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                                       ضفة وغزة -مؤسسات اإلئتالف النسوي األهلي الفلسطيني " سيداو" 
 

 نبذة مختصرة عن املؤسسة املسؤول/ة املؤسسة #

اإلتحاد العام للمراة  1

 الفلسطينية 

رئيسة اإلتحاد  –انتصار الوزير 

 العام للمرأة.

أمينة سر اإلتحاد  -منى الخليلي

منسقة  –العام للمراة الفلسطينية 

 إئتالف سيداو 

في مدينة القدس كتنظيم نسائي جماهيري ديمقراطي وقاعدة من قواعد منطمة التحرير  1965تأسس االتحاد العام للمرأة الفلسطينية عام 

املرأة الفلسطينية اينما وجدت على ارض الوطن وفي تجمعات اللجوء والشتات ويوحد نضاالتها للمشاركة في معركة االستقالل  الفلسطينية يمثل

 الوطني الناجز لشعبنا ونضاالتها من أجل تحصيل حقوقها ومساواتها .

والتي تستند الى الحق الطبيعي   1988الن االستقالل عام وايمانا من االتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالثوابت الوطنية التي جسدتها وثيقة اع

ولية والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله املتعاقبة دفاعا عن حرية وطنه واستقالله والى قوة الشرعية الد

ية والعودة وتقرير املصير، فانه يؤكد تمسكه بوحدانية تمثيل والتي تضمن حق شعبنا في الحر  1947التي تجسدها قرارات االمم املتحدة منذ عام 

 م.ت.ف للشعب الفلسطيني في مختلف اماكن تواجده وتمسكه بمواصلة النضال في اطار حركة نضال شعبنا وقواه الوطنية والشعبية من اجل انهاء

اقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة على جميع االراض ي وعاصمتها القدس مع ضمان حق  1967املحتلة في حزيران عام  االحتالل و

إقامة الدولة  3236،والقرار  149العودة لالجئين الفلسطينيين وفقا للقرار  الحقوق املشروعة غير القابلة للتصرف حق العودة ، وتقرير املصير و

 ملستقلة وعاصمتها القدس الشريف .الفلسطينية ا

 

 

/http://www.gupw.net 
gupw@palnet.com 

 

جمعية اإلغاثة الطبية  2

 الفلسطينية  

واملهنيين الصحيين الفلسطينيين الذين سعوا الستكمال من قبل مجموعة من األطباء  1979تأسست جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية  في عام  د. خديجة جرار 

من أجل البنية التحتية الصحية املتدهورة وغير الكافية الناجمة عن سنوات من االحتالل العسكري اإلسرائيلي. في السنوات التي سبقت االنتفاضة 

ة تحتية وطنية للصحة الفلسطينية ، لتحل محل النظام الصحي االستقالل ، قدمت جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية مساهمة كبيرة في إنشاء بني

مليون فلسطيني في  1.5املجزأ املوروث من سنوات االحتالل اإلسرائيلي. تقوم جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية اآلن بتوسيع خدماتها ألكثر من 

 على أسس علمية سليمة ومكيفة بشكل خاص مع السياق الفلسطيني.الضفة الغربية وقطاع غزة ، مما يوفر نماذج محّسنة للرعاية الصحية مبنية 

http://www.gupw.net/
mailto:gupw@palnet.com
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عاًما ، كمؤسسة تقوم على قاعدة شعبية ، يقوم األطباء  40تلتزم  جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية باملساواة بين الجنسين في صلب عمل منذ 

شطة توعية تركز على حصول النساء الفلسطينيات على الرعاية والعامالت الصحيات و املتطوعين في جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية  بأن

، و الصحية اإلنجابية الجيدة من أجل الحد من وفيات األمهات واألطفال وتمكين النساء من اتخاذ قرارات صحية بشأن أجسادهن. منذ ذلك الحين 

دريب ودعم املجموعات النسائية في جميع أنحاء الضفة الغربية على مر السنين ، عملت جمعية اإلغاثة الطبية الفلسطينية  مع النساء ، في الت

 والقدس وغزة ، من أجل زيادة مشاركتها في صنع القرار على جميع املستويات، في املنزل وفي املجتمع.

 www.pmrs.ps 
 kh_jarar@hotmail.com 

 
  

 العاملة املرأة جمعية 3

 للتنمية الفلسطينية

 أمل خريشة 

  

 نضال تطوير  في تسهم تعليمية، حقوقية، تنموية، جماهيرية، نسوية، مؤسسة ،1981 عام تأسست والتي للتنمية، الفلسطينية العاملة املرأة جمعية

  يرتبط النساء تحرير  أن املؤسسة تؤمن والتنموية. واالجتماعية الوطنية بأبعاده النساء
ً
  ارتباطا

ً
إقامة االحتالل بإنهاء وثيقا  مدنية فلسطينية دولة و

 السيادة. كاملة ديمقراطية

 الشبكات من العديد في فاعل عضو  وهي غزة، وقطاع الغربية الضفة محافظات جميع للتنمية الفلسطينية العاملة املرأة جمعية نشاط يغطي

 للتثقيف الدولي "عايشة"واالتحاد العربيات النساء ،وشبكة الفلسطينية الربحية غير  املنظمات كشبكة والدولية واإلقليمية املحلية واالئتالفات

 العمالي.

 واالتفاقيات املعاهدات من للعديد وتستند اإلنسان، حقوق  نم يتجزأ ال  جزء النساء حقوق  ان للتنمية الفلسطينية العاملة املرأة جمعية تعتبر 

 كافة على القضاء اتفاقية اإلنسان، لحقوق  العاملي اإلعالن الفلسطيني، األساس ي القانون  ،1988 لعام االستقالل وثيقة إعالن بينها ومن الدولية،

 النساء وأمن بحماية والخاص 1325 رقم املتحدة لألمم التابع األمن مجلس وقرار  االنساني الدولي القانون  املرأة"سيداو"، ضد التمييز  أشكال

   . الصراعات حل في ومشاركتهن

 

/http://www.pwwsd.org 
pwwsdd@gmail.com  

 
   

http://www.pmrs.ps/
mailto:kh_jarar@hotmail.com
http://www.pwwsd.org/
mailto:pwwsdd@gmail.com
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مركزا  صحيا  11على تقديم الخدمات الصحية من خالل   1985هي مؤسسة اهلية فلسطينية غير حكومية رائدة تعمل منذ عام  لجان العمل الصحي  د. شذا عودة   لجان العمل الصحي  4

 في جميع أنحاء الضفة الغربية .كما وتعمل على بناء نماذج تنموية لجميع شرائح   22عيادتان متنقلتان تغطيان وعيادة إضافة الى 
ً
موقع مهمشا

م املجتمع وخاصة الفقراء واملهمشين ، وتضغط وتدعو لدعم السياسات والتشريعات املواتية لتحقيق مجتمع ديمقراطي حر يتمتع مواطنوه بحقوقه

جل تحقيق رؤيتها للوصول إلى " مجتمع فلسطيني حر يتمتع مواطنيه بحقوقه الصحية واإلنمائية القائمة على املساواة و والعدالة اإلجتماعية  من أ

 .االجتماعية

pal.org/arabic.php-https://www.hwc 
shatha.odeh@hotmail.com 

 

 فدوى الشاعر مركز القدس للنساء 5

   

 في 1994منظمة أهلية غير حكومية تأسست عام 
ً
 فاعال

ً
ومركزها القدس الشرقية. يهدف املركز لتمكين املرأة الفلسطينية وتعزيز قدراتها لتصبح عضوا

دورها في املجالين  ز املقدسية وتعز مركز القدس للنساء لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وقبول االخر، ضمانا لتحقيق حقوق املرأة  ىاملجتمع. ويسع

املركز تتمثل برفع مستوى الوعي على الصعيدين املحلي والعاملي بانتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها قوات  فوأبرز أهدااالجتماعي واالقتصادي. 

حتالل للقوة العسكرية والقيود االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين كافة، مع التركيز بصورة خاصة على العواقب التي تنجم عن استخدام هذا اال 

لدى األمن واالمان  برئيسا لغيااالمنية، التي تعد سببا 

                                                                                                                                                                  النساء  

w.org-c-http://www.j 

Fadwah.khawaja@gmail.com 

مركز الدراسات  6

 النسوية

الدراسات النسوية منظمة نسوية غير حكومية علمانية مستقلة، تعنى بحقوق املرأة/اإلنسان ويعمل من أجل تعزيز املساواة ما بين الجنسين مركز  ساما عويضة 

 وتدعيم حقوق املرأة كحقوق إنسان.

https://www.hwc-pal.org/arabic.php
mailto:shatha.odeh@hotmail.com
http://www.j-c-w.org/
mailto:Fadwah.khawaja@gmail.com
mailto:Fadwah.khawaja@gmail.com
https://www.hwc-pal.org/arabic.php
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ر نسوية قادرة على تحديد احتياجاتها، ومن خالل العديد من البرامج واملشاريع على تمكين النساء وبناء كواد 1989عمل املركز ومنذ تأسيسه في عام 

 ومستعدة للنضال من أجلها...

دية ناضل املركز ومنذ تأسيسه جنبا إلى جنب مع مكونات الحركة النسوية الفلسطينية بمنظور حقوقي تنموي من أجل إعادة تشكيل الهياكل التقلي

إدماج النساء في كافة العمليات التنموية كمشاركات ومنتفعات، انطالقا للمنظومات االجتماعية، االقتصادية، السياسية، والتشريعية بما يضمن 

 من مبدأ الحق في املساواة الكاملة ما بين الجنسين.

عن ساهم املركز ويساهم في سد جزء من حاجة الحركة النسوية الفلسطينية بشكل خاص والحركات االجتماعية بشكل عام في توفير دراسات ميدانية 

اقع واحتياجا اقع النساء و ت املرأة الفلسطينية بهدف وضع برامج تهدف إلى تمكين النساء من الوصول إلى واالستفادة من املوارد املختلفة للنهوض بو

 من العيش بحرية وكرامة ومساواة. الفلسطينيات والتجاوب مع احتياجاتهن وتمكينهن

/pal.org-https://www.wsc 

pal.org-admin@wsc 
   

مركز املرأة لإلرشاد  7

 يالقانوني واالجتماع

)WCLAC( 

 رندة سنيورة 

 

مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي مؤسسة نسوية أهلية فلسطينية مستقلة غير ربحية وغير  : )WCLAC(مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي

دس في حكومية يهدف إلى املساهمة في بناء مجتمع فلسطيني ديمقراطي على أساس مبادئ املساواة بين الجنسين والعدالة االجتماعية، تأسست في الق

. يلعب املركز دورا بارزا في معالجة العنف ECOSOCية لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم املتحدة ، يتمتع املركز بصفة استشار 1991العام 

 جتماعية.القائم على النوع االجتماعي في املجتمع الفلسطيني في الحيز العام والخاص من خالل رؤيته النسوية القائمة على املساواة والعدالة اال 

املساهمة في إحداث التغيير االجتماعي من أجل الحد من املمارسات والسياسات التمييزية ضد النساء وانتهاك حقوقهن، من أجل يهدف املركز الى 

لجة اإلهمال خلق مجتمع يتمتع فيه الجميع بالعدالة االجتماعية استنادا إلى القوانين واملواثيق الدولية. ولهذه الغاية، يعمل املركز ليس فقط ملعا

ضحايا  يخي، واملوروثات الثقافية السلبية واملواقف االجتماعية التمييزية تجاه املرأة الفلسطينية، وإنما يعمل أيضا لتلبية احتياجات النساءالتار 

مه الثابت العنف بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية في األراض ي الفلسطينية. للدفاع بشكل ريادي في مجال حقوق املرأة في فلسطين، يفتخر املركز بالتزا

تغاض ي بها بتوفير املساعدة القانونية، وتقديم االستشارة االجتماعية وخدمات الحماية للنساء في بيئة متفشية بها انتهاكات حقوق اإلنسان ويتم ال

 .عن قضايا املرأة بشكل دائم

 
www.wclac.org          
 randa@wclac.org 
 
             

https://www.wsc-pal.org/
mailto:admin@wsc-pal.org
http://www.wclac.org/
http://www.wclac.org/
mailto:randa@wclac.org
mailto:randa@wclac.org
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املبادرة الفلسطينية  8

لتعميق الحوار العاملي 

 مفتاح -والديمقراطية

 نجوى ياغي

  

في مدينة القدس. تسعى "مفتاح" إلى تفعيل مبادئ  1998مفتاح في العام  -الفلسطينية لتعميق الحوار العاملي والديمقراطيةتم تأسيس املبادرة 

تجاه القضية الفلسطينية،  الديمقراطية والحكم الصالح في املجتمع الفلسطيني بمكوناته املختلفة، والتأثير في الرأي الرسمي والعام املحلي والدولي

ة، ر الحوار الفاعل واملعمق، والتبادل الحر للمعلومات واألفكار، والتشبيك املحلي والدولي.  كما تسعى "مفتاح"، من خالل الضغط واملناصر وذلك عب

 1325رقم  منإلى ضمان تحقيق العدالة االجتماعية واملساواة باالستناد إلى االتفاقيات الدولية وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة مثل قرار مجلس األ 

 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو(.

 www.miftah.org 
lfeidy@miftah.org 

 

, وجهة 13/12/2010,غير ربحية , حصلت على الترخيص الرسمي من وزارة الداخلية في تاريخ   NGOsمؤسسة ادوار هي مؤسسة فلسطينية أهلية  القواسميسحر د.  مؤسسة ادوار 9

 و وزارة العمل .  االختصاص وزارة شؤون املرأة

كونهم/ن مؤمنين/ات بان الوصول إلى العدالة تم تأسيس ادوار على يد مجموعة من الطالبات والطالب من الجامعات في محافظة الخليل, 

االت االجتماعية يتم من خالل منهج عمل النوع االجتماعي الذي يعمل على ردم الفجوات القائمة بين النساء والفتيات والرجال والفتية في املج

 في محافظات دولة فلسطين .   لسياسيةاملختلفة وتعزيز مشاركة النساء وتمكينها عن طريق إحقاق حقوقها االجتماعية واالقتصادية وا

 الرؤيا

 مجتمع فلسطيني مدني ديمقراطي يضمن الرفاهية واإلنصاف للنساء, والفتيات والرجال .

 رسالتنا

اقع الفلسطيني من خالل تمكين النساء والفتيات في املجاالت اال  ماعية جتمؤسسة مجتمعية فلسطينية تعمل على تغيير الوعي للنوع االجتماعي في الو

 واالقتصادية والسياسية.

http://adwar.ps/we/  
info@adwar.ps 
 

االئتالف النسوي  10

 -للعدالة واملساواة 

 (ERADA) إرادة 

ويمثل جميع النساء الفلسطينيات الالتي يؤمّن باملساواة الكاملة للمرأة مع الرجل، تستند  2016هو إئتالف نسوي اجتماعي مستقل تم تأسيسه عام   لينا عبد الهادي

، باإلضافة إلى 1325مبادؤنا إلى االتفاقيات الدولية املتعلقة بالنساء وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة وقرار مجلس األمن 

والضغط جميع املرجعيات الوطنية مثل القانون األساس ي الفلسطيني ووثيقة االستقالل، نهدف من خالل ائتالف إرادة إلى التأثير على الرأي العام 

http://www.miftah.org/
mailto:lfeidy@miftah.org
http://adwar.ps/we/
http://adwar.ps/we/
mailto:info@adwar.ps
http://adwar.ps/we/
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النساء على مستوى أيديولوجي،  تسعى إرادة إلى تطوير صيغة اجتماعية توحد .على صانعي القرار لضمان مشاركة املرأة الكاملة واملتساوية في املجتمع 

 .وترفع الوعي العام حول مصالحهن

تحت شعار منذ تأسيسه، عمل االئتالف النسوي من أجل العدالة واملساواة "إرادة" على العديد من القضايا املهمة، وتمثلت بالحملتين اللتين نظمتا 

 إلى تعديل بعض الحقوق املدنية للمرأة، وهدفت 2017/2018"نحن مواطنات"، تم إطالق الحملة االولى في العام 

سنة وإلغاء الطالق الشفوي  18بهدف تعديل مادتين في قانون األحوال الشخصية؛ رفع سن الزواج إلى  2018تم إطالق الحملة الثانية في سبتمبر 

 واستبداله بالطالق القانوني من خالل التسجيل في املحكمة.

/https://www.facebook.com/eradawomenscoalition 
linaabdilhadee@hotmail.com 

 

 للتنمية قادر  مؤسسة 11

 املجتمعية

 عدد جهود خالل من 2008 العام في وُسجلت تأسست للربح هادفة وغير  حكومية غير  فلسطينية أهلية مؤسسة هي املجتمعية للتنمية قادر  مؤسسة  لنا بندك 

 إستحداث بهدف وذلك اإلنسان، وحقوق  املجتمعية والتنمية والتأهيل والصحة اإلعاقة مجاالت في والطويلة املتنوعة الخبرة ذوي  األشخاص من

 مختلف في مشاركتهم وتعزيز  املجتمع في وإدماجهم اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  إحقاق ر إطا في اإلعاقة مجال في ومبتكرة جديدة نماذج وتنفيذ

 املواطنين. من غيرهم مع املساواة قدم على الحياة مناحي

 في سهاتأسي منذ  وعملت ونشاطاتها، برامجها لكافة والتنفيذ التخطيط في الحقوق  على القائم والنهج اإلجتماعي النموذج على قادر  مؤسسة وترتكز 

 أهمها: كان مجاالت عدة

 وأسرهم. اإلعاقة ذوي  لألشخاص واإلجتماعي اإلقتصادي التمكين -  

 اإلعاقة. وقضايا حقوق  حول  املدارس في التوعية مأسسة -  

 . العالي التعليم في اإلعاقة قضايا استدخال -  

 اإلعاقة. ذوي  األشخاص لخدمة لها مستحدق دور  إطار  في املحلية الهيئات مع العمل -  

 اإلعاقة. ذوي  األشخاص لخدمة جديدة منهجيات ونشر  تطوير  -  

 بها. التأثير  على والعمل اإلعاقة ذوي  األشخاص وخدمات بحقوق  املتعلقة والسياساتية القانونية األطر  وتحليل مراجعة -  

 اإلعاقة. ذوي  لألشخاص الخدمات بتقديم العالقة ذات املؤسسات قدرات تطوير  -  

https://www.facebook.com/eradawomenscoalition/
mailto:linaabdilhadee@hotmail.com
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/https://www.qader.org 
lana@qader.org 
  

 أهلية شومر مؤسسة سوا  12

 

بتوفير الدعم والحماية واإلرشاد االجتماعي لضحايا العنف، وخدمات التوعية املجتمعية، ، وتلتزم 1998سوا مؤسسة فلسطينية رائدة تأسست عام 

حيث تتمثل أولوية املؤسسة في مناهضة كافة أشكال العنف واإلساءة واإلهمال ضد النساء واألطفال. وتسعى للتشبيك مع الجهات واألطراف 

. على مر املجتمعية ذات الصلة لنشر وترويج قيم اإلنسانية واملسا
ً
واة على أساس النوع االجتماعي بهدف إيجاد حياة كريمة لألفراد ومجتمع أكثر أمنا

السنين، نمت سوا إلى منظمة غير حكومية سائدة تدير خط مساعدة لضحايا العنف في جميع أنحاء األراض ي الفلسطينية. رؤية سوا أن تصبح 

 للتغيير نحو مجتمع 
ً
 ومحفزا

ً
 مساعدا

ً
 فلسطيني يناهض كافة أشكال العنف واإلساءة ضد النساء واألطفالاملؤسسة عامال

 
 /http://www.sawa.ps 

ohaila@sawa.ps 
 

تنمية واعالم جمعية  13

 املرأة )تام(

، لتشمل أعضاء وعضوات من مختلف محاظات 2003في العام  حكومية تأسستجمعية تنمية واعالم املرأة )تام( هي جمعية أهلية غير ربحية غير  سهير فراج 

 الضفة الغربية.

الوصول الى مجتمع حر وديمقراطي يتسم بالعدالة واملساواة واحترام حقوق االنسان ، ويتمتع فيه كل فرد بالحرية واملساواة والحصول  تام الىتصبو 

نسعى الى تغيير الثقافة السلبية السائدة والصورة النمطية للنساء، من خالل اعالم حر ومغاير على حقوقهم/ن بشكل كامل دون أي تمييز. كما 

 صوت من ال صوت لهم/ن. وايصال

راد، وتقوم برامج تام على مبادئئ حقوق االنسان والعدالة واملساواة. وتؤدي رسالتها من خالل تصميم وتنفيذ برامج تركز على بناء قدرات االف

والفتيات وتمكينهن من الوصول والضغط واملناصرة، ونشر الوعي، ومكافحة العنف والترويج ملبادئ املساواة بين الجنسين، وتلبي احتياجات النساء 

 الى املصادرة والتحكم بها. وتستخدم تام االعالم كوسيلة واداة اساسية في عملها من اجل تحقيق اهدافها ورسالتها ورؤيتها.

الجتماعي. املساهمة  في الحد وتهدف تام الى  املساهمة في الوصول الى اعالم يعزز املساواة والقضاء على كافة اشكال التمييز والعنف املبني على النوع ا

املجتمع عبر  من التهميش والفقر والتمييز والعنف املبني على النوع االجتماعي. تعزيز دور ووجود النساء في مواقع صنع القرار. تعزيز لغة الحوار في

  االعالم. 

https://www.qader.org/
mailto:lana@qader.org
http://www.sawa.ps/
mailto:ohaila@sawa.ps
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www.tam.ps 
media.org-suheir@tam 

 

جمعية تنمية املرأة  14

 الريفية

انتفاضة تشكلت هوية جمعية تنمية املرأة الريفية في خضم مسار تاريخي من العمل التحرري والتنموي في املجتمع الفلسطيني، يعود بجذوره الى عهد  حنين زيدان 

دخلت الجمعية في طور جديد من العمل  2001وفي العام  انطلقت في عملها مع النساء والفتيات الفلسطينيات في الريف الفلسطيني ، ، إذ 1987العام 

ة التنموي والنسوي بتسجيلها رسميا كجمعية أهلية نسوية ، تركز في عملها على التصدي لقضايا واحتياجات النساء والفتيات الريفيات واملرأ

عموما في مختلف املجاالت القانونية والحقوقية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، وكذلك على دمج النساء والفتيات في مسيرة الفلسطينية 

 .العمل التنموي والتحرري الفلسطيني

 تميزت الجمعية بوجود قاعدة نسوية ريفية متمثلة باألندية والشبكات النسوية في مختلف محافظات الوطن. 

  :صعيد أهداف الجمعية فقد تمثلت بثالثة أهدافأما على 

 .تعزيز مستوى العدالة واملساواة بين الرجل واملرأة والحد من العنف ضد النساء والفتيات في املجتمع الفلسطيني .1

 .تعزيز العدالة االقتصادية للنساء والفتيات في الريف الفلسطيني .2

 .تمثيلها وتأثيرها على املستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةتحسين مستوى أداء الجمعية وكفاءتها ورفع مستوى  .3

                       www.rwds.ps 
haneen@rwds.ps 
 

 

http://www.tam.ps/
mailto:suheir@tam-media.org
http://www.rwds.ps/
http://www.rwds.ps/
http://www.rwds.ps/
mailto:haneen@rwds.ps
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جذور لإلنماء الصحي  15

 واالجتماعي

واالجتماعي مؤسسة أهلية فلسطينية تعمل على املستوى الوطني مكرسة جهودها لتحسين الصحة وتعزيزها كحق أساس ي من جذور لإلنماء الصحي  صندوقة  رحاب

وتتمثل رسالة جذور في الترويج لتبني نهج متماسك ومتداخل ومتعدد القطاعات نحو تحسين صحة ورفاه الفرد واألسرة واملجتمع بناًء .حقوق اإلنسان

على يد فريق من املهنيين والقادة املجتمعيي، االهداف الرئيسية لعمل جذور تتركز في  1996اجات الوطنية. تأسست جذور عام على املؤشرات واالحتي

االجتماعي –فس ي تمكين املجتمعات املحلية وبناء قدراتها، مع التركيز على تمكين الفئات املهمشة من خالل برامج مبتكرة تلبي احتياجاتهم في املجال الن

والثاني يعمل على بناء قدرات   لتعليمي واالقتصادي و الصحي. تنفذ املؤسسة برامجها على ثالث مستويات : األول متركز في مجال التنمية املجتمعيةو ا

 العاملين في الحقل الصحي واالجتماعي ، أما الثالث فيركز على التأثير في السياسات ذات العالقة

www.juzoor.org 
rsandouka@juzoor.org 
 

مؤسسة حوار للتنمية  16

 املجتمعية

من قبل  2010عام مؤسسة حوار للتنمية املجتمعية هي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية، متخصصة في العمل الشبابي والنسوي. تأسست  إيمان عبد الرحمن

و تركز في برامجها على تدريب وتمكين الشباب والنساء من أجل تعزيز مشاركتهم في بناء مجتمع فلسطيني تسوده  مجموعة فلسطينية شابة، 

ي الحد من الفقر في العدالة االجتماعية والديمقراطية واملساواة وتدعيم لغة الحوار ونبذ العنف املبني على النوع االجتماعي. ومحاولة املساهمة ف

 فلسطين بمساعدة الفئات املهمشة والفقيرة.

وهي مسجلة رسميا لدى وزارة الداخلية الفلسطينية. تستهدف مؤسستنا قطاعي املرأة  2011ترخصت مؤسسة حوار للتنمية املجتمعية في عام 

 والشباب بشكل مباشر واألطفال وكبار السن بشكل غير مباشر.

ساهمة الواعية في بناء مجتمع فلسطيني خالي من العنف ويعتمد على الحوار اإليجابي لغة له، ونبذ التمييز املبنَي على النوع تطمح املؤسسة إلى امل

 للنساء والشباب في صنع القرار. ةاإلجتماعي والشراكة املتساوي

/iwarcenterhttps://www.facebook.com/h 

hiwarcenter@gmail.com 

 

 

http://www.juzoor.org/
mailto:rsandouka@juzoor.org
https://www.facebook.com/hiwarcenter/
mailto:hiwarcenter@gmail.com
http://www.juzoor.org/
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 كائتالف نسوي يضم أطر نسوية،  1992تأسس طاقم شؤون املرأة في القدس في العام   د. أريج عودة طاقم شؤون املرأة 17

للنساء في املجتمع الفلسطيني، وتحقيق الشراكة في البناء والقرار، أسوة بالشراكة في يهدف الى توحيد الجهود النسوية من أجل حقوق متساوية 

 النضال الوطني.

ن تعيش ويناضل الطاقم من أجل  مجتمع فلسطيني حر ديمقراطي يضمن التعددية والعدالة االجتماعية واملساواة ما بين املرأة والرجل نحن نتطلع بأ 

عتقداتهم جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويطورون فيها هويتهم الوطنية والثقافية، تصان فيها م

وق األقلية الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية. نراهم يعيشون في ظل نظام ديموقراطي برملاني يقوم على أساس حرية الرأي، ورعاية األغلبية لحق

 .واحترام األقلية لقرارات األغلبية، وال يميز على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين املرأة والرجل

 

 

/http://watcpal.org 
areejodeh@yahoo.com 

 

جمعية الشابات  18

 املسيحية

جلس جمعية الشابات املسيحية في فلسطين هي جمعية نسوية وطنية قائمة على العضوية وتابعة لجمعية الشابات املسيحية العاملية وهي عضو في امل ربى عودة 

دها و االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة ومتواجدة في أكثر من مئة دولة حول العالم. وتطمح الجميعة الى قيام دولة فلسطين حرة ومستقلة تس

الديمقراطية والعدالة والسالم والتسامح واملساواة واحترام كرامة وحقوق اإلنسان. تسعى الجمعية الى خلق 

قيادات نسوية حتى تتمكن النساء والشابات من إدراك حقوقهن وإمكانياتهن اإلجتماعية واإلقتصادية 

لتكون خالية من كل اشكال املجتمعات والسياسية في سبيل خلق نظام عاملي يرتكز على املساواة ويعزز تطوير 

 العنف. 

/https://www.ywca.ps/ar/2/2/19 
palestine.org-ruba@ywca 

 

جمعيه العمل  19

لرعاية   النسوي 

 وتأهيل املرأة

 برغوثيسهام 

 

تقدمية ويعملن على ربط النضال الوطني واالجتماعي واالقتصادي بهدف  رؤيةمن مناضالت نسويات يمتلكن  1994تأسست جمعيه العمل النسوي 

 النمطية على أدوار النساء في املجتمع الفلسطيني  الصورةغيير تإحداث تأثير نحو 

 رام هللا ولديها مقرات في محافظات الخليل وجنين ومجموعات نسويه في غالبية املحافظات للجمعيةاملقر الرئيس ي 

 -على: للجمعية  االستراتيجية الخطةتتلخص 

http://watcpal.org/
mailto:areejodeh@yahoo.com
https://www.ywca.ps/ar/2/2/19/
mailto:ruba@ywca-palestine.org
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  واالجتماعية واالقتصادية السياسيةحشد طاقات النساء حول حقوقها  .1

 www.aowa.ps                                                                                                                                  االقتصاديالتمكين  .2

          sbaowa@hotmail.com   
 

 

صندوق النفقة  20

 الفلسطيني

 فاطمة املؤقت 

 

هـ، ويتبع الصندوق لرئيس 1426ربيع األول  17م املوافق 2005ابريل  /26، الصادر في 2005( لسنة 6أنش ئ بموجب قانون صندوق النفقة رقم )

م، من 8/10/2007تاريخ  2007( لسنة 2ويتمتع بالشخصية االعتبارية، وله موازنة مستقلة. هذا وقد تم إصدار الالئحة التنفيذية رقم )مجلس الوزراء 

 يذ أحكام قانون صندوق الفلسطيني.أجل ضمان تنف

 تمييز، ويحقق العدالة االجتماعيةمجتمع فلسطيني حر، خال من ال لرؤيا:

منظومة حقوق اإلنسان، تم إنشاء صندوق النفقة الفلسطيني كمؤسسة رسمية ذات استقالل مالي وإداري، يسعى إلى إلغاء انطالقا من  الرسالة:

ها وتأمين التمييز املبني على النوع االجتماعي وتمكين الشرائح التي ال ينصفها القانون، من خالل مساندة ودعم الفئات املستفيدة للمطالبة بحقوق

 الحق في النفقة 
ً
 للفئة املستفيدة واسترداد األموال املدفوعة من املكلفين قانونيا

 أهداف الصندوق: 

يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب املحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال ينفذ منه 

 الحكم، أو ألي سبب آخر.

http://www.pmf.org.ps/ar 

fmuaqqat@yahoo.com 
 

املنتدى االستشاري  21

لعضوات الهيئات 

 املحلية تكامل

بمبادرة طوعية من مجموعة من  2018فلسطينية مستقلة تأسست سنة املنتدى االستشاري لعضوات الهيئات املحلية تكامل هو جمعية اهلية  يوال خير 

لنساء عضوات الهيئات املحلية الحاليات و السابقات لنقل تجاربهن وخبراتهن املكتسبة خالل مسيرتهن في الهيئات املحلية للعضوات الحاليات و ا

 نية.املهتمات بخوض تجربة الترشح و العمل في مجالس الهيئات املحلية الفلسطي

http://www.aowa.ps/
mailto:sbaowa@hotmail.com
mailto:sbaowa@hotmail.com
http://www.pmf.org.ps/ar
mailto:fmuaqqat@yahoo.com
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 :يهدف املنتدى االستشاري ملا يلي

 .بناء قدرات عضوات مجالس الهيئات املحلية لتمكينهن من ممارسة املسؤوليات واالستجابة الحتياجات املجتمع املحلي

يساهم في بناء الوعي  الحداث التغير بما واالدارة والتنفيذتسليط الضوء على دور العضوات الفعال في املجالس املحلية وعلى قدراتهن في التخطيط 

 .ادوارهن والسياس ي حول املجتمعي 

 .القائمة واالجسام الرسميةخالل الشبكات  والسابقات منتعزيز العمل املشترك بين العضوات الحاليات 

 .تعزيز دور عضوات املجالس املحلية في تسليط الضوء على احتياجات املرأة واولوياتها في املجتمعات املحلية

       املواطنة واالنتماء لدى العضوات وتعرفيهم بحقوقهم وواجباتهم وتشجيعهم على تنمية العمل الطوعي لخدمة املجتمع وتطوير قدراتهمتعزيز فكرة 

          https://www.facebook.com/profile.php?id=100030644948641     
yolla-khair@hotmail.com                                    
      

سيدات منتدى  22

 األعمال 

، ويتمثل مهمتهه في " تعزيز القدرة التنافسية لسيدات األعمال والرياديات من خالل بناء القدرات ، وتعزيز  2006سنة  تأسسربحية مؤسسة أهلية غير    سميرة حليلة 

 .الوصول إلى أسواق العمل ، والدعوة إلى تهيئة بيئة مواتية لسيدات األعمال والرياديات" في فلسطين

مستفيدة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة القائمة والتعاونيات النسائية من  6000عضًوة وأكثر من  480أكثر من  يخدم منتدى سيدات األعمال

 .جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة في جميع القطاعات

يق تحقحيث يهدف املنتدى من خالل الشراكة والتكامل مع املؤسسات الشريكة واملؤسسات الداعمة النشطة في تمكين املرأة في القطاع الخاص ، إلى 

 .رؤيتها املتمثلة في لعب دور محوري في دعم النساء ليصبحن قائدات في اإلقتصاد املرئي وغير املرئي لفلسطين

 .لتدخالتمن خالل تصميم وتنفيذ سلسلة من اصوت لصاحبات املشاريع في مجتمع األعمال الفلسطيني بشكل كبير  وأصبح املنتدى

 http://www.bwf.ps 
Samhl2005@icloud.com 

 

منتدى املنظمات  23

األهلية الفلسطينية 

 تأسيس املنتدى:  صباح سالمة 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030644948641
mailto:yolla-khair@hotmail.com
http://www.bwf.ps/
mailto:Samhl2005@icloud.com
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ملناهضة العنف ضد 

 املرأة

مؤسسة " ، التي  17، بمبادرة من مجموعة من  املنظمات األهلية الفلسطينية "2000تأسس منتدى املنظمات األهلية ملناهضة العنف ضد املرأة عام 

ن تعمل في مجاالت تقوية وتمكين املرأة بشكل عام، ومناهضة العنف ضدها بشكل خاص، لذلك كان ال بد من تظافر وتكامل جهود املنظمات للحد م

 هذه املشكلة، وإخراجها من الحيز الخاص إلى الحيز العام، عبر تشكيل منتدى مناهضة العنف ضد املرأة. 

 الرؤيا

 مجتمع فلسطيني قائم على الحرية واملساواة والعدالة وخال من كافة أشكال العنف.

 :الرسالة

 ت والتشريعات وصوال ملجتمع فلسطيني خاِل من كافة أشكال العنف.نعمل معا وبالتنسيق مع كافة الجهات املعنية للضغط والتأثير على السياسا

 الهدف االستراتيجي العام:

يع أشكال توحيد الجهود للتأثير على السياسات والتشريعات واملساهمة في التأثير على الخطاب املجتمعي، لضمان املساواة وعدم التمييز ومناهضة جم

 العنف املبني على النوع.

 
http://almuntada-pal.ps 
saba7.salamah@gmail.com 

 
 

جمعية النجدة  24

لتنمية  االجتماعية

 ةالفلسطينياملرأة 

اقع املرأة الفلسطينية   2004هي مؤسسة نسوية تنموية اهلية وطنية  تأسست عام   إلهام سامي  ، تعمل في املحافظات الشمالية من الوطن تسعى الى تحسين و

ي وذلك سطينمن خالل تمكين النساء في املجاالت  االجتماعية واالقتصادية والسياسية واملدنية والثقافية عبر تعزيز ادوار النساء في املجتمع  الفل

 : للوصول الى حركة نسوية  ديمقراطية  عبر البرامج التالية

 

 .        برنامج التعليمأ

 

 .    برنامج الحماية القانونية واالجتماعيةب

 

http://almuntada-pal.ps/
http://almuntada-pal.ps/
http://almuntada-pal.ps/
http://almuntada-pal.ps/
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 .    برنامج التمكين االقتصاديت

 

 .    البرنامج الوطنث

ilhamhamad@yahoo.com 

 www.annajadh.org 

 بال بدو" مؤسسة 25

 حدود

 في البدو النشطاء و الناشطات من مجموعة ِقبل من 2015 عام أنشئت .مستقلة حكومیة غير فلسطینیة منظمة هي "حدود بال بدو" مؤسسة هند سلمان 

 على والحفاظ أرضهم، على فلسطين البدوفي صمود تعزیز إلى "حدود بال بدو" مؤسسة تهدف . البدوي  الشأن في ملهتمينوا املهتمات أو فلسطين

 فلسطين امتداد على املنتشرة البدویة التجمعات في املؤسسة تعمل .العربي ومحیطه الفلسطیني الشعب تراث من أصیل كجزء الثقافي تراثهم

 املس شأنه من ما ومواجهة واملناصرة، الضغط أدوات وتفعیل البدو، للقاء فضاءات وخلق االحتیاجات على الضوء تسلیط خالل من التاریخیة،

 التنمیة مجاالت في املباشر الدعم تقدیم على املؤسسة تعمل كما . بأرضهم وارتباطهم البدو  بهویة

 املواطنة سبل تعزیز على املؤسسة تعمل ذلك، إلى إضافة .فلسطين في بالبدو املتعلقة والدراسات والتوثیق والبحث واملناصرة والتدریب واملرأة،

 التهمیش ومحاربة والدولیة، املحلیة الدعوة وتعزیز التحرریة، الفلسطیني الشعب قضایا في واالنخراط املجتمع، قضایا في واملشاركة النشطة،

 .القسري  والتوطين والترحیل

 االكثر الفئات هي البدوي  الطفل و البدویة املرأة تعتبر ألنها حساسة و موضوعیة برؤیة البدویات النساء لدعم موجهة حدود بال بدو مؤسسة برامج

 .البدویة التجمعات و املجتمعات في تهمیشا و هشاشة

 www.thebedouin.org 
Hind.salman@thebedouin.net 
 

جمعية مدرسة  26

 " MSSاألمهات " 

املقر استجابة الحتياجات األمهات وربات املنازل في املناطق األكثر هشاشة في شمال الضفة الغربية ،  1999عام  (MSS) بدأت جمعية مدرسة االمهات رائدة أبو العوف 

ها الرئيس ي في نابلس. تهدف الجمعية إلى االرتقاء بدور املرأة الفلسطينية ومكانتها داخل األسرة واملجتمع من خالل تمكين املرأة في حقوق

  خاصة حقوق املرأة  واالجتماعية والصحية و الثقافية والحقوقي  االقتصادية

 ه العدالة االجتماعية واملساواةرؤيا الجمعية هي وجود مجتمع ديمقراطي فلسطيني تسود في

school.org-www.mothers   

mailto:ilhamhamad@yahoo.com
http://www.thebedouin.org/
mailto:Hind.salman@thebedouin.net
http://www.mothers-school.org/
http://www.mothers-school.org/
http://www.mothers-school.org/
https://thebedouin.org/
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roro.roro.1981@hotmail.com 

 

العام  االتحاد 27

 للنقابات املستقلة 

 للقانون واأل   محمود زيادة  
ً
نظمة هو اتحاد نقابي عمـالي فلسطيني يتمتـع بشخصية اعتبارية مستقلة، له بموجبها حق التقاض ي، والتملك، وإبـرام العقود وفقا

يفا، في مدينة ح 1921امتداد لنضاالت الحركة العمالية الفلسطينية، التي تأسست سـنة  2011الوطنية الفلسطينية السارية املفعول، تأسـس سـنة

 تحت اسم جمعية العمال العرب، والتي اعترف بها االنتداب البريطاني على فلسطين،

ي والهدف من تأسيس االتحاد هو رفع املستوى األدبي واالجتماعي واالقتصـادي لعمال فلسطين، والدفاع عن مصالحهم ، وتعميم فروع لالتحاد ف

اد التشريعات لحماية العمال الفلسطينيين، إزاء أصحاب رؤوس األموال، وأرباب العمـل، جميع مدن وقرى فلسطين، وأمر آخر مهم هو السعي إليجـ

نح وتحصـيل حقوق العمال، بتحديد ساعات العمل، ورفع األجور، وترتيب املعاشات واملكافآت واإلعانات، في حاالت العطل والعجز واإلصابة، وم

د الوسائل لتسهيل سكناهم وتعليم أبنائهم، ووقاية صحتهم، وتسوية مشاكلهم، مثل الفصـل اإلجازات والعالوات، ووضع أنظمة الترقيـات، وإعـدا

 .التعسـفي، واملشكالت الناتجة عن العمل

 

 

 

-https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%

-D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%
-%A9D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%
-D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9%

926542154048088-D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86% 
alhureih@yahoo.com 

 

mailto:roro.roro.1981@hotmail.com
https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-926542154048088
https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-926542154048088
https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-926542154048088
https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-926542154048088
https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-926542154048088
https://www.facebook.com/pg/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-926542154048088
mailto:alhureih@yahoo.com
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الهيئة املستقلة  28

 -لحقوق اإلنسان

 ديوان املظالم 

. وقد نشر قرار 30/9/1993لحقوق اإلنسان )الهيئة( بقراٍر/ مرسوم صادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه هللا، بتاريخ أنشئت الهيئة املستقلة  خديجة حسين 

 في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية( ، تحت رقم )
ً
 .1995( لعام 59اإلنشاء الحقا

افر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف القوانين بموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات اله يئة على النحو التالي: "متابعة وضمان تو

رار والتشريعات واألنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر واألجهزة واملؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ". وترك الق

، وكان مفوضها العام األول 1994استقاللها وفعاليتها. وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام للهيئة مهمة وضع نظامها األساس ي بما يضمن 

 الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة واملحرك األول لتأسيسها.

تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق املواطن الفلسطيني، وهي 

    ICC.(التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة )

   www.ichr.ps 
                                                 Khadeja@ichr.ps                                                                                                                         

  

املستوى مرصد عبارة عن مؤسسة بحثية متخصصة بدراسة وتحليل ونقد السياسات االجتماعية واالقتصادية في فلسطين واملنطقة العربية على  فراس جابر املرصد  29

ماعية الكلي واإلجرائي. وتتألف املجموعة من باحثين متخصصين في حقول التنمية وعلم االجتماع واالقتصاد، وتسعى لدراسة دائمة للسياسات االجت

 واالقتصادية والتدخالت التنموية على أرضية تحقيق العدالة االجتماعية.

   http://www.almarsad.ps / 

firas@almarsad.ps 

 
مركز ابداع املعلم مؤسسة فلسطينية غير ربحية ومرخصة مهتمة في تحويل دور التعليم في فلسطين ومنطقة حوض البحر األبيض املتوسط ليصبح   أمل برغوثي مركز إبداع املعلم 30

 تعليم ذو مسؤولية اجتماعية. 

لفلسطينين، والشباب وكبار السن دائما مركز ابداع املعلم سعى ألن يكون املميز بين مؤسسات املجتمع املدني الفلسطينية كمدافع عن حق االطفال ا

املين في في تعليم جامع ومنصف ونوعي، ، كعامل أساس ي لتعزيز بيئة تعليمية صحية، ومحفزة وجدذابة والقوى املحركة في تغيير توجهات املجتمع والع

 القطاع العام اتجاه التعليم. 

http://www.ichr.ps/
http://www.almarsad.ps/
mailto:firas@almarsad.ps
http://ichr.ps/en/1
http://www.almarsad.ps/
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 بهويتهم الوطنية ويشاركون بفاعلية في بناء مجتمع ديمقراطي ومدني.فلسطينيون مبادرون ومنتجون ومتسامحون ومعاصرون، وملتزمون : الرؤية

: مركز ابداع املعلم هو منظمة غير حكومية فلسطينية تعليمية ومسؤولة اجتماعيا، تعمل على تمكين الفاعلين واملجتمعات الرئيسية من الرسالة

 .اجتحقيق نتائج التعليم النوعي وتعزيز حقوق اإلنصاف واملساواة واإلدم

www.teachercc.org  
refat@teachercc.org 

 
خبيرة في حقوق املرأة   31

وقضايا النوع 

  االجتماعي 

اء في الشتات. خبيرة في حقوق املرأة وقضايا النوع االجتماعي في التنمية واألزمات االنسانية ، مع التركيز على النساء الفلسطينيات بما في ذلك النس لونا سعادة 

النوع  عملت مع الحكومات والوكاالت الدولية ومؤسسات املجتمع املدني في فلسطين وفي جميع أنحاء الوطن العربي حول استراتيجيات إدماج

وع االجتماعي.  تتمتع السيدة سعادة بسجل حافل في تطوير وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات واألبحاث القطرية املتعلقة باملرأة وقضايا الن

شرت أبحاثها حول تعميم املنظور النسوي والنوع االجتماعي وحقوق اإلنسان ف
ُ
ي مؤتمرات االجتماعي والعنف املبني على اساس النوع االجتماعي. ن

عديد من ومنشورات عاملية. تقدم السيدة سعادة املشورة في كثير من األحيان إلى املؤسسات الدولية بما في ذلك  منظمة األمم املتحدة للمرأة وال

لتفصيلية بالقوانين املحلية املنظمات األخرى بشأن حقوق املرأة والعنف ضد املرأة التي تؤثر على املرأة الفلسطينية. قائدة وعملية معروفة بمعرفتها ا

ملرأة والسالم واإلقليمية والدولية بما في ذلك نظام األمم املتحدة واللوائح الداخلية واملبادئ التوجيهية والسياسات لالتحاد األوروبي بشأن حقوق ا

ان مثل منظمة املرأة العربية. تتمتع السيدة والحماية. في بلدها األم ، فلسطين،  السيدة سعادة عضوة في العديد من املجالس االستشارية واللج

سعادة بشبكة واسعة من الوصول إلى النساء الالئي يعشن في جميع أنحاء العالم العربي من خالل مشاركتها االنشطة في اجتماعات دولية 

اقليميةالتي تركز على قضايا املرأة.   و

  :                                                                                                                            للتواصل معها عبر االيميل

Luna.e.saadeh@gmail.com  
إتحاد نقابات عمال  32

 فلسطين 

ة، تعمُل من أجل الدفاَع عن حقوق ِالعمال عايشة حموضة 
َّ
ة مستقل ة ديمقراطيَّ ة تساهُم  ،االتحاُد العامُّ لنقابات عمال فلسطين: هَو منظمة ٌعماليَّ وبناُء مؤسسة نقابيَّ

اقَع النضاَل الوطني، إلنهاء االحتالَل وبنا ة املستقلة التي توفُر في تطوير ِوتنمية املجتمع املدنّي الفلسطينّي، كما تعمُل على تعزيز ِو ء الدولة الفلسطينيَّ

 .العيَش اآلمَن ملواطنيها

ة التي تشكلت في مستهّلِ عشرينيات القرن ِالعشرين، وذلَك بعد تأ ة الفلسطينيَّ  للحركة النقابيَّ
ً
 تاريخيا

ً
سيس )نادي سكة الحديد( ويعتبُر االتحاُد امتدادا

أسيس )جمعية العمال العرب( التي أسَهمت بصورة ٍواضحة في تطوير ِالعمل َالنقابّي في فلسطين في للدفاع ِعن عمال ِسكة حديد الحجاز، وتالها ت

ة عام  ات القرن نفسه، حتى وقوع َالنكبة الفلسطينيَّ  1948ثالثينيَّ
ً
 شرعيا

ً
ة وممثال ة العامليَّ  في الحركة النقابيَّ

ً
ة عضوا  أصبَحت هذه الجمعيَّ

ُ
م، حيث

 .للعمال الفلسطينيين

http://www.teachercc.org/
mailto:refat@teachercc.org
mailto:Luna.e.saadeh@gmail.com
http://www.teachercc.org/
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 الة ُاالتحادرس

ة واال   عمِلهم وأوضاِعهم االقتصاديَّ
َ
ة في فلسطين، وتحسين ظروف ال والعامالت في النقابات القطاعيَّ ة، وتحقيق يتطلع االتحاُد إلى تنظيم العمَّ جتماعيَّ

ة،  ة والدوليَّ ةشروط َالعمل ِالالئق وزيادة وعيهم النقابّي وتمثيلهم على كافِة املستوَيات الوطنيَّ كافة، وفي وضع ِالسياسات   واملشاركة في النضاالت الوطنيَّ

ة من خالل ِالنضال النقابّي وتعزيز دور الشراكة في الحوار االجتماعي، واملفاوضات الجماعّية  ة واالجتماعيَّ والتشريعات االقتصاديَّ

 إلى العدالة االجتماعية.
ً
 على املستوى املحلّيِ والوطنّي وصوال

/https://www.facebook.com/pgftu1 
aisheh2@yahoo.com 

 

 

اتحاد لجان العمل  33

 النسائي الفلسطيني

لديهم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني منظمة جماهيرية اجتماعية سياسية تضم في صفوفها النساء الفلسطينيات الديمقراطيات اللواتي  ندى طوير

للمشاركة في النضال من اجل الحقوق الوطنية املشروعة ومن اجل ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمراة  د  استعدا

  الفلسطينية باعتبارها حقوق مواطنة وعلي اساس املساواة

اعدة من قواعد منظمة التحرير وتسييد االسهام في تطوير دور االتحاد العام للمراة الفلسطينية وتعزيز مكانته الجماهيرية كاتحاد شعبي وق

  الديمقراطية في عالقاته الداخلية

 تعزيز التضامن والتشبيك مع الهئيات واملؤسسات العربية والعاملية من اجل دعم نضاالت الشعب الفلسطيني

ن خالل إنضمامه إلى تعزيز النضال النسوي املشترك من اجل دعم املراة ومكافحة التمييز املبني علي النوع االجتماعي وم

  اإلئتالفات املختلفة ومن ضمنها إئتالف سيداو.

/https://www.pfwac.org 
nada_tweer125@hotmail.com 

 

 النسوي  العمل اتحاد 34

 الفلسطيني

 النساء مشاركة تعزيز الى يهدف ،(فدا) الفلسطيني الديمقراطي لالتحاد النسوي  الديمقراطي الجماهيري  االطار الفلسطيني النسوي  العمل اتحاد نبيلة رزق

 التي الفلسطينية النسائية الحركة من يتجزأ ال جزء باعتباره الوطني واالستقالل الحرية اجل من الوطني النضال في طاقاتهن وحشد الفلسطينيات

اقامة املصير وتقرير العودة في الفلسطيني لشعبنا الثابتة الحقوق  اقرار اجل من تناضل  وفقا الشرقية القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة و

 اشكال كافة ووقف الفلسطيني املجتمع في ونساء رجاال املواطنين بين املساواة مبدأ ارساء اجل ومن ،(194- 338- 242) الدولية الشرعية لقرارات

  والثقافي واالقتصادية واالجتماعية السياسية املختلفة الحياة مجاالت في التامة املشاركة من الفلسطينية املرأة لتمكين النساء ضد التمييز

https://www.facebook.com/pgftu1/
mailto:aisheh2@yahoo.com
https://www.pfwac.org/
mailto:nada_tweer125@hotmail.com
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-A7%D8%AFhttps://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%
-D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%

-D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%
-D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%

616265055216017 
nbrz.abass@gmail.com 

 2954071الفاكس  2954072االريزونا. فوق جوال الطابق الثاني هاتف  رام هللا شارع ركب عماره 
كتلة تحرير املرأة  35

 الفلسطينية

 كتلة تحرير املرأة الفلسطينية هي الذراع النسوي لجبهة التحرير الفلسطينية. ريما الجاعوني  

-األقاليم املختلفة للجبهة وخاصة في اماكن اللجوء والشتات )سوريافي بيروت وتضم الكتلة كافة الكوادر النسوية في  1976تأسست الكتلة بتاريخ 

 الجزائر(والجاليات في اوروبا ، وداخل الوطن )الضفة و غزة(.-مصر-العراق -لبنان

ويهدف إلى تأطير املرأة  1999اسس عام  نقابي وطني فلسطينيكتلة نضال املرأة هي االطار النسوي التابع لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني و هي اطار  رحاب برهومة  كتلة نضال املرأة 36

بشكل طوعي وحر ويعبر عن أهداف وتطلعات قطاع عريض من شعبنا الفلسطيني ويرتكز الى مبدأ الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية و 

امة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس  والعمل من تناضل الكتلة  من اجل استكمال املشروع الوطني وتحقيق  العودة وتقرير املصير و إق

عامة اجل مواجهة سياسات االحتالل و املساهمة الفاعلة في البناء وارساء املجتمع على اسس الديمقراطية واملساواة والعدالة وصون الحريات ال

مي حقوق املرأة وخاصة في مجال  العمل القرار املساواة الكاملة بين وحقوق االنسان وحرية التنظيم النقابي. ووضع التشريعات القانونية التي تح

 والعمل على إشراكها في  كافةالرجل واملرأة في العمل واالجور حماية املرأة من 
ً
اقتصاديا  و

ً
اشكال العنف  و  تدرب وتمكين وتأهيل املرأة اجتماعيا

 اإلنتاج الوطني االقتصادي         

   rehabvip2007@yahoo.com  
 

                                                                        

https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-616265055216017
https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-616265055216017
https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-616265055216017
https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-616265055216017
https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-616265055216017
mailto:nbrz.abass@gmail.com
mailto:rehabvip2007@yahoo.com


 
 

20 
 

اتحاد لجان املراة  37

 العاملة الفلسطينية

علماني طوعي وهو امتداد جماهيري لحزب الشعب الفلسطيني . تاسس عام اتحاد لجان املراة العاملة الفلسطينية اطار جماهيري نسوي ديمقراطي  عفاف غطاشة 

القرار  . ويضم في صفوفه النساء املتطلعات الى تعزيز مشاركة املراة في العمل السياس ي واالجتماعي في جميع املستويات والتاثير على مراكز صنع 1981

اقامة الدولة ، ويناضل االتحاد الى جانب ابناء الشعب الفلسطيني من اجل  تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في التحرر واالستقالل و

الخاص بعودة الالجئين وتعويضهم استنادا الى قرارات الشرعية  194وتنفيذ القرار   67الفلسطينية املستقلة على جميع األراض ي التي احتلت عام 

الى روح اعالن وثيقة االستقالل الفلسطيني واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ويستند االتحاد في نضاله لية الخاصة بالقضية الفلسطينية .الدو 

االنتخابات بما يضمن   ويتبنى االتحاد قيم املساءلة والشفافية والديمقراطية وتكافؤ الفرص ودوريةنسان وحقوق املراة وحقوق الطفل .بحقوق اال

  .والتطور والتداول السلمي للسلطة التجديد 

/https://www.facebook.com/groups/157734424281923 

abuhachhach@yahoo.com 

 

اتحاد لجان املرأة  83

 الفلسطينية

، من اجل تمكين النساء الفلسطينيات على كافة املستويات، ومن اجل املشاركة في النضال 1980اتحاد لجان املرأة الفلسطينية في العام  تأسس عصمت شخشير

، خال الوطني ضد االحتالل العسكري الغير قانوني االسرائيلي لفلسطين، يناضل االتحاد من اجل بناء مجتمع فلسطيني مدني ، ديموقراطي ، تقدمي 

 14ن كافة اشكال التمييز ويحترم الحقوق املتساوية للنساء كجزء من حقوق االنسان بشكل عام،وينشط في الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل م

اقليمية ودولية.  فرعا رئيسيا واملئات من اللجان املحلية، وينفذ العديد من البرامج وهو جزء من عدة ائتالفات وطنية و

/http://upwc.org.ps 

Ismat.shakhsher@yahoo.com 

اتحاد لجان املراة  39

 للعمل االجتماعي

جتماعية، اتحاد لجان املراة للعمل االجتماعي مؤسسة نسوية وطنية، تهتم بشؤون املرأة وقضاياها وتدعم مشاركة النساء في مختلف نواحي الحياة اال   فدوى البرغوثي

أ حقوق االجتماعية والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة. يعتمد االتحاد مبد االقتصادية، الثقافية والسياسية سعيا لتحقيق العدالة

 .االنسان كمرجعية له ويستند الى االستراتيجيات الوطنية واالتفاقيات الدولية في عمله

https://www.facebook.com/groups/157734424281923/
mailto:abuhachhach@yahoo.com
http://upwc.org.ps/
mailto:Ismat.shakhsher@yahoo.com
http://upwc.org.ps/
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من قبل مجموعة من النساء الرياديات القياديات الوطنية في فلسطين، وقد تم تسجيله بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية  1981تاسس االتحاد عام 

 QR-118CU ، كمؤسسة غير حكومية غير ربجية تحت الرقم املتسلسل2001بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

fadwabarghouthi@gmail.com  

gwww.awcsw.or   

اتحاد لجان كفاح  40

 املرأة الفلسطيني

م يتمتع بالشخصية االعتبارية ذات االستقالل اإلداري واملالي 1987اتحاد لجان كفاح املرأة الفلسطيني هو إطار نسوي ديمقراطي تأسس في آذار عام  نجاح بني عودة 

 بناء للمرأة 
ً
 ثقافيا

ً
 اجتماعيا

ً
 جماهيريا

ً
الفلسطينية فهو عضو في االتحاد العام للمرأة الفلسطينية وهو جزء ال يتجزأ من الحركة النسوية ويعتبر تنظيما

لتحرير يعقد مؤتمراته على أسس ديمقراطية في بناء هيكله الداخلي وهو أحد املنظمات الجماهيرية للجبهة العربية الفلسطينية ويؤمن بأن منظمة ا

 يني في أماكن تواجده .يناضل من أجل تحقيق أهدافه املتمثلة في :الفلسطينية بثوابتها وميثاقها الوطني املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسط

قافي والعلمي  العمل على دمج املرأة في عملية التنمية ؛ العمل على تحقيق أوسع مشاركة للمرأة في كافة املؤسسات الفلسطينية ؛ رفع مستوى املرأة الث

إقامة املجتمع املدني كما يعمل على  حشد وتنظيم طاقات املرأة الفلسطينية وتعبئة  كافة إمكاناتها من أجل استكمال مرحلة التحرر الوطني و

 الديمقراطي في فلسطين .

 . 1969كتلة كفاح املرأة كتلة خاصة بالنساء ويتم تمويل ميزانيتها من قبل جبهة التحرير العربية ولها عدة اهداف ، تأسست سنة  حلوة صقر  كتلة كفاح املرأة 41

 سعت الكتلة لتحقيق العديد من االهداف التالية : 

 اعداد وتعبئة نساء فلسطين للقيام بدورهن الفعال في معركة االمة ومن اجل التقدم الحضاري وبناء املجتمع العربي الديمقراطي.  1

املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية رفع مستوى املرأه بجميع الوسائل املمكنة وتأمين تمتعها بحقوق متساوية لحقوق الرجل في جميع  2

على اي  والثقافية ، وتوفير فرص العمل امامها والدفاع عن حقوقها ومصالحها والغاء القوانين واالعراف واالنظمة والعادات واملمارسات املنطوية

 تمييز ضد املرأة. 

 وية.حماية الوحدة الوطنية من خالل نشر الوعي بين صفوف الجماهير النس 3

hilweh_saqer2013@hotmail.com 
 –القطاع النسوي  42

املبادرة الوطنية 

 الفلسطينية

 حركة املبادرة الوطنية الفلسطينبة    سمر الخليلي 

  2002حزيران 17حركة  املبادرة الوطنية الفلسطينية في  تأسست

 والقطاعات القطاع النسوي في املبادرة الوطنية الفلسطينة يمثل شريحه هامه وشامله في حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية ويمثل في جميع الهيئات 

mailto:fadwabarghouthi@gmail.com
http://www.awcsw.org/
http://www.awcsw.org/
mailto:hilweh_saqer2013@hotmail.com
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لك يتم من في كل محافظات الوطن ، حيث تمثل النساء في الهيئات العليا للمبادرة الوطنية الفلسطينية حسب التقسم الجغراقي  واالنتخاب، كل ذ

م خالل منسقات يقمن يدور ريادي توعوي حيث يشكلن مجلس نسوي ، منتظم الللقاءات والتدريبات حسب االحتياج  للتطوير في العمل النسوي ، يت

ات دورية التواصل مع عضوات املبادرة الوطنية من خالل االجتماعات الدورية في املحافظات كل قي موقعه ومن ثم يتم التواصل من خالل اجتماع

اجهها النساء مركوية ملناقشة  اهم القضايا الوطنية و السياسية على الساحة الفلسطينية وتاثيرها على املراة الفلسطينية وصمودها  واملشاكل التي تو 

 بشكل عام 

ية حيث حققن نجاحات واسعة في خدمت شاركت الحركة النسوية في املبادرة الوطنية الفلسطينية في االنتخابات التشريعية واملجالس البلدية واملحل

النساء  والسعي الحثيث في الدفاع عن حقوقهن واسناد ودعمهم في كافة الجوانب من خالل دعمهن بالسياسات الحقوقية والتوعية واملشاريع 

 االنتاجية .كذلك دعم النساء ليكن لهن دور في االنتخابات املحلية ومراكز صنع القرار،.

 www.almubadara.org 
samar@hdip.org 

لجنة الشبيبة الثانويه  43

مفوضية التعبئة 

  والتنظيم

  لجنة الشبيبة الثانويه مفوضية التعبئة والتنظيم   أريج الخليلي 

واألدوات التي تؤهله لخوض املرحله القادمه متسلح باملعرفة والوعي واالنتماء والتوجه الحقيقي اتجاه هدفنا خلق جيل لديه من الوعي الوطني الكافي 

 قضيته من خالل الدروات والندوات وورش العمل واملعسكرات التي تتناول املواضيع الوطنيه والتنظيمية واإلدارية والقانونيه

/https://www.facebook.com/shabeba2017 
areej.m.w@hotmail.com 

 

 

جمعية اتحاد لجان املرأة  44

 غزة  -الفلسطينية

لبناء مجتمع ديمقراطي مدني ، يهدف الى االرتقاء بوضع جمعية اتحاد لجان املرأة الفلسطينية مؤسسة نسوية تقدمية تناضل  تغريد جمعة 

املرأة الفلسطينية و تمكينها بما يكفل املساواة الحقيقية بين املرأة و الرجل و العدالة االجتماعية لكافة فئات املجتمع كما ان 

السرائيلي ، و ينفذ االتحاد العديد االتحاد هو جزء ال يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تناضل للتخلص من االحتالل ا

 من االنشطة التي تتعلق باتفاقية سيداو من خالل برامجه وضمن مشاريعه .. حيث ينفذ االتحاد:

 ضمن احدى املشاريع حول التعريف بسيداو . 50_  
ً
 ورشة عمل سنويا

 _أيام دراسية و أوراق بحثية حول سيداو. 

 عريف بسيداو._مواد اعالمية "بيل بورد" تتناول الت 

http://www.almubadara.org/
mailto:samar@hdip.org
https://www.facebook.com/shabeba2017/
mailto:areej.m.w@hotmail.com
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 _ حمالت ضغط و مناصرة و حلقات اذاعية ونشرات...الخ  حول االتفاقية .  

 _ العمل على العديد من األنشطة التي تتعلق باملساواة و الحقوق التي تتقاطع مع االتفاقية. 

/http://upwc.ps 

upwc@hotmail.com 
 

املركز الفلسطيني لحقوق  45

 غزة -االنسان

من قبل  1995مقره مدينة غزة، تأسس املركز عام  املركز الفلسطيني لحقوق االنسان مركز حقوق إنسان فلسطيني مستقل منى الشوا

مجموعة من املحامين وناشطي حقوق االنسان الفلسطينيين بهدف حماية حقوق اإلنسان، وتعزيز سيادة القانون واملبادئ 

 ودعم مبدأ سيادة القانون.الديمقراطية في األراض ي الفلسطينية املحتلة طبق
ً
 للمعايير واملواثيق املقرة دوليا

ً
   ا

يتمحور عمل املركز في متابعة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها، وتقديم االستشارة واملساعدة القانونية لألفراد 

كما يقوم   نسان للفلسطينيين في قطاع غزة.والجماعات، وإعداد األبحاث والدراسات املتعلقة بسيادة القانون وأوضاع حقوق اإل

املركز بالتعليق على مشاريع القوانين الفلسطينية ويشجع تبني تشريعات تتماثل واملعايير الدولية لحقوق اإلنسان وتهتدي باملبادئ 

اال على أساس  األساسية للديمقراطية. حيث يؤمن املركز الفلسطيني لحقوق االنسان انه ال يمكن تحقيق سالم عادل وشامل

احترام حقوق االنسان والقانون الدولي واملبادئ الديمقراطية. تأسست وحدة حقوق املرأة التابعة للمركز الفلسطيني لحقوق 

افع نيابة عنهن في املحاكم الشرعية، ورفع الوعي 1997اإلنسان في عام  . تم إنشائها بهدف تقديم املساعدة القانونية للنساء والتر

                                                                                         .نسان للنساء واملنظمات النسويةأة املنصوص عليها في االتفاقيات الدولية لحقوق االاملر بحقوق 

monashawa@gmail.com                                                              

   www.pchrgaza.org   

جمعية الخريجات الجامعيات  46

 بقطاع غزة

، ومسجلة لدى وزارة 1974بقطاع غزة جمعية أهلية غير ربحية مستقلة ، تأسست في غزة عام جمعية الخريجات الجامعيات  وداد الصوراني

. تعمل على تدريب وتأهيل وتثقيف وتنمية مهارات 1168، ووزارة الشؤون االجتماعية تحت رقم  1902الداخلية تحت رقم 

لهن عبر التعاون والتنسيق مع املؤسسات املحلية  الخريجات الجامعيات دون تمييز بهدف تمكينهن، واملساهمة في إيجاد فرص عمل

  واإلقليمية والدولية. تعنى بتقديم خدماتها لفئة الخريجات الجامعيات وأسرهن.

http://upwc.ps/
mailto:upwc@hotmail.com
mailto:monashawa@gmail.com
http://www.pchrgaza.org/
http://upwc.org.ps/
https://pchrgaza.org/en/
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 رؤية املؤسسة:

مكن الخريجات للمشاركة في بناء مجتمع فلسطيني مستدام"
ُ
 " جمعية رائدة ت

 رسالة املؤسسة:

اقليمية ودولية ,لتمكين الخريجات نحن جمعية أهلية مستقلة تعمل على تطوير  كوادرها بصورة مستمرة وبناء شراكات محلية و

من خالل برامج بناء وتنمية القدرات، التأهيل والتثقيف والتوعية والتشغيل واملناصرة لحقوقهن وذلك للمساهمة في بناء مجتمع 

 فلسطيني مستدام.

twww.graduates74.ne  

graduates74@gmail.com 

  

 النسوية الدراسات جمعية 47

 غزة -الفلسطينية التنموية

 بتاريخ غزة قطاع في تأسست ، للربح تسعى ال  فلسطينية ، أهلية مؤسسة هي الفلسطينية التنموية النسوية الدراسات جمعية د. مريم أبو دقة 

 الحياة في مشاركتهم وتعزيز  تمكين على والعمل الفلسطيني والشباب املرأة بأوضاع االرتقاء بهدف ، 7656 رقم تحت م 7/11/2006

 املجتمعية التنمية مجاالت في ومتميزة متنوعة ومشاريع وبرامج راساتد خالل من وذلك شابة قيادية شخصيات وخلق العامة

 . النفس ي والدعم والثقافة

 االجتماعية املجاالت كافة في املستدامة التنمية وتحقيق الفلسطيني املجتمع افراد خدمة في الرائدة النسوية الجمعية : الرؤية

 والثقافية. والحقوقية واالقتصادية

 املجاالت كافة في دورهم وتعزيز  املجتمعية قضاياهم بإبراز  الفلسطيني والشباب املرأة بمستوى  االرتقاء في املساهمة : الرسالة

 مجتمعهم. وبناء التنموية

/http://www.pdwsa.ps 
il.comPdwsa1@hotma 

 

جمعية العمل النسائي لتأهيل  48

 غزة -املرأة والطفل

 جمعية العمل النسائي لتأهيل املرأة والطفل جمعية خيرية وغير ربحية وذات طابع إنساني واجتماعي هدى عليان 

 ( من وزارة الداخلية التابعة للسلطة الوطنية . 7601تحت رقم ) 2001تأسست عام  

 نطاق عمل الجمعية :

 تقوم الجمعية بتقديم خدماتها التنموية واالجتماعية والثقافية والصحية ألبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة . 

 رؤية الجمعية :

http://www.graduates74.net/
mailto:graduates74@gmail.com
http://www.pdwsa.ps/
mailto:Pdwsa1@hotmail.com
http://www.pdwsa.ps/


 
 

25 
 

 تلعب دورا رياديا في تنمية وتمكين النساء واألطفال في قطاع غزة .

 رسالة الجمعية :

خيرية غير ربحية ليس لها انتماء سياس ي وغرضها تنمية وتمكين جمعية العمل النسائي لتأهيل املرأة والطفل هي مؤسسة أهلية 

 النساء واالطفال في قطاع غزة ألخذ دورهن في عملية التنمية .

https://www.facebook.com/pg/womens.action.association/about/?ref=page_internal 
hudam_1958@hotmail.com 
 

جمعية النهوض باألسرة  49

 غزة -الفلسطينية

 

 جمعية النهوض باألسرة الفلسطينية  نجوى أبو شنب

( صادر عن وزارة الداخلية  7413م بترخيـص رقم ) 2004النهوض باألسرة الفلسطينية هي جمعية خيرية تأسسـت عام جمعية 

الفلسطينية ، جمعية خيرية مستقلة تهدف ملساعدة االسرة الفلسطينية  /رؤية الجمعية : التخفيف عن كاهل األسرة 

المان واالستقرار االجتماعي         األهداف: العمل على رفع املستوى املنهي الفلسطينية ومنحها االمل بحياة كريمة يسودها االمن وا

والصحي واالجتماعي والتعليم لألسرة. العمل على نشر الوعي حول صحة املرأة وتنظيم النسل في األسرة بما يكفل لها الراحة 

العمل  -فير مبلغ نقدي شهريا يضمن توفير احتياجاتهم . رعاية األيتام وكفالتهم بتو  -النفسية والصحية وفتح املراكز الالزمة لذلك 

 على محو األمية في األسرة

   www.pfda.ps  
pfda20@gmail.com 

 

جمعية وفاق لرعاية املرأة و  50

 غزة -الطفل

م, تهدف الى تحقيق 2010جمعية وفاق لرعاية املرأة و الطفل هي جمعية نسوية فلسطينية مستقلة غير ربحية تأسست عام  بثينة صبح 

التمكين االقتصادي و الدعم النفس ي لدعم الفئات املهمشة في جنوب قطاع غزة خصوصا  املساواة الجندرية من خالل برامج

تحت مسمى دائرة املرأة  2009و حتى عام  1996محافظتي رفح و خانيونس, و قد عملت جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل منذ عام 

السياسات و توسع مجال عمل البرنامج الى منظمة  حيث كانت تعمل تحت مظلة برنامج غزة للصحة النفسية, ونظرا للتغير في

قائمة على املعرفة تركز على البحث العملي، والتدريب و املناصرة، فان عملية إعادة هيكلة للبرنامج قد حدثت و التي نتج عنها تطور 

 (. 8155م ترخيص )دائرة املرأة إلي جمعية مستقلة تحت اسم واستقاللية باسم جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل برق

https://www.facebook.com/pg/womens.action.association/about/?ref=page_internal
mailto:hudam_1958@hotmail.com
http://www.pfda.ps/
http://www.pfda.ps/
mailto:pfda20@gmail.com
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تسعى جمعية وفاق لرعاية املرأة والطفل لرعاية املرأة والطفل للحد من نسب العنف بشتى أنواعه، من خالل برامج الدعم و 

التمكين و زيادة الوعي بالقضايا النفسية واالجتماعية و القانونية و االقتصادية املهمة, كذلك تعمل جمعية وفاق على ادماج النوع 

 االجتماعي في جميع املجاالت أثناء تنفيذ خطتها االستراتيجية.

 http://wefaq.ps/en/ 

wefaqsociety@gmail.com 
 

 -(،CMCاإلعالم املجتمعي )مركز  51

 غزة

، 2007، مطلع عام 563142827(، مؤسسة أهلية مستقلة غير ربحية، تأسست في غزة بترخيص رقم CMCمركز اإلعالم املجتمعي ) عندليب عدوان 

لتطوير نهج إعالمي مستدام، يسلط الضوء على القضايا املجتمعية، ويعزز قيم الديمقراطية واملساواة وثقافة  بهدف السعي

 حقوق اإلنسان، ويعطي أولوية لقضايا املرأة والشباب، معتمدا على النهج القائم على حقوق اإلنسان. 

قائم على حقوق االنسان، لتمكين الفئات املهمشة وتطوير منهجية عمل مركز اإلعالم املجتمعي: يتبنى املركز في عمله النهج ال

 مشاركتهم املدنية، وخاصة النساء والشباب واتاحة الفرصة لهم إلسماع أصواتهم وجذب انتباه صناع القرار واملسؤولين لها .  

 األهداف االستراتيجية ملركز اإلعالم املجتمعي:

 من أجل تحقيق رؤيته ورسالته، يسعى املركز إلى:

.املساهمة في تحسين جودة القرارات الخاصة بقضايا املرأة والشباب من خالل تعزيز قدرات ومعارف طاقم مركز اإلعالم 1

 ن خالل بناء نظام معلومات مطور. املجتمعي وشركاءه وفئاته املستهدفة وتسهيل الوصول للمعلومات م

 

 

 

cmcgaza.ps 
cmc_press@yahoo.com 
 
 

http://wefaq.ps/en/
http://wefaq.ps/en/
mailto:wefaqsociety@gmail.com
mailto:cmc_press@yahoo.com


 
 

27 
 

م وهو عبارة عن شركة غير ربحية ، حيث بدأ االتصال بالعديد   مع 2007تم تأسيس ملتقى النجد التنموي في شهر يوليو   رفقة الحمالوي  غزة -ملتقى النجد التنموي  52

املؤسسات املحلية والدولية لبدء العمل والتي شملت جميع فئات املجتمع   الفلسطيني حيث ساعدت عدد من األسر 

سات خيرية بتوزيع الطرود الغذائية واملالبس الشتوية على األسر الفقيرة الفلسطينية املحتاجة، و قامت بالتعاون مع عدة مؤس

وقامت أيضا بعقد العديد من ورش العمل الخاصة بالشباب واملرأة واألطفال حيث حضر عدد كبير من جميع الفئات    وكذلك 

 إقامة العديد من املشاريع التنموية. 

 شاركة العادلة لها في كافة أصعدة الحياة.تنمية وتفعيل دور املرأة في املجتمع وضمان امل -1

 العمل على رعاية الطفل الفلسطيني من خالل فتح دور رعاية ورياض ونوادي األطفال ودور الحضانة. -2

 العمل على جلب املهارات واملتخصصين وإنشاء مراكز لتوفير جميع الخدمات. -3

 القطاعات.تبني وتنفيذ املشاريع واألنشطة والبرامج التنموية في جميع  -4

 املساهمة في تخفيف معاناة األسر الفقيرة واملحتاجة. -5

 إقامة املشاريع اإلنتاجية الصغيرة والكبيرة والخاصة بالعمل النسائي. -6

www.alnajd.ps   
alnajd@hotmail.com 
 

هو جمعية أهلية نسويه مستقلة غير ربحية تهدف إلى تمكين النساء و مناصرة حقوقهن و املساواة من خالل برامج بناء القدرات   أمال صيام غزة -مركز شؤون المراة   53

حكم القانون و الشفافية والتسامح و  واألبحاث و املناصرة انسجاما و انطالقا من مبادئ حقوق اإلنسان و التي تشمل املسئولية و 

  .العدالة و املساواة و عدم التمييز و املشاركة والتمكين للفئات املهمشة

 

www.wac.ps 
amal_sy@hotmail.com 

 واالستشارات األبحاث مركز  54

 غزة -للمرأة والحماية القانونية

 

 املركز: رؤية  زينب الغنيمي

http://www.alnajd.ps/
mailto:alnajd@hotmail.com
http://www.wac.ps/
mailto:amal_sy@hotmail.com
http://site.wac.ps/ar/
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 املجتمع بناء في للرجل األساس ي الشريك هي املرأة بأن اإلعتراف تجسيد على تقوم واجتماعية قانونية رؤية بلورة على العمل

  وتمكينها ديمقراطية، أسس على الفلسطيني
ً
  قانونيا

ً
 املجتمع في واملساواة العدالة وتحقيق للعدالة الوصول  أجل من واجتماعيا

 .الفلسطيني

 املركز: رسالة

 القانون  وسيادة العدالة إلى الوصول  من وتمكينهن النساء حماية إلى للمرأة والحماية القانونية واالستشارات األبحاث مركز  يهدف

 القدرات وبناء التدريب وبرنامج القانوني، والتمكين الحماية وبرنامج والدراسات، األبحاث برنامج خالل من الفلسطيني املجتمع في

 والشفافية القانون  بحكم وااللتزام املسؤولية تشمل والتي اإلنسان حقوق  بمبادئ ورسالته لرؤيته تحقيقه خالل املركز  يلتزم ،

 .املهمشة للفئات والتمكين واملشاركة التمييز  وعدم واملساواة والعدالة والتسامح

 :املركز أهداف

 .ات/واملحامين للمركز  املهنية القدرات تنمية في املساهمة. 1

 . باملرأة املتعلقة الدولية واالتفاقيات واملعايير  الوطنية التشريعات بين االنسجام تحقيق في املساهمة. 2

 .العنف من وحمايتهن للعدالة وصولهن وتعزيز  قانونيا النساء تمكين في  املساهمة. 3

WWW.CWLRC.PS 
z_ghonaimy@hotmail.com 
 

 غزة -جمعية النجدة االجتماعية 55

 

 في خدمة الرؤية  عربية أبو جياب
ً
 وتميزا

ً
 قطاعات املجتمع الفلسطيني نحو التنمية والبناء: نحن نتطلع الى ان نكون االكثر شموال

: تهدف جمعية النجدة االجتماعية الى رفع املستوى العام للمجتمع الفلسطيني في مختلف املجاالت ، وذلك للوصول الى الرسالة 

ملجتمعية الشاملة،  مستويات اعلى من التنمية ملساعدة املجتمع برفع مستوى مكوناته املختلفة بما يساعد في تحقيق التنمية ا

كما وتعمل جمعية النجدة االجتماعية  بكل جدية للتأكيد على القيم واملبادئ التي تهدف إلى تمكين املرأة ورعاية الطفل وتسعى إلى 

 
ً
 تقديم برامج التوعية املجتمعية والتنموية التي تستهدف األطفال والنساء واملجتمع واملساهمة في تحسين الظروف املعيشية وفقا

 لالحتياجات املتجددة .

 : اهداف الجمعية

االرتقاء باملستوى الثقافي و االجتماعي والفني والصحي من خالل دورات تدريبية ومهنية للمرأة الفلسطينية والطفل  -1

 لسطيني .الف

 تحسين جودة وأداء الخدمات التي تقدمها جمعية النجدة االجتماعية . -2

http://www.cwlrc.ps/
mailto:z_ghonaimy@hotmail.com
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 .واالجتماعي للمرأة في مناطق السلطة الفلسطينيةالعمل على رفع املستوى االقتصادي  -3

https://www.facebook.com/pg/alnajda/about/?ref=page_internal 

arabia000@hotmail.com 

 

 غزة -الحر الفكر  و  الثقافة جمعية 56

 

  مدني تنمية مجتمع إلى تهدف مستقلة ربحية، غير  فلسطينية، أهلية مؤسسة ، الحر  والفكر  الثقافة جمعية مريم جودة
ً
 حقوق  تعزيز  على مبنيا

 والدمج النساء، وتمكين الطفل، وتطوير  التطبيقية، والبحوث املعلومات برامج خالل من والنساء، والشباب والفتيان األطفال

 واالتصال. واملناصرة للشباب، املجتمعي

/http://www.cfta.ps 
cfta@palnet.com 

 

 غزة -طاقم شؤون املرأة 57

 

 كائتالف نسوي يضم أطر نسوية،  1992تأسس طاقم شؤون املرأة في القدس في العام    نادية أبو نحلة 

يهدف الى توحيد الجهود النسوية من أجل حقوق متساوية للنساء في املجتمع الفلسطيني، وتحقيق الشراكة في البناء والقرار، 

 أسوة بالشراكة في النضال الوطني.

ويناضل الطاقم من أجل  مجتمع فلسطيني حر ديمقراطي يضمن التعددية والعدالة االجتماعية واملساواة ما بين املرأة والرجل  

نحن نتطلع بأن تعيش جميع النساء والرجال والفتيات والفتيان في دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويطورون فيها هويتهم 

عتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم اإلنسانية. نراهم يعيشون في ظل نظام ديموقراطي برملاني الوطنية والثقافية، تصان فيها م

يقوم على أساس حرية الرأي، ورعاية األغلبية لحقوق األقلية واحترام األقلية لقرارات األغلبية، وال يميز على أساس العرق أو الدين 

 .أو اللون أو بين املرأة والرجل

/http://watcpal.org 

nadiagaza@yahoo.com 

 

 

غزة جمعية الهالل األحمر لقطاع  58

(RCS4G)-  صحة املراة 

من قبل مجموعة من الشخصيات الفلسطينية برئاسة الدكتور حيدر عبد  1969هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست عام  مريم شقورة 

بموجب السجل  2003مرخصة من وزارة الداخلية في عام  1972الشافي ، بدأت جمعية الصليب األحمر البريطاني العمل في عام 

https://www.facebook.com/pg/alnajda/about/?ref=page_internal
mailto:arabia000@hotmail.com
http://www.cfta.ps/
mailto:cfta@palnet.com
http://watcpal.org/
mailto:nadiagaza@yahoo.com
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ارة الصحة للبرامج ذات الصلة. يهدف إلى تحسين الظروف املعيشية للفلسطينيين ، بدعم من وزارة التربية والتعليم وز  1901رقم 

 الذين يعيشون في قطاع غزة في مجاالت الصحة والثقافة والتعليم والخدمات اإلنسانية وخدمات اإلغاثة

 الحتياجات املرأة هو أحد فروع جمعية الهالل األحمر األردني ، وقد تم تصميمه ( WHCJمركز صحة املرأة جباليا )
ً
وتنفيذه استجابة

، والذي يتكون من إنشاء مركز نسائي للرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية واالستشارات  1998الفلسطينية ، منذ عام 

 القانونية والتعليم املجتمعي في مخيم جباليا لالجئين في قطاع غزة.

/lal.pshttp://www.hi 

mariamshaqura@yahoo.com 

 

جمعية عائشة لحماية املرأة  59

 غزة -والطفل

 فرينة ريم 

  

، هي منظمة نسائية فلسطينية مستقلة تعمل على  2009تأسست في عام   ،  )AISHA (جمعية عائشة لحماية املرأة والطفل

تحقيق التكامل بين الجنسين من خالل التمكين االقتصادي والدعم النفس ي واالجتماعي للفئات املهمشة. تتمتع عائشة بخبرة 

ع أشكال التمييز ضد املرأة من خالل طويلة في تعزيز حقوق املرأة على أساس القانون الدولي اإلنساني واتفاقية القضاء على جمي

. من خالل املشاريع السابقة املمولة من: هيئة األمم املتحدة للمرأة ، الحسية واألنشطة الضغط التدريبات وورش العمل وحمالت ا

ضاع املرأة برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ، حكومة كندا واملانحين اآلخرين ، نفذت عائشة العديد من األنشطة التي تدعم أو 

اقتصادًيا من خالل  VOW ، تعمل عائشة على تمكين النساء من IEM االقتصادية وتقدم لها خدمات الحياة. وفي إطار برنامج

 .التدريبات املهنية واملشاريع الصغيرة

/http://www.aisha.ps 
 reemf_1974@hotmail.com 
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