو  والبناء  الصمود  أبجدية  برنامج 
إليجاد  طاقاتهم  وتوجيه  شابة،  قيادات  وخلق  اجلامعات  لطلبة  الذاتي 
وبخاصة  حولهم،  من  اآلخرين  ومساعدة  الذات  لدعم  والبدائل  احللول 

الفئات املهمشة في اتمع الفلسطيني.
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الرئيسي املقر عنوان
اللولو عماره – شمسية  أبو  شركه بجانب - قدوره  مخيم  – اهللا رام

3 شقة األول الطابق

للعمل اجلغرافي النطاق
محافظات الضفة الغربية

املؤسسة فروع

جنني/ سلفيت. محافظة اخلليل/ محافظة البيرة/ اهللا- رام محافظة

هاتف
+ 970 2 2961563

فاكس
+ 970 2 2966140

اإللكتروني البريد
AOWA2006@HOTMAIL.COM

اإللكترونية الصفحة
يوجد ال

التأسيس سنة
1994

العام: الهدف
في إلحداث تغيير الفلسطيني اتمع في الفلسطينية املرأة تعزيز دور

في اتمع. النساء لدور النظرة النمطية

البرامج:
للمرأة واحلقوقي السياسي الوعي لرفع والتأهيل التثقيف برنامج .1

الفلسطينية.
احمللية. القيادات تنمية برنامج .2

املرأة قدرات تنمية بهدف الريفية للمرأة والتسليف االدخار برنامج .3
ازدياد عن  الناجمة للمشكالت احللول إيجاد  من ومتكينها  الريفية 

الفقر. مستويات
الشابة للفئات القيادية املهارات تنمية بهدف الشابة القيادات برنامج .4

سنة. (18-13)

املؤسسة: اسم
وتأهيل املرأة لرعاية النسوي جمعيه العمل
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5. برنامج الوحدة التربوية (تنمية مهارات األمهات في التعامل مع األطفال 
– اإلرشاد النفسي لألطفال – تشجيع القراءة لدى األطفال – املساهمة 
في تأسيس أنوية مكتبات في املناطق الريفية – إقامة مسرح دمى – 
اإلرشاد النفسي لألطفال- تدريب معلمات رياض األطفال على تصنيع 

وسائل تعليمية).
6. برنامج من أسرة إلى أسرة (برنامج إغاثي).

7. برنامج تطوير مهارات النساء في العمل اإلنتاجي.

قصة ناجحة
برنامج القيادات الشابة

إن من أبرز األهداف التي تتبناها جمعية العمل النسوي تتمثل باالهتمام 
دور  تفعيل  بهدف   16  13- العمرية  الفئة  ذات  الشابة  القيادات  بتنمية 
املهارات  وإكسابهن  احمللية،  ومجتمعاتهن  مدارسهن  في  الشابات 
الشبابية لتمكينهن من املشاركة اتمعية الفاعلة.  وعليه، فمنذ العام 
العديد  في  املدى  نواة مجموعات  تشكيل  على  اجلمعية  أشرفت   ،2002
في  األنشطة  من  العديد  وتنفيذ  وبيتونيا،  والبيرة  اهللا  رام  مدارس  من 
ااالت التدريبية والتأهيلية والتربوية الثقافية اإلعالمية، وفتح اال أمام 
اإلبداعات األدبية والفنية، وما زالت اجلمعية تواصل إشرافها وعملها على 
هذا البرنامج الشبابي بهدف تطويره وتوسيعه ليشمل املناطق الريفية 

واملدن األخرى.

أهداف البرنامج:
1. تقوية ومتكني الشابات وتطوير مشاركتهن من خالل إكسابهن املهارات 

األساسية للعب دور أساسي في مجمل مناحي احلياة.
الدميقراطية،  املدني مثل  2. توعية وتثقيف الشابات اجتاه قضايا اتمع 

والتعددية، والشفافية والعدالة االجتماعية، وحقوق املرأة والطفل.
3. تعزيز مفهوم العمل التطوعي.

4. ترسيخ مفهوم التعاون والتشبيك ما بني املؤسسات الشبابية.
والعمل  والفنية  واألدبية  الشبابية  اإلبداعات  أمام  اال  فتح   .5

رعايتها. على 

ينفذ البرنامج احملاور النشاطية التالية:

التأهيل والتدريب:
والتواصل،  االتصال،  ومهارات  الذات،  توكيد  حول  تدريبية  دورات  عقد   
ومهارة القيادة، وفن إدارة احلوار، وتعزيز العمل اتمعي، والتصرف وقت 

األزمات، ومهارات التعبئة والضغط وإدارة احلمالت اإلعالمية.
 عقد دورات في اإلعالم املرئي واملسموع حول كيفية إعداد وبث برامج 
األضواء  وتسلط  متباينة،  اجتماعية  قضايا  تتناول  وتلفزيونية  إذاعية 
حلقات   6 بث  مت  حيث  الفلسطيني،  اتمع  في  الشابات  واقع  على 
األطفال،  وعمالة  املبكر،  الزواج  قضايا  تتناول  أجيال،  راديو  عبر  إذاعية 

والنوع االجتماعي، والعنف اتمعي.
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تطوعية  أعمال تنفيذ عن طريق اجلماعي والتطوعي: العمل تنمية روح
لدى الشابات. اتمعي االنتماء تعزيز إلى تهدف

نفسي  وتفريغ إرشاد جلسات عقد طريق عن النفسي: والدعم اإلرشاد
االجتماعية. األخصائية للطالبات مبساعدة

في  مجانية تقوية دروس تنفيذ طريق عن التربوي: التحصيل حتسني
القيادات برنامج في  املدى مجموعة مهارات ورفع األساسية، املواد

الكمبيوتر. في شاملة دورة في بتسجيلهم الشابة
مجموعة  بعنوان جتربة شبابي مت عقد مؤمتر األول: الشبابي املدى مؤمتر
وتوسيع املدى مجموعات تعميم جتربة واآلفاق، بهدف الواقع بني املدى

صفوف الطالبات. بني انتشاراها

من أوراق العمل: تقدمي مجموعة مت وقد
في ودورها املدارس داخل األنشطة تنفيذ في املدى  جتربة مجموعات  .1

املدى). مجموعة في (عضو الطالبات شخصية صقل
مجموعات في املشاركات على املسرحي األداء في مجال التدريب تأثير .2

املدى). في مجموعة (عضو املدى
في املدى عليها مجموعة حصلت التي اتلفة التدريبية الدورات تأثير .3
التعبير من ومتكنهن تنمية قدراتهن الطالبات إزاء عند التغيير إحداث

ذاتهن وحمل قضاياهن. عن
التغيير احلاصل خاللها إلى تطرق إحدى املشاركات والد من عمل ورقة .4

بالبرنامج. املشاركة بداية ابتنه منذ على

املدى. مجموعة ريبورتاج عن إنتاج

احلقوق اإلجنابية مجال في تقدمها التي اخلدمات
عمل ورش تنفيذ (10) خالل من الصحي الوعي ورفع الصحية التوعية .1

ورام اهللا. اخلليل كل من في اإلجنابية والصحة املبكر الزواج حول
الزواج قبل الفحص بإجراء الشابة األزواج توعية بهدف وقائي برنامج .2

االحتياجات اخلاصة. ذوي األطفال عدد من التقليل أجل من

اإلصدارات: أهم
والتسليف. االدخار لوحدة تعريفية نشرة .1

الشابة. للقيادات تعريفية نشرة .2
املرأة واالنتخابات. حول واحده) ملرة (نشره "صوتها" نشرة .3

السنوية. التقارير .4
التربوية. األلعاب استخدام حول تدريبي دليل .5

اإلجنازات: أهم
مت حيث القرار، صنع مراكز إلى املرأة إيصال السياسي 1. على الصعيد
رام اهللا محافظة من كل في احمللية مرشحات للهيئات ومساندة دعم
وشقبا، جنحت)، (عضو ونعلني في  جنحت) (عضو قديس ودير البيرة، –

اخلليل، والسموع. ومحافظة وعطارة، مشعل، أبو ودير
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التالية:  املواضيع  في  تدريبية  ساعة   130 الشابة؛  القيادات  تدريب   .2
مهارات اتصال - مهارات قيادة – توكيد ذات – بناء فريق - اتخاذ القرار.

3. بث حلقات إذاعية ملده شهر بعنوان دردشات فطيمة وفهيمة على راديو 
أجيال تناولت عمالة األطفال، والتميز ضد النساء، وقصتي مع احلياة، 

واجلندر، والعنف اتمعي.
استخدام  حول  مهمشة  قرى)   6 (من  األطفال  رياض  معلمات  تدريب   .4
األلعاب التربوية، وتصنيع الوسائل التعليمية بواقع 60 ساعة تدريبية.

5. تدريب 10 متطوعات للتعامل مع األطفال والتدخل وقت األزمات، بواقع 
30 ساعة تدريبية. 

6. ورشة بعنوان اإلقراض النسوي .. اآلفاق والتحديات.
7. ورشة عمل حول حقوق األطفال.

8. ورش عمل عدد 5 عن أهمية مشاركة النساء في االنتخابات.
9. عقد سلسلة من ورش العمل تلف البرامج.

10. تدريب مجموعات اإلقراض النسوي؛ 4 في رام اهللا، و3 في جنني، حول 
إدارة املشاريع بواقع 15 ساعة تدريبية.

اهللا،  رام  في   23) والتسليف  االدخار  وحدة  36 مشروعاً ضمن  إقامة   .11
و13 في جنني).

تصنيع  الغذائي-  التصنيع  مجال  في  مهارات  الريفية  املرأة  إكساب   .12
السماد من مخلفات املنزل – تربية النحل- زراعة الفطر – تصنيع الصابون 

في كل من نعلني – دير قديس – رأس كركر– بيت سيرا – الشيوخ.



املنظمات في منتدى األعضاء املؤسسات تعريف
املرأة ضد العنف ملكافحة الفلسطينية األهلية 34

الرئيسي املقر عنوان
السكاكيني خليل – شارع حنينا بيت – القدس

للعمل اجلغرافي النطاق
الغربية الضفة محافظات جميع

املؤسسة فروع

+ 970 2 2989788 تلفون: صابات، عمارة التشريعي، دوار رام اهللا:

+ 970 2 2335946 تلفون: سفيان، عمارة منكو، شارع نابلس:

الطوارئ، احلكومي، مدخل جنني مقابل مستشفى جنني:
 + 970 4 2504060 تلفون:

+ 970 9 2902462 تلفون: عزون، بلدية خلف (عزون): قلقيلية

هاتف
+ 970 9 6562272

فاكس
 + 970 9 6562271

اإللكتروني البريد
pcc@palnet.com

الصفحة اإللكترونية
www.pcc-jer.org

التأسيس سنة
1983

العام: الهدف
فلسطني. في النفسية الصحة وخدمات مفهوم وتطوير حتسني

البرامج:
اإلكلينيكية: الدائرة .1

واجلماعي) (الفردي برنامج العالج
برنامج النماذج العالجية

(عزون) املزمنة لألمراض التأهيل برنامج

املؤسسة: اسم
املركز الفلسطيني لإلرشاد
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2. الدائرة التربوية االجتماعية:
 برنامج التعليم غير الرسمي

 برنامج األخ الكبير – األخت الكبيرة
 برنامج شباب في ضائقة
 برنامج التوعية اتمعية

3. دائرة بناء القدرات
 برنامج التدريب

 برنامج بناء النماذج التدريبية
 برنامج اإلثراء املهني

4. دائرة الضغط واملناصرة
 برنامج احلمالت (محلياً وعاملياً)

 برنامج التوثيق
 برنامج التنسيق والتشبيك

اخلدمات التي تقدمها في مجال احلقوق اإلجنابية
ال يوجد

أهم اإلصدارات:
 األعراض النفسية جلدار الفصل – محافظة قلقيلية، 2005

 املرشد البسيط للتعامل مع األطفال، 2003
 سحر اللعب، 2006

 مرشد املعلم، 2003
 نشرات وبروشورات حول االضطرابات النفسية

 كراسة في أنشطة السيكودراما، 2004
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الرئيسي املقر عنوان
للبنني اهللا الثانوية رام قرب مدرسة املعاهد، شارع اهللا، رام

للعمل اجلغرافي النطاق
غزة وقطاع الغربية الضفة محافظات جميع

املؤسسة فروع

جميع احملافظات في

هاتف
+ 970 2 2963840

فاكس
+ 970 2 2963850

اإللكتروني البريد
rwds@pal-arc.org

اإللكترونية الصفحة
 www.rwds.org

التأسيس سنة
2001

العام: الهدف
اتمعي. دورهن وتعزيز الريفيات النساء متكني

البرامج:
املنزلي. االقتصاد .1

قدرات. وبناء تدريب .2
ومناصرة. ضغط .3

الريفيات. النساء وتنظيم حشد .4

احلقوق اإلجنابية مجال في تقدمها التي اخلدمات
ومتخصصة صحية مؤسسات بالتعاون مع تتم محاضرات/

دورات
عمل ورش

املؤسسة: اسم
الريفية املرأة تنمية جمعية
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أهم اإلصدارات:
 تقارير سنوية  تقارير مشاريع            

 بيانات, نشرات (ملرة واحدة)
 سبوتات إذاعية

 بوسترات
(Stickers) ملصقات 

أهم اإلجنازات:
 إنشاء أندية نسوية في الريف (82 نادياً نسوياً) في الضفة وغزة.

 صفوف توجيهي للنساء الريفيات املنقطعات فترة طويلة عن الدراسة.
األندية  قيادات  (من  والبلدية  احمللية  االس  لعضوية  نساء  توصيل   

.ً النسوية)، وقد بلغ عددهن (22) عضوا
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الرئيسي املقر عنوان
ربه. عمارة فايز عبد الدهيشة، حلم، بيت شارع حلم، بيت

للعمل اجلغرافي النطاق
حلم محافظة بيت

املؤسسة فروع

يوجد ال

اإللكتروني البريد
wcsbethlehem@palnet.com

هاتف
+ 970 2 2745578

فاكس
+ 970 2 2750895

اإللكترونية الصفحة
يوجد ال

التأسيس سنة
1997

العام: الهدف
العنف مناهضة للنساء/ واالجتماعي النفسي اإلرشاد خدمات  تقدمي

املرأة. ضد

البرامج:
تثقيف إرشاد،

مجتمعية توعية تدريب،
أخرى ملؤسسات حتويل

احلقوق اإلجنابية مجال في تقدمها التي اخلدمات
أو احلقوق اإلجنابية الصحة ملوضوع مباشرة برامج يوجد ال

اإلصدارات: أهم
خالل االنتفاضة األطفال رسومات حول كتب

نسوية شابة" ملشروع "قيادات تدريبي دليل

املؤسسة: اسم
حلم بيت – للمرأة واالجتماعي النفسي مركز اإلرشاد
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أهم اإلجنازات:
بيت  منطقة  مدارس  في  املرأة  بحقوق  وتوعية  تثقيف  برنامج  تنفيذ   .1

حلم، منذ العام 2004-1997.
2. مشروع دعم الفتيات املهددات بالتسرب من املدارس.

3. مشروع قيادات نسوية شابة.
4. مشروع الدعم النفسي واالجتماعي ألسر املعتقلني.
5. مشروع التدخل وقت األزمات منذ العام -2000 2004.

6. برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي للنساء ضحايا العنف.
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املرأة ضد العنف ملناهضة الفلسطينية األهلية املنظمات منتدى

الرئيسي املقر عنوان
حالياً أعضائه، من واحدة مقر في سنتني) (كل دوريا املنتدى استضافة تتم

ً وغدا اليوم معاً النساء جمعية سوا كل هي املستضيفة املؤسسة

للعمل اجلغرافي النطاق
غزة وقطاع والقدس، الغربية، الضفة

املؤسسة فروع

ال ولكن تواجدهم، مناطق خالل من املنتدى ميثلون  املنتدى  أعضاء
مجموعة بني ائتالف بل مؤسسة، ليس  وهو للمنتدى، فروع  يوجد

مؤسسات.

اإللكتروني البريد
Ohaila@sawa.ps

هاتف
+ 972 2 5324122

فاكس
+ 972 2 5324025

اإللكترونية الصفحة
اآلن لغاية يوجد ال

التأسيس سنة
2000

العام: الهدف
مجتمعية قضية واعتبارها املرأة ضد العنف مشكلة على الضوء تسليط

الفلسطيني. اتمع شرائح تهم جميع عامة

البرامج:
بني املنظمات. والتشاور والتشبيك التنسيق

من العنف. التي حتمي املرأة والقوانني التشريعات لسن الضغط والتأثير
ضد املرأة. العنف مبخاطر الفلسطيني اتمع وعي تعزيز وتقوية

ومالئمة. كافية خدمات إلى العنف ضحايا النساء وصول تسهيل
اإلجنابية مجال احلقوق في التي تقدمها اخلدمات
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اخلدمات التي تقدمها املؤسسات األعضاء في املنتدى.
 توفير برامج توعية لها عالقة مبناهضة العنف ضد املرأة.
 إجراء دراسات وأبحاث حول مدى انتشار العنف ضد املرأة.

 توفير خدمة اخلط الهاتفي ملساندة النساء ضحايا العنف.
 توفير خدمة اإلرشاد النفسي واالجتماعي.

 توفير خدمة اإلرشاد القانوني.

أهم اإلصدارات:
 تقرير حول عدد حاالت قتل النساء التي وقعت خالل العام 2005.

 بيانات شجب واستنكار وتنديد بجرائم القتل التي تقترف بحق النساء.
 بوستر "ال للعنف ضد النساء"، وآخر "ال للقتل نعم للحياة".

 مت إصدار بيان حملة جمع تواقيع، ومت جمع ما ال يقل عن 5000 توقيع.

أهم اإلجنازات:
1. مت عقد 5 ورش توعية في موضوع العنف ضد املرأة.

2. مت تنفيذ 16 عرضاً ملسرحية "حلم حليمة"، التي تعالج قضية أهمية 
التعليم قبل الزواج.

3. مت عقد 8 ورش مع طلبة اجلامعات للتوعية في موضوع العنف ضد املرأة.
4. مت عقد مؤمترات صحافية حول موضوع "قتل النساء".

5. إصدار بيانات مناصرة لقضايا تخص املرأة.
6. عقد 5 ندوات إذاعية، و4 ندوات تلفزيونية.

7. عقد لقاءات شعبية حول مناهضة قتل النساء تناولت البعد القانوني 
واالجتماعي والنفسي في محافظات الوطن.

8. عقد لقاءات وزيارات لكل من مجلس الوزراء، ووزارة شؤون املرأة، ووزارة 
الداخلية، ومجلس القضاء األعلى.

9. عقد ثالث تظاهرات أمام مجلس الوزراء.
احلقائق حول  املرأة لتشكيل جلنة تقصي  لوزارة شؤون  اقتراح  تقدمي   .10

جرائم القتل.
11. فتح بيت عزاء على أثر مقتل ثالث نساء إحداهن كانت حامالً.

12. تنظيم ثالث مسيرات ملناهضة قتل النساء والفتيات.
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املؤسسة: اسم
مفتاح - احلوار العاملي والدميقراطية لتعميق الفلسطينية املبادرة

الرئيسي املقر عنوان املؤسسة
األول الطابق – القدومي – عمارة الرئيسي الشارع – حنينا بيت

للعمل اجلغرافي النطاق
غزة قطاع و الغربية الضفة

املؤسسة فروع

الرابع الطابق عمارة الرمياوي – املصايف – شارع – اهللا رام

االلكتروني البريد
info@miftah.org

االلكترونية الصفحة
www.miftah.org

رقم هاتف
+ 970 2 2989490

رقم فاكس
+ 970 2 2989492

التأسيس سنة
1998

للمؤسسة: العام الهدف
الفاعل احلوار طريق عن دميقراطية فلسطينية إقامة دولة في املشاركة

واألفكار. للمعلومات والتبادل احلر

املؤسسة برامج
الصالح: واحلكم الدميقراطية برنامج .1

واملساءلة والشفافية الدميقراطية مبادئ تعزيز إلى هذا البرنامج يهدف
كجزء اإلنسان حقوق  ومبادئ القانون سيادة احترام إلى  باإلضافة

على  قادر فلسطيني مدني مجتمع بناء في "مفتاح"  مساهمة من
التعددية مبدأ وتعزيز واحملاسبة الشفافية لتعزيز فاعلة أنظمة تطوير
للمرأة القيادي الدور  دعم على والتأكيد واملشاركة، باحلكم السياسية

طريق: عن الشاب، وللجيل

املفاوضات، اإلعالم، في النسوية القيادات  وتقوية دعم برنامج  .1
املعلومات، وتكنولوجيا االقتصاد، االنتخابات،
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2. برنامج دعم وتقوية القيادات اتمعية والسياسية الشابة،
3. برنامج التوعية والتأثير في قضايا الصحة االجنابية،

4. برنامج السياسات العامة الذي يقدم أوراقاً متخصصة لترشيد صنع 
القرار الفلسطيني،

اإلعالمي  واخلطاب  الفلسطينية،  اإلعالم  مؤسسات  مراقبة  برنامج   .5
الفلسطيني،

6. برنامج تقوية اإلعالم وحق احلصول على املعلومات،
7. برنامج تعزيز نظم املساءلة والشفافية في القطاع العام.

2. برنامج اإلعالم واملعلومات:
يهدف هذا البرنامج إلى تقدمي دقيق للرواية الفلسطينية على الصعيدين 
االجتماعية  اجلوانب  يعكس  الذي  اخلطاب  خالل  من  والدولي  اإلقليمي 

والسياسية الفلسطينية وتقدمي املعلومات املوثقة وذلك عبر:

والذي  واالجنليزية،  العربية  باللغتني  اإلنترنت  على  اإللكتروني  املوقع   .1
يقدم عرضاً حتليلياً وشامالً للنزاع العربي اإلسرائيلي، إضافة إلى أوراق 
معلومات، وبحوث موثقة حول الوضع الفلسطيني بجوانبه السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية كافة، 
2. نشاط إعالمي مكثف حول القضايا الفلسطينية العاجلة،

والدولية  احمللية  اإلعالمية  املؤسسات  مع  وتنسيق  تشبيك   .3
"مفتاح"  ورؤية  الفلسطيني،  الوضع  مستجدات  على  إلطالعها 

امللحة، القضايا  حول 
4. عرائض دعم وتأييد لقضايا تتعلق باجلدار، السجينات الفلسطينيات، 

قضايا احلل النهائي، القرار اإلسرائيلي املتعلق مبنع لم شمل العائالت.
5. مراقبة وسائل اإلعالم العاملية واإلقليمية.

3. العالقات اخلارجية 
يركز هذا البرنامج على العالقات الفلسطينية مع العالم اخلارجي وخاصة 
التشابك  تعزيز  خالل  من  األوروبي،  واالحتاد  األمريكية  املتحدة  الواليات 
واملنظمات  املدني،  اتمع  ومؤسسات  الدولية،  احملاور  مع  والشراكة 
الشعبية، وهيئات أخرى مشابهة.  كما يهدف إلى استمرارية احلوار مع 

الهيئات التنفيذية والتشريعية من خالل:
الوضع  حقيقة  على  وإطالعها  وشعبية  رسمية  وفود  استقبال   .1

الفلسطيني، واملوقف 
آخر  على  وإطالعها  الدبلوماسية  البعثات  مع  دورية  جلسات  عقد   .2

املستجدات السياسية،
3. عقد جلسات دورية مع املؤسسات اإلعالمية العاملية واحمللية،

4. إرسال الوفود للمشاركة في مؤمترات ولقاءات ونشاطات عاملية،
عبر  العاملية،  والتشريعية  التنفيذية  الهيئات  على  والضغط  التأثير   .5

الرسائل والعرائض واللقاءات،
6. عقد لقاءات سياسية مع قيادات دولية.

اخلدمات التي تقدمها املؤسسة في مجال احلقوق اإلجنابية
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الصحة  قضايا في والتأثير التوعية  مشروع  بتنفيذ مفتاح قامت  
واملشرعني، القرار،  صانعي لدى الوعي تعزيز إلى يهدف والذي اإلجنابية 
وقضايا االجتماعي، والنوع املرأة قضايا بأهمية واملشورة الرأي وأصحاب
على وضعها أجل من القرار صناع مع والعمل اإلجنابية والصحة السكان

القرار. صانعي لدى األولويات سلم

إلى تعزيز قدرات  يهدف والذي واألمن السالم االجتماعي، النوع مشروع
على والعمل املرأة ضد العنف مكافحة مجال في العاملة املؤسسات
النوع على املبني العنف بأشكال املتعلقة املفاهيم واملصطلحات توحيد

إلى  باإلضافة املؤسسات1 هذه بني والتشبيك التنسيق وتعزيز االجتماعي
املتعلق بالنوع االجتماعي. العنف حول دراسية حالة إعداد

املؤسسة إصدارات أهم
دراسية 2006 حالة فلسطني: في بالنوع االجتماعي املتعلق العنف

جناح 2006 قصص احمللية: واالنتخابات املرأة  كتاب
الزواج  قبل الطبي والفحص االستشارة حول القرار صناع وتوجهات آراء

2005 الفلسطيني صحة اتمع وانعكاسه على
العاملي 2005 السكان يوم مبناسبة وقائع الورشة الوطنية

السياسي العربي 2005 النظام مبادرات إصالح في فلسطينية قراءات
املوازنة حول ونشرتني املوازنة العامة والنوع االجتماعي 2005،
األدبيات 2004 مراجعة الفلسطينية: للمرأة الصحة اإلجنابية

اإلجنابية 2004 الصحة قضايا في وأجوبة أسئلة كتيب
 ،  2004 اإلجنابية  الصحة قضايا من مجموعة  حول نشرات سلسلة
املتاحة العمل فرص  األقارب، وزواج املبكر "التزوج هي: القضايا هذه
املرأة ضد العنف املدارس، من التسرب اإلجنابية، الصحة قضايا للنساء،
قضايا في للشباب  املتاحة املعلومات واالجنليزية)، العربية (باللغتني

اإلجنابية". الصحة
السائد 2004 السياسي النمط املفرغة-تغيير احللقة كسر

مجلدين) 2003 (في الفلسطينية وضعية املرأة كتاب
النسائية  الكوتا حول وأجوبة أسئلة  كتيب

الفلسطيني 2003 العام القطاع في املساءلة وأنظمة الرقابة أجهزة

املؤسسة إجنازات أهم
القيادات  ودعم تقوية خالل من أهدافها حتقيق في املؤسسة جنحت

والشابة. النسوية
بقضايا  يتعلق مبا القرار صناع لدى الوعي بتعزيز املؤسسة ساهمت

السكان. وقضايا والنوع االجتماعي اإلجنابية احلقوق
املهتمة  املؤسسات بني املشترك العمل بتعزيز املؤسسة ساهمت

املرأة. وقضايا اإلجنابية الصحة في مجال والعاملة
الصعيدين  مبادرات على بإطالق وساعدت حمالت بقيادة املؤسسة قامت

والدولي. احمللي
بالنساء (الكوتا). اخلاصة القوانني وحتسني تغيير في املساهمة

السالم واألمن. و النوع االجتماعي، مشروع اجنازات إحدى هذه الكتيبات تعتبر  1
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الصفحة  عن طريق  للعالم  الفلسطينية  الرواية  إيصال  في  النجاح   
االلكترونية.

 مؤمتر إصالح النظام العربي، مؤمتر قضايا احلل الدائم، الورشة الوطنية 
مبناسبة يوم السكان العاملي.
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