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مؤتمــر حــول “واقــع النســاء فــي مناطــق)ج( نظــرة شــمولية تنمويــة نحــو التمكيــن”مؤتمــر حــول “واقــع النســاء فــي مناطــق)ج( نظــرة شــمولية تنمويــة نحــو التمكيــن”

خلفية حول المشروع:

ــراً يف  ــاً وفق ــاء األكــر تهميش ــاة النس ــة حي ــن نوعي ــروع “تحس م

ــك  ــل” بدعــم مــن البن ــي بيــت لحــم والخلي مناطــق )ج( يف محافظت

الــدويل وبــإرشاف مركــز تطويــر املؤسســات األهليــة الفلســطينية 

)NDC( يف تجمعــات كل مــن جنــوب يطــا وجنــوب بيــت لحــم. جــاء 

ــت إىل أن  ــي خلص ــاج الت ــة االحتي ــج دراس ــى نتائ ــاءاً ع ــروع بن امل

ــت لحــم هــي  ــوب بي ــل وجن ــوب الخلي ــد جن مناطــق )ج( وبالتحدي

املناطــق األشــد حاجــة إىل أن يتــم العمــل فيهــا واســتهدافها، الدافــع 

األســايس للعمــل يف هــذه املناطــق هــو مــدى صعوبــة الحيــاة فيهــا، 

الصعوبــات والتحديــات التــي تواجــه أهــايل هــذه القــرى والتجمعــات 

التــي تتمثــل يف صعوبــة التنقــل، صعوبــة الوصــول إىل الخدمــات، عــدم اســتهداف هــذه املناطــق بنفــس نوعيــة الخدمــات التــي تختــص 

فيهــا املؤسســات الريكــة، متحــورت أهــداف املــروع يف تقديــم كافــة الخدمــات التــي مــن شــأنها أن تســد جــزء كبــر مــن االحتياجــات .

التجمعات السكانية المستهدفة في المشروع: 
لقــد اســتهدف املــروع مناطــق مصنفــة عــى أنهــا األشــد فقــراً وأكــر مجابهــة لتحديــات تتعلــق بصعوبــات اجتامعيــة واقتصاديــة وسياســية، 

إضافــة ملعانــاة األهــايل يف تلــك املناطــق مــن قلــة توفــر الخدمــات املختلفــة ســواًءالخدمات الصحيــة  التعليــم، قلــة فــرص العمــل، عــدم 

توفــر املواصــات، اوضــاع معيشــية وســكنية صعبــة وصعوبــات ناتجــه عــن قــرب هــذه املناطــق مــن البــؤر االســتيطانيه وجــدار الفصــل 

العنــري والكثــر مــن التحديــات االخــرى.
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الفئات المستهدفة

دراسة اإلحتياج:

ــوءاً  ــر س ــر اك ــق يعت ــك املناط ــأرس يف تل ــي ل ــع الحقيق ــق إىل أن الواق ــك املناط ــاج يف تل ــة االحتي ــة لدراس ــج األولي ــت النتائ ــد خلص لق

ــة،  ــزة الرســمية مل تكــن دقيق ــدى األجه ــت موجــودة ل ــي كان ــات الت ــة إىل أن املعلوم ــام، إضاف ــه اإلحصــاءات واألرق ــدل علي ــت ت مــام كان

ودراســة االحتياجــات قــد وضعتنــا يف صــورة الواقــع األكــر مــرارة واحتيــاج أكــر لــرورة التدخــل للنهــوض بواقــع النســاء يف تلــك املناطــق، 

واللــوايت يواجهــن تحديــات عــى مســتويات عــدة. فقــد شــكلت هــذه املعلومــات الدافــع الرئيــي لطاقــم العمــل مــن أجــل بنــاء الــراكات 

ــة احتياجــات األرس املســتهدفة. ــة وتبنــي منــوذج تنمــوي شــمويل للمســاهمة يف تلبي الروري

األسباب الموجبة لتنفيذ المشروع في هذه المناطق:
لقــد اســتند طاقــم املــروع عــى احصــاءات ونســب موثقــة حول 

واقــع النســاء يف مناطــق )ج(وخاصــة األرس التــي ترتأســها النســاء. 

واســتنادا ألطلــس الفقــر الــذي أصــدره الجهــاز املركــزي لإلحصــاء 

الفلســطيني والــذي أفــادت بياناتــه بــأن األرس التــي ترأســها إنــاث 

تشــكل قرابــة %9.6 خــال عــام 2012،علــام بأنــه يف 2004 كانــت 

النســبة %8.1 يف حــن كانــت %7.7 يف العــام 1995.أي أن هــذه 

النســبة يف ارتفــاع مســتمر،وغالباً يعــود الســبب لغيــاب الــزوج أو 

األب بســبب االستشــهاد أو الســجن.

النموذج الشمولي في تنفيذ المشروع:

مــن منطلــق الحاجــة لضــامن متتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف أنشــطة التنميــة الرئيســية يف فلســطن، نعتقــد أن هــذا ميكــن أن يتحقــق عــن 

طريــق اتبــاع نهــج مــزدوج املســار، أي تثقيــف املجتمــع يف كيفيــة أن يكــون أكــر شــموالً مزيــاً للحواجــز التــي تحــول دون إدراج حقوقهــم 

واحتياجاتهــم ضمــن االطــار العــام. يجــب أن يتــم العمــل عــى  متكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وبنــاء قدراتهــم ومنحهــم وســائل الدعــم 

األساســية مــن الثقــة واملهــارات واملعــدات والخدمــات ليكونــوا قادريــن عــى املشــاركة الكاملــة يف مجتمعاتهــم و ليتمتعــوا بنفــس الحقــوق 

والحريــات التــي يتمتــع بهــا الجميــع.

يجــب أن نجعــل املجتمــع  أكــر تفهــامً وشــموالً ومعرفــة بقضايــا اإلعاقــة وحقــوق اإلنســان، وأن منكنــه مــن امتــاك املهــارات الازمــة لجعــل 

الخدمــات والرامــج أكــر شــموالً، يجــب أن تكــون التدخــات مبنيــة عــى جميــع املســتويات ضمــن املجتمعــات املحليــة واألفــراد واملنظــامت 

وداخــل الحكومــة. وأن يكــون هنــاك التزامــات مبذولــة ملعالجــة عــدم املســاواة املتأصلــة يف النظــم والعمليــات التــي نقــوم بهــا مــن أجــل 

الحصــول عــى أقــى قــدر مــن التأثــر عــى حيــاة النــاس ذوي االعاقــة.

المحاور التي اعتمدت عليها دراسة االحتياج

احلقوق بشكل عام للنساء وباألخص الفتيات/النساء ذوات االعاقة

)قطاع التعليم، العمل، الصحة،  اخلدمات احلماية والعنف(.

االجتاهات اجملتمعية السلبية نحو النساء والفتيات، وخاصة ذوات 
االعاقة.

مدى معرفة النساء بالبرامج والسياسات واملؤسسات احلكومية 
وغير احلكومية ومدى استفادتهم منها.

حقوق الفتيات 

و النساء وذوات االعاقة
املعرفة لدى النساء

االجتاهات اجملتمعية 
السلبية
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مؤتمــر حــول “واقــع النســاء فــي مناطــق)ج( نظــرة شــمولية تنمويــة نحــو التمكيــن”مؤتمــر حــول “واقــع النســاء فــي مناطــق)ج( نظــرة شــمولية تنمويــة نحــو التمكيــن”

 تبنــت املؤسســات الريكــة نهــج تنمــوي حقوقــي يف تضمــن حقــوق النســاء والنســاء ذوات اإلعاقــة يف كافــة القطاعــات ويف جميــع 	 

التدخــات التــي نفذهــا املروع.

   مــن خــال التدخــات املنفــذة قامــت املؤسســات بشــكل متــوازي بتمكــن النســاء وذوات اإلعاقــة اجتامعيــاً ونفســياً 	 

ــة  ــن نوعي ــم وتحس ــم وامكانياته ــز قدراته ــدف تعزي ــية به ــة والجنس ــة االنجابي ــق بالصح ــام يتعل ــة في ــاً، وخاص واقتصادياًوصحي

ــي. ــردي واملجتمع ــد الف ــى الصعي ــم ع حياته

بتحقيــق املســارين الســابقن نكــون قــد اســهمنا بدرجــة كبــرة يف تحقيــق جــزء مــن املســاواة والعدالــة يف الحقــوق والفــرص يف 	 

ــاة أمــام النســاء والنســاء ذوات اإلعاقــة املســتفيدات مــن املــروع. التمكــن وتحســن نوعيــة الحي

مخرجات المشروع:
التمكين االقتصادي:

تــم تنفيــذ جزئيــة التمكــن االقتصــادي مــن قبــل مؤسســة قــادر للتنميــة املجتمعيــة ومركــز اإلرشــاد النفــي واالجتامعــي للمــرأة مــن خــال 

ــك  ــكار املشــاريع االســتثامرية يف تل ــة ومامئتهاألف ــة املنطق ــن وطبيع ــارات النســاء املســتهدفات، والتعــرف عــى خرته ــول ومه فحــص مي

املناطــق. إضافــة إىل مــرور النســاء يف سلســلة تدريبــات لزيــادة خرتهــن يف بعــض الجوانــب اإلداريــة والفنيــة يف ادارة املشــاريع االقتصاديــة 

ــة ملــا يقــارب 68 امــرأة مــن مناطــق املــروع  الصغــرة، حيــث منحــت كل مــن مؤسســة قــادر ومركــز اإلرشــاد مشــاريع فرديــة وجامعي

بواقــع  4 مشــاريع جامعــي و9 مشــاريع فــردي ملؤسســة قــادر اســتفاد منهــا 19 ســيدة وأرسة و 9 مشــاريع جامعيــة و7 مشــاريع فرديــة 

ملركــز االرشــاد النفــي واالجتامعــي للمــرأة بحيــث إســتفاد منهــا 29 إمــرأة  كاميــي: 

التدريب المهني: 
لقــد تــم تصميــم برنامــج تدريبــي متخصــص مــن قبــل مركــز اإلرشــاد ومؤسســة قــادر بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة كل مــن بيــت لحــم 

والخليــل يف مناطــق املــروع، باإلضافــة ملدربــن متخصصــن يف مواضيــع تــم تحديدهــا اســتنادا مليــول النســاء وامكانياتهــم يف كل املناطــق، 

بحيــث اســتفاد مــا يقــارب 148 امــرأة وفتــاة مــن هــذه التدريبــات والتــي ســاهمت يف اعطائهــم الفرصــة إمــا لتطويــر منتوجاتهــم التــي 

يصنعونهــا منزليــاً أو البــدء يف عمــل إنتــاج منــزيل لــأرسة او لبيعــه للمســتهلك. وقــام طاقــم العمــل التابــع لــكل مــن مؤسســة قــادر ومركــز 

االرشــاد بالتشــبيك مــا بــن هــؤالء النســاء مــع الســوق مــن تجــار وأصحــاب محــات لتســويق بضائعهــن، وقــد ســاهم مركــز االرشــاد يف 

الحــاق 9 ســيدات بفــرص عمــل يف مناطــق ســكنهم وضمــن مهاراتهــم.

الخدمات الصحية وخدمات الصحة االنجابية: 
اضطلعــت جمعيــة تنظيــم وحاميــة األرسة بتقديــم جملــة مــن الخدمــات الصحيــة والطبيــة مــن خــال حمــات طبيــة مجانيــة تــم تنفيذهــا 

يف مناطــق املــروع. إضافــة الســتهداف املناطــق مــن خــال حمــات توعيــة لــأرس وأفــراد املجتمــع كالطلبــة والنســاء والرجــال يف املناطــق 

املســتهدفة. إضافــة إىل تقديــم االستشــارة الفرديــة والجامعيــة بــكل مــا يتعلــق بصحــة الطفــل واألرسة مــن خــال زيــارات منزليــة ولقــاءات 

مــع مجموعــات نســوية متعــددة. ومــن ضمــن مــا تــم تقدميــه مــن خدمــات التاليــة: 

متكني النساء 
وذوات اإلعاقة 

اجتماعياً ونفسياً 
واقتصادياًوصحياً

نهج تنموي حقوقي في 
تضمني حقوق النساء 
والنساء ذوات اإلعاقة + = حتقيق جزء من املساواة 

والعدالة في احلقوق 
والفرص في التمكني 
وحتسني نوعية احلياة

مشاريع التمكين االقتصادي الفردي والجماعي

أحد املشاريع الزراعية إلحدى املستفيدات في منطقة يطا أحد مشاريع التمكني االقتصادي: مشروع محل أدوات منزلية )قرية ام سلمونة(

اعداد النساء المستفيدات من التدريب المهني وفرص العمل

استفادة النساء من الخدمات الصحية والصحة االنجابية

دورة تدريبية في مجال صناعة الفسيفساء

جانب من لقاءات التوعية حول صحة املرأة 
وحقوق الصحة االجنابية واجلنسية
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أهم

اخلدمات

املقدمة

متابعة
النساء
احلوامل

فحص
مسحة عنق

الرحم

الفحوصات
اخملبرية
االزمة

التحويالت
للحاالت
الطارئة

فحص
سرطان
الثدي

تقدمي وسائل
تنظيم
االسرة

تشخيص
و عالج

االمراض
النسائية

تقدمي املشورة
في الصحة

اجلنسية
و االجنابية

األنشطة الصحية والصحة اإلنجابية المنفذة:
ــن . 1 ــر عرضــة للخطــر م ــات األك ــة للفئ ــارات البيتي ــن خــال الزي ــات م ــة واملعلوم ــات الصحــة اإلنجابي تســهيل الوصــول لخدم

ــح ــة ...ال ــاء ذوات االعاق ــة والنس ــال ذوي االعاق ــات األطف ــات األرس، أمه ــن معي ــتهدفة وه ــات املس الفئ

التوعيــة بحقــوق الصحــة اإلنجابيــة والجنســية وخاصــة لــذوي اإلعاقــة وأهميــة دمجهــم يف املجتمــع بهــدف التوعيــة حــول بعــض . 2

الظواهــر والعــادات والتقاليــد املوروثــة مثــل الــزواج املبكــر والعنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي.

تصميم وتوزيع كتيبات توعوية لضامن وصول املعلومات ألكر عدد ممكن من أفراد املجتمع:. 3

نرةتوعوية التغذية.	 

نرة توعويةحول الحقوق.	 

نرة توعوية حول التوعكات الصحية.	 

تقديم خدمات متخصصة يف الصحة االنجابية للنساء املستفيدات من خدمات املروع :. 4

الخدمات التأهيلية في اطار دعم حركة ووصول األشخاص ذوي االعاقة:
توفير أدوات مساعدة:

مــن أحــد أهــم مكونــات هــذا املــروع هــو اســتهداف جميــع األرس التــي لديهــا شــخص مــن ذوي اإلعاقــة وخاصــة الفتيــات والنســاء ذوات 

اإلعاقــة مــن أجــل محاولــة مســاعدتهم والعمــل معهــم لتمكينهــم وأرسهــم. مــن خــال عمــل طاقــم مؤسســة قــادر يف املناطــق املســتهدفة 

تــم التعــرف عــى واقــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأهــم احتياجاتهــم التــي تعمــل عــى تعزيــز تنقلهــم ووصولهــم للخدمــات بشــكل عــام. 

حيــث تــم تقديــم األدوات املســاعدة التاليــة:-

جانب من تقدمي أدوات مساعدة للنساء ذوات االعاقة )منطقة يطا(

الدعم النفسي االجتماعي: 

باإلســتناد عــى مخرجــات الدراســة األوليــة التــي نفذهــا طاقــم املــروع مــن خــال االســتبانة األوىل التــي تــم تعبئتهــا يف الزيــارات املنزليــة 

لــأرس املســتهدفة، بــرز احتيــاج للتدخــل النفــي واإلرشــاد لعــدد مــن النســاء وعائاتهــن، إضافــة لذلــك فقــد ظهــرت لدينــا الحاجــة إىل 

تقديــم خدمــات اإلرشــاد النفــي للنســاء اللــوايت شــاركن يف املجموعــات النســوية ويف التدريبــات. 

فقــد قــام طاقــم مركــز اإلرشــاد النفــي واالجتامعــي للمــرأة بتقديــم الخدمــات املختصــة يف جانــب اإلرشــاد والدعــم النفــي للنســاء التــي 

كان لديهــن احتياجــات عــى صعيــد )تــدين تقديــر الــذات، أعــراض االكتئــاب، القلــق وعــدم الســيطرة عــى الغضــب(، واعتمــدت التدخــات 

املذكــورة عــى منهجيــة التقييــم املعمــق لاحتياجــات واألعــراض، تحديــد املشــكات، وضــع خطــط تدخــل تتناســب واالحتياجــات الفرديــة 

لــكل حالــة، وقــد اســتخدمت تقنيــات تدخــل مختلفــة تبعــا لاحتيــاج أهمهــا: التفريــغ النفــي، متاريــن االســرتخاء العــاج الســلويك املعــريف 

.) psycho-education ( والتعليــم

جانب من احدى لقاءات الدعم النفسي واالجتماعي في مناطق املشروع
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التمكين والتوعية: 

تعتــر حمــات التوعيــة والتدريبــات وورش العمــل التــي نفذهــا الــركاء يف املناطــق املســتهدفة مــن الركائــز األساســية التــي اســهمت يف 

رفــع وعــي املجتمــع املســتهدف نحــو منظومــة الحقــوق واملعــارف الازمــة لهــم مــن أجــل الوصــول للمعلومــات ومصــادر هــذه املعلومــات 

ضمــن الواقــع الضيــق الــذي يحيــط بهــم. فقــد حــاول طاقــم املــروع الوصــول ألكــر قــدر ممكــن مــن األرس يف التجمعــات الخمســة عــر 

املســتهدفة لتوعيتهــم ومتكينهــم ضمــن خطةعمليــة ممنهجــة. متحــورت الــورش التدريبيــة يف عــدة عناويــن حــول املنــارصة وحقــوق النســاء 

ــة  ــة والتأهيلي ــة الصحي ــة التحويلي ــك املناطــق، املصــادر الخدماتي ــة يف تل ــة، احتياجــات النســاء ذوات االعاق وخاصــة النســاء ذوات اإلعاق

للنســاء ذوات اإلعاقــة وأرسهــم، العنايــة ودعــم األفــراد يف أرسهــم اجتامعيــاً ونفســياً والنتائــج بينــت التــايل:

أوالً: أهالي األشخاص ذوي اإلعاقة على دراية بمصادر الخدمات والمعلومات واحتياجات ابنائهم:

تــم اســتهداف األهــايل يف التجمعــات الســكنية التــي يغطيهــا املــروع والعمــل مــع األرس هنــاك مــن خــال طاقــم مؤسســة قــادر لتوعيــة 

املجتمــع يف كافــة املعلومــات التــي يحتاجــون إليهــا لتحســن وضــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وخاصــة النســاء ذوات اإلعاقــة ومــن أهــم الخدمات:

ثانيًا: ورش عمل حول الحماية من العنف:

انطاقــاً مــن إميــان مؤسســة قــادر بأهميــة الرعايــة لأطفــال يف األرسة التــي تشــتمل بالــرورة عــى توفــر كافــة إجــراءات الوقايــة والحاميــة 

والرعايــة الخاصــة، لذلــك مــن املهــم أن يكتســب األهــايل فهــامً أوســع لخصائــص منــو الطفــل ذو اإلعاقــة وكيفيــة حاميــة أطفالنــا مــن العنــف 

واإلســاءة وتوفــر بيئــة مناســبة لهــم بعيــدة عــن االســتغال واإلســاءة. قامــت مؤسســة قــادر بعقــد عــدة تدريبــات حــول اإلســاءة والعنــف 

ــره  ــت املؤسســة بتطوي ــذي قام ــل ال ــاً للدلي ــك تطبيق ــاء ذل ــة، وج ــاليب الحامي ــم وأس ــاث منه ــة وباألخــص اإلن ــال ذوي اإلعاق ضــد األطف

“أطفالنــا كيــف نحميهــم؟” وتــم توزيــع الدليــل عــى األمهــات واملشــاركات خــال تنفيــذ الــورش التوعويــة.

نسبة المستفيدين من خدمات الدعم واإلرشاد نحو قضايا االعاقة

أهم محتويات الدليل على المستوى النظري والتطبيقي

ثالثا: ورش العمل القانونية: 

ــكايف مبصــادر الخدمــات فقــد قامــت  ــدة وال يوجــد لديهــن الوعــي ال ــا النســاء مــن انتهــاكات عدي الن التجمعــات املســتهدفة تعــاين فيه

محاميــة مركــز االرشــاد النفــي واالجتامعــي للمــراة مــن تنفيــذ 8 ورشــات يف مناطــق معــن، زيــف، البقعــة، ام ســلمونة، املعــرة، مــراح 

معــا، جــورة الشــمعة وشــاركت 58 امــرأة .

رابعا: تقديم الخدمات القانونية:
تــم تقديــم خدمــات قانونيــة مبــارشة ل 5 ســيدات مــن خــال متثيلهــن امــام املحاكــم املختصــة مــن قبــل طاقــم مركــز االرشــاد النفــي 

واالجتامعــي للمــرأة.

خامسا: تشكيل وتفعيل المجموعات الداعمة بهدف تنظيم حمالت ضغط ومناصرة:  
ــل 4 مجموعــات داعمــة يف مناطفــق عمــل  ــادر ومركــز اإلرشــاد النفــي واالجتامعــي للمــرأة بتشــكيل وتفعي قامــت كل مــن مؤسســة ق

املــروع حيــث متركــزت يف 4 مناطــق وهــي: مجموعــة معــن، ومجموعــة زييــف، ومجموعــة األمــل ) مــن مناطــق مــراح معــا ، املعــرة، 

واد رحــال – ثــرة(، ومجموعــة أم ســلمونة. تــراوح عــدد النســاء يف كل مجموعــة بــن 17-13 ســيدة وفتــاة، وبنــاًء عــى التدريــب قامــت كل 

مجموعــة بتبنــي العمــل عــى مبــادرة يف كل منطقــة وجــاءت هــذه املبــادرات كنتيجــة للبحــث و التقــي حــول مــا هــي األولويــة التــي 

يجــب العمــل عليهــا وانبثقــت لدينــا 3 مبــادرات وهــي: 

معني
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أهم التحديات التي واجهت طواقم العمل الشريكة:
ــع  ــل أيضــاً لجمي ــر ليــس لطاقــم العمــل فحســب، ب ــه تحــدي كب إن وجــود األهــايل يف مناطــق تعتــر ضمــن املنطقــة )ج( هــو بحــد ذات

ــراز عــدد مــن  ــي تقــوم بهــا. ولكــن إب ــي تســتهدف هــذه املناطــق بغــض النظــر عــن طبيعــة الخدمــات أو التدخــات الت املؤسســات الت

التحديــات التــي تعتــر تحديــات جديــة ومحــددة كان مــن املهــم ان يتــم مشــاركتها مــن أجــل تســليط الضــوء عليهــا كقضايــا مهمــة جــداً 

عــى الصعيــد الوطنــي. وهــذه التحديــات ضمــن مــا يــي: 

أوال: فيما يتعلق بالنساء المستهدفات

ثانيا: فيما يتعلق بالمنطقة المستهدفة

تدهور الوضع الصحي 
للنساء وبقلة معرفتهن 

مبصادر اخلدمات اخملتلفة

صعوبة الوصول للمناطق 
املستهدفة بشكل دائم 

المؤسسات الشريكة المنفذة المشروع:

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية            
هــي مؤسســة أهليــة غــر ربحيــه تــم تســجيلها رســميا عــام 2008، تأسســت بجهــود مشــرتكة وتعــاون مــن قبــل مجموعــة مــن املهنيــن 

الفلســطينين الذيــن لديهــم خــرات طويلــة يف مجــاالت التنميــة واإلعاقــة والصحــة والتأهيــل والتنميــة املجتمعيــة وحقــوق اإلنســان. وقــد 

أخــذت مؤسســة قــادر عــى عاتقهــا مســؤولية معالجــة قضيــة اإلعاقــة مــن منظــور حقوقــي، لذلــك فــإن مؤسســة قــادر تتبنــى نهجــا قامئــا 

عــى الحقــوق يف معالجــة مختلــف القضايــا الخاصــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة ، وتنتهــج اســرتاتيجيات تنمويــة مرتكــزة عــى بنــاء القــدرات 

والتمكــن والتوعيــة. رؤيتهــا أن يتمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة باملواطنــة الكاملــة واملشــاركة الحقيقيــة يف كافــة مناحــي الحيــاة.

مركز االرشاد النفسي واالجتماعي للمرأة:
تأســس مركــز اإلرشــاد النفــي واالجتامعــي للمــرأة عــام 1997 كمؤسســة مســتقلة غــر حكوميــة ال تهــدف  لتحقيــق األربــاح ، مببــادرة مــن 

مجموعــة مــن الناشــطات النســويات املؤمنــات بقضايــا املــرأة وبالنضــال مــن اجــل نيلهــا لحقوقهــا عــى أســاس املســاواة التامــة، منطلقــن 

مــن رؤيــة واضحــة بــان قضيــة املــرأة هــي قضيــة مجتمعيــة عامــة ال تخــص النســاء وحدهــن وان تحقيــق املســاواة ونبــذ كافــة أشــكال 

التمييــز الواقعــة بحــق النســاء ووقــف العنــف املــامرس ضدهــن يف املجتمــع الفلســطيني كــام يف بقيــة املجتمعــات اإلنســانية رشط أســايس 

لبنــاء وطــن فلســطيني دميقراطــي – امــن ومســتقر  ويســتند للرائــع واملواثيــق الدوليــة.

جمعية تنظيم وحماية األسرة الفلسطينية 
ــا عــام 1965.  ــادة له ــخ 14/3/1964 يف القــدس، وافتتحــت اول عي ــم األرسة الفلســطينية بتاري ــة تنظي ــة التأسيســية لجمعي تأسســت اللجن

ترتكــز رؤيــة الجمعيــة عــى وجــود دولــة يتســاوى فيهــا الرجــال والنســاء والشــباب يف امكانيــة الوصــول للمعلومــات و الخدمــات املتعلقــة 

بالصحــة االنجابيــة و الجنســية، وتوفــر كافــة القوانــن والتريعــات الداعمــة لحقــوق الصحــة االنجابيــة، إضافــة إىل وجــود مجتمــع تتحقــق 

ــن  ــوع م ــن اي ن ــايل م ــون خ ــة و يك ــة االنجابي ــة بالصح ــارات املتعلق ــه الخي ــرتم في ــي، وتح ــوع االجتامع ــاس الن ــى اس ــاواة ع ــه املس في

انــواع التمييــز. تضطلــع الجمعيــة يف تنفيــذ برامــج اتاحــة خدمــات الصحــة الجنســية و االنجابيــة، فــروس نقــص املناعــة البــري/ االيــدز، 

املراهقــون/ الشــباب، محاربــة االجهــاض غــر االمــن، الحشــد و املنــارصة, التدريــب و بنــاء القــدرات والدراســات و االبحــاث. وتقــدم خدماتهــا 

يف القــدس ، بيــت لحــم، رام اللــه، الخليــل، حلحــول و غــزة.
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مؤسســة قــادر للتنميــة المجتمعية:
 246 بيــت لحــم – شــارع الجمعيــة األنطوانيــة |  ص .ب 

www.qader.org info@qader.com | الموقــع اإللكترونــي:  022749767 | البريــد اإللكترونــي:  022749767 | فاكــس:  هاتــف: 

مركز االرشــاد النفســي واالجتماعــي للمرأة:
بيــت لحــم - شــارع القــدس الخليــل | عمــارة ابــو ســرور الطابــق الثالــث

www.psccw.org info@psccw.org | الموقــع اإللكترونــي:  022745578 | البريــد اإللكترونــي:  022750985 | فاكــس:  هاتــف: 

جمعيــة تنظيــم وحماية األســرة الفلســطينية: 
 19999 القــدس وادي الجــوز – شــارع المنطقــة الصناعيــة | عمــارة الحربــاوي )التنــور( – الطابــق االول  | ص .ب 

www.pfppa.org info@pfppa.org | الموقــع اإللكترونــي:  026261675 | البريــد اإللكترونــي:  026283636 | فاكــس:  هاتــف: 


