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المنظمات األهلية في القطاع الصحي تأمل في زيادة التنسيق 
والشراكة بينها ووزارة الصحة تحقيق/ شبكة المنظمات 

األهلية الفلسطينية

أثر الحراك الشعبي الراهن على األوضاع االقتصادية.. !!

المنظمات األهلية ودورها في التنمية االقتصادية.. !!



منظمات المجتمع المدني وتعزيز سيادة القانون..!!
بقلم/ أمال صيام   -   مركز شؤون المرأة

1



المنظمات األهلية في القطاع الصحي تأمل في زيادة التنسيق والشراكة بينها ووزارة الصحة 
تحقيق خاص/ شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية

بين الواقع والمأمول..!!

تقليص الخدمات بسبب نقص األدوية

2



المنظمات األهلية في القطاع الصحي تأمل في زيادة التنسيق والشراكة بينها ووزارة الصحة 
تحقيق/ شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية

3

بين الواقع والمأمول..!!

الواقع والمأمول



4

بين الواقع والمأمول..!!



5

أثر الحراك الشعبي الراهن على األوضاع االقتصادية.. !!
بقلم / محسن أبو رمضان - المركز العربي للتطوير الزراعي



6

المنظمات األهلية ودورها في التنمية االقتصادية.. !!
تحقيق/ فداء أبو العطا- شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية

تقوية الموارد الوطنية



7

التنافس على مصادر التمويل
أهم القطاعات الفاعلة



8

أخبار المنظمات األهلية
خالل ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات األهلية

المطالبة بتشكيل هيئة وطنية إلعمار قطاع غزة 

تضم مختلف األطراف الفاعلة ذات العالقة 


































































































في لقاء عقدته جمعية الوداد بعنوان 

"دور اإلعالم في الرقابة على أجهزة العدالة"

المطالبة بتفعيل دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن 

الصحفيين ودعمهم ومنحهم دور الرقيب على أجهزة العدالة
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في اعتصام احتجاجي نظمه أمام مقر األمم المتحدة 

اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يستنكر حرق عائلة دوابشة

 ويحمل المجتمع الدولي مسئولية حماية الشعب الفلسطيني
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تحت عنوان "دليل الدعم النفسي االجتماعي"

مركز شؤون المرأة يختتم دورة تدريبية  لبناء قدرات األخصائيين االجتماعيين 

في حفل نظمته مؤسسة فارس العرب 

دعوة طلبة اإلعالم للعمل على تنمية قدراتهم والسعي 

وراء المعرفة حتى تصل رسالتهم للعالم أجمع
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 حول اإلشراف المهني
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بيانات الشبكة
الشبكة تؤكد رفضها المطلق ألية تقليصات 

للخدمات المقدمة لالجئين الفلسطينيين

في ورشة عمل نظمتها جمعية الملتقى التربوي

 التأكيد على مساعدة األطفال على اكتشاف مواهبهم

 واستثمار طاقاتهم اإلبداعية 



14

مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يحذر

 من خطورة اعتداءات قوات االحتالل والمستوطنين

ويطالب المجتمع الدولي بتدخل عاجل لرفع الحصار 

الميزان يستنكر االعتقاالت التعسفية

 بحق الفلسطينيين وتحويل المعابر لمصيدة البتزازهم 
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