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 جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
  مقدمة

لى تحقيؽ المساواة الجندرية تيدؼ ا ،نسوية فمسطينية مستقمة غير ربحيةجمعية عايشة لحماية المرأة و الطفؿ ىي جمعية 
مف خالؿ برامج التمكيف االقتصادي و الدعـ النفسي لدعـ الفئات الميمشة في قطاع غزة خصوصا محافظتي غزة و 

تحت مسمى دائرة المرأة حيث كانت تعمؿ تحت  2009و حتى عاـ  1996الشماؿ. و قد عممت جمعية عايشة منذ عاـ 
نظرا لمتغير في السياسات و توسع مجاؿ عمؿ البرنامج الى منظمة قائمة عمى المعرفة  مظمة برنامج غزة لمصحة النفسية. و

لتي نتج عنيا تطور دائرة والتدريب و المناصرة، فاف عممية إعادة ىيكمة لمبرنامج قد حدثت و ا يممعالتركز عمى البحث 
 الي جمعية مستقمة تحت اسـ عايشة. المرأة 

مف خالؿ برامج الدعـ و التمكيف و زيادة الوعي بالقضايا النفسية  العنؼء و األطفاؿ مف تسعى جمعية عايشة لحماية النسا
و االجتماعية و القانونية و االقتصادية الميمة.  كذلؾ تعمؿ جمعية عايشة عمى ادماج النوع االجتماعي في جميع المجاالت 

 أثناء تنفيذ خطتيا االستراتيجية.
مكيف النساء المعنفات و االطفاؿ ضحايا العنؼ و ذلؾ استجابة لالحتياجات المحددة و منذ تأسيس الجمعية عممت عمى ت

عيف لمنساء و األطفاؿ الذيف ىـ جزء مف المجتمع. كذلؾ بدأت جمعية عايشة بتبني منياج التمكيف الفردي و الذي يأخذ ب
قيؽ معدالت أعمى مف التمكيف. كذلؾ تواصؿ و تبعا لذلؾ أصبحت الجمعية ناجحة فعميا في تح ،االعتبار االختالفات الفردية

 الجمعية عمميا كقناة لموصوؿ الى الفئات المستيدفة. 
مف جية أخرى فاف جمعية عايشة قد وجيت جيودىا لمتأثير عمى األجندة المجتمعية مف خالؿ توعية األفراد والمنظمات  

وية. كذلؾ تعمؿ عايشة عمى الحشد و المناصرة لمتأثير تجاه قضايا العنؼ المنزلي والمساواة بيف الجنسيف، والقضايا النس
 والضغط عمى صناع القرار لمحصوؿ عمى القوانيف والتشريعات المواتية لمنساء واألطفاؿ في كافة المجاالت.   

، لذلؾ بدأت 2010ديسمبر  31 حتى  عممت جمعية عايشة تحت المظمة اإلدارية والمالية لبرنامج غزة لمصحة النفسية  
معية عايشة منذ حصوليا عمى التسجيؿ الجديد بالسعي لمحصوؿ عمى فرص تمويمية حيث حصمت عمى تمويؿ لتنفيذ ج

شخص مف دورات   680وكذلؾ استفاد   الفرديسيدة مف برنامج التمكيف  105استفادت المثاؿعمى سبيؿ  المشاريعبعض 
 التوعية القانونية باإلضافة إلى مشاريع و أنشطة أخرى.

 االرؤي
تطمح جمعية عايشة لحماية المرأة والطفؿ اف تمعب دورا قياديا لحماية النساء واألطفاؿ ضحايا العنؼ والذيف في خطر مع 

 التركيز عمى ذوات االحتياج الخاص في قطاع غزة ليكونوا اعضاء فاعميف في التنمية المجتمعية المستدامة.
 الرسالة 

ضحايا العنؼ مع التركيز عمى ذوي االحتياج الخاص،  واألطفاؿنساء المعنفات تسعى جمعية عايشة لحماية ودعـ وتمكيف ال
 نفسيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا مف خالؿ تسييؿ وصوليف لخدمات الدعـ والحماية.

 
 الفئة المستهدفة 

  ساء ذوات االعاقة مع التركيز عمى الن خطرالمستفيدوف المباشروف مف جمعية عايشة ىـ النساء المعنفات و النساء في
سنوات و عائالت النساء ضحايا  12 – 6النساء المسئولة عف األسر المشردة و أطفاليف تتراوح أعمارىـ بيف و  الجسدية،
 مقدمي الخدمات النفسية. اريف المدارس، المدرسيف، األطباء،مستش العنؼ،

 ة.المستفيدوف الغير مباشروف مف جمعية عايشة ىـ المجتمع و موظفي الجمعي 
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 جمعيةبرامج ال
لممساىمة في بناء قدرات الجمعية وأصحاب المصمحة في المجاالت اإلدارية والمينية و الموجستية و أىدافو  بناء القدرات .1

 كاآلتي :
 تحسيف القدرات والميارات المينية واإلدارية لطاقـ الجمعية  -
 يف لمخطر والمصابيف بالفقد تكويف معرفة تفصيمية عف أوضاع و احتياجات النساء واألطفاؿ المعرض -
 تطوير القدرات الموجستية والمعموماتية لمجمعية  -
 توثيؽ الجرائـ واالنتياكات ضد النساء و األطفاؿ  -
 تطوير التشبيؾ و التواصؿ لمجمعية  -

 
لعنؼ ضد في دعـ وتعزيز النساء ضحايا العنؼ والالئي في خطر، والمساواة الجندرية و تقميؿ ا ليساىـ دعم وتعزيز النساء .2

 ، و تشمؿ أىدافو اآلتي :المرأة والتعامؿ مع اثاره
 تمكيف النساء مف ضحايا العنؼ والمعرضات لمخطر  -
 تحسيف الوضع النفسي لمنساء و األسر في محافظات غزة والشماؿ  -
 تحسيف المناصرة لمواضيع حماية النساء المعرضات لمخطر واألسر التي تعاني مف الفقداف. -

 
 لممساىمة في تعزيز وتنمية الطفؿ واالسرة مف خالؿ المشاركة الفاعمة لمعائمة والمجتمعو ذلؾ  لطفل واألسرةتعزيز و تنمية ا .3

 و أىدافو:  
 توفير بيئة عالية الحساسية تساعد عمى حماية األطفاؿ المعرضيف لمخطر والتعامؿ مع الخوؼ المزمف  -
 ذيف يعانوف مف الخوؼ المزمف تحسيف وعي ومناصرة المجتمع لألطفاؿ المعرضيف لمخطر والم -
 .تحسيف قدرات مدارس الفتيات في التعامؿ مع الضغوط واألزمات -

 
 :و ييدؼ الىلمخطر في قطاع غزة،  اتوالمعرض المعنفات النساءمناصرة مف أجؿ تحسيف  الضغط و المناصرة .4
 زيادة حساسية المجتمع حوؿ حماية النساء المعنفات والمعرضة لمخطر في قطاع غزة. -
 قانونية لممرأة.قديـ دعـ وتوعية ت -
 قانوف األحواؿ الشخصية في قطاع غزة. و تطبيؽنشر الوعي في المجتمع حوؿ حقوؽ المرأة في االتفاقيات الدولية  -
 لمخطر مف خالؿ المستشار القانوني في جمعية. اتوني لمنساء ضحايا العنؼ والمعرضالتمثيؿ القان -
 مؤسسات المجتمع المدني. المجتمع شراكة معباللمخطر  اتعنؼ والمعرضدعـ النساء ضحايا الإطالؽ مبادرات ل -
 ألطفاؿ لمفئة المستيدفة.ا ومناصرةتحسيف الوعي المجتمعي  -
 .تحسيف الوعي المجتمعي تجاه قضايا المساواة بيف الجنسيف وحقوؽ النساء واألطفاؿ -
واألطفاؿ المعرضيف لمخطر وأولئؾ الذيف يعانوف مف توفير الخدمات األولية لمنساء عمى المؤسسات المجتمعية قدرة تحسيف  -

 الخوؼ المزمف.
مقياـ بدور نشط في التعامؿ مع قضايا العنؼ ومع آثار التوتر لتكويف قادة المجتمع بيف اإلناث والذكور مف النساء واألطفاؿ  -

 واألزمة وآثارىا.
 الجنسيف والضغوط واألزمات. لإلناث والذكور عف العنؼ، وقضايا المساواة بيفحوارية تنفيذ جمسات  -
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 أعضاء مجلس اإلدارة : 
 أ. الياس الجمدة       رئيس مجمس االدارة

 أميف الصندوؽرأفت صالحة       أ. 
 أ. حميؿ شاىيف       نائب رئيس مجمس االدارة

 أ. تغريد جمعة        أميف السر
 أ. ابتساـ دلوؿ        عضو

 عضوريـ القزاز          أ. 
 اجدة ثابت        عضوأ. م
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 2012برامج جمعية عايشة في الفترة الواقعة من األول من يناير و حتى نهاية ديسمبر 
 

جمعيػػة عايشػػة لحمايػػة المػػرأة و الطفػػؿ حيػػث حصػػمت الجمعيػػة عمػػى  لكػػاف مرحمػػة انتقاليػػة  2012 عػػاـ جػػدير بالػػذكر أفمػػف ال
اتجػاه أبػدى فيػو بعػض الممػوليف التزامػا والػذي  (2011في العػاـ السػابؽ   امج غزة لمصحة النفسيةعف برنالتامة  الستقاللية ا

عايشة ولكف لـ تكػف عايشػة قػد اجتػازت بعػد المرحمػة اليامػة فيمػا يخػص إدارة األمػواؿ والتػي تعتبػر شػرط مػف الشػروط اليامػة 
 .  2012وىذا ما انعكس عمى وضع الجمعية في العاـ  لزيادة الفرص لمتمويؿ

في االجتماع االوؿ عدة وقد نوقش الجمعية  إلدارةتـ عقد اجتماعيف لمجنة المؤقتة  اجتماعات اللجنة المؤقتة الدارة الجمعية 
امػػا بالنسػػبة  ،UNDPمقػػابالت مشػػروع لتشػػكيؿ لجنػػة و  االنتخابػػاتمواضػػيع كػػاف مػػف أىميػػا: االنتسػػاب لمجمعيػػة العموميػػة و 

عضػػو، و تحديػد موعػػد اجتمػػاع الجمعيػػة  142اقػػرار أعضػػاء الجمعيػػة العموميػة الجػػدد و عػػددىـ لالجتمػاع الثػػاني فػػتـ خاللػو 
  نتخابات مجمس االدارة.ال اشراؼ العمومية و تشكيؿ لجنة

تـ عقدىا في مقر جمعية بادر لمتنمية و االعمار في عضوا و التي  142اجتماع الجمعية العمومية وشمؿ العدد  .1
والذي تـ مناقشتو واعتماده  2011لمعاـ و الخاص بتالوة التقرير االداري و المالي  2012 ابريؿ 8 غزة بتاريخ
 ، كما تـ خالؿ االجتماع انتخابات مجمس االدارة الجديد.باالجماع

، كما 2012الوفاء لمتدقيؽ الخارجي لسنة  مكتباعتماد  استمرار أيضا تـ االتفاؽ مف خالؿ نفس االجتماع عمى .2
االستماع لتوصياتو  دفاترىا،ب وزارة الداخمية عمى ما يتعمؽ بمستندات الجمعية و سجالتيا و تـ إطالع السيد مندو 

 .الالـزبيذا الصدد و التعديالت المطموبة حيث قامت الجمعية بعمؿ 
التي تبعت انتخاب مجمس االدارة خالؿ الفترة لمجمس اإلدارة  اتاجتماع 7حيث تـ عقد  مجلس اإلدارة  اجتماعات .3

عف العضو ماجدة ثابت  تغيبالفترة المذكورة تمت فييا مناقشة شئوف الجمعية ولكف لوحظ خالؿ  الجديد
 .عالجيا بالخارج بسببممجمس األخيرة ل جتماعاتاال
، و تكميفات أعضاء الجديد لممجمس توزيع المناصب لمجمس اإلدارة اتتـ خالؿ االجتماعكاف مف أىـ ما و 

ي جديد تنفيذوتعييف مدير  اقشة موضوع استقالة المدير التنفيذي نعيمة الرواغمنالمجمس و تشكيؿ المجاف، كذلؾ 
، كما تـ تحديد موعد االجتماعات و اعادة ترتيب أعماؿ المؤسسة مف ناحية مستجدات االدارة التنفيذية لمجمعية

 ؾ المقدمة حديثا. كذلؾ تـ مناقشة المشروعات القائمة في الجمعية و المنتيية حديثا و كذل  الدورية لممجمس.
قمة المجمس عمى أف تسير أمور الجمعية عمى أحسف ما يكوف بالرغـ مف ظيور بعض العقبات مثؿ وقد حرص 

 الذي ال يغطي معظـ رواتب موظفي الجمعية.  2012التمويؿ في ىذه السنة 
ميات تمييد و بيع نقؿ و عم و مف أجرةنقؿ مقر الجمعية و ما يتعمؽ بقرار كما قاـ المجمس بالمصادقة عمى 

  اجراءات النقؿ.  إلتماـلبعض األثاث الغير الـز عف طريؽ لجنة مكمفة مف قبؿ رئيس مجمس االدارة 
 
فػي الجمعيػة  التطػوع عػامميف عمػى بنػدموظػؼ و موظفػة وكػاف معظميػـ  23ف فػي الجمعيػة فكػاف عػددىـ أما بالنسبة لمعػاممي 

 . محدودةواتب ولكف بر  موظفيف محمميف عمى المشاريع 9ماعدا 
 

  : التمويل 
 األوروبيو  تواصؿ البحث عف مصادر تمويمية و تشمؿ التمويؿ الطارئ و العربي . 
 و المموؿ مف الخطة االستراتيجية  استمرار عممية تطوير SDC 
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 ايسػػمندا  مػػف رابطػػة فمسػػطيف فػػي  2012خػػالؿ عػػاـ واحػػدة  صػػغيرة  ةجػػدير بالػػذكر أف الجمعيػػة حصػػمت عمػػى منحػػ
IPA وكانت عبارة عف دعـ لممؤسسة بشكؿ عاـ.3975 بقيمة $ 

 
 أنشطة أخرى : 

  إضافة الى انضماـ الجمعية إلى قطاع المرأة في شبكة المنظمات األىمية الئتالؼ وصاؿانضمت جمعية عايشة. 
  بػدعـ و تمويػػؿSDC و اعتمادىػػا  2012الخطػػة االسػػتراتيجية لمجمعيػػة فػػي  تطػػويرتػـ شػػركة األثػػر  فو بالتعػػاوف مػػ

 .مجمس اإلدارة ، و تنفيذ تقييـ احتياجات و خطة بناء قدرات لمجمعية مف
  عاـخالؿ ىذا الالعمؿ عمى النسخة االنجميزية  تـالصفحة االلكترونية لجمعية عايشة جاىزة بالمغة العربية و.  
  ة الدولي.بالقرب مف فندؽ غز  –عنواف الميناء الثانية  1/10/2012بتاريخ نقؿ مقر الجمعية الى مبنى جديد 
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 المشاريع و البرامج و األنشطة المنفذة
 

 المشروع األول 
 حماية النساء المعنفات و الالتي في خطر في محافظتي غزة و الشماؿاسم المشروع  : 

  : 2012\12\31إلى  2012\1\1تاريخ التنفيذ 
  مكاف التنفيذ : محافظتي غزة و الشماؿ 
 مستفيدة  28ديف : عدد المستفي 
  : مؤسسة السويدية إمرأة إلمرأة الجية  التمويؿKVINNA TILL KVINNA 
  39000:  الموازنة  $ 

 
 الهدف العام 

المساىمة في دعـ و حماية النساء المعنفات و في خطر و تقميؿ  العنؼ المبنػي عمػى النػوع االجتمػاعي اتجػاىيف ، مػع 
لالتػػػي يرأسػػػف أسػػػرا ميجػػػرة و ذلػػػؾ بتزويػػػدىف بالميػػػارات الالزمػػػة بالتأىيػػػؿ و التركيػػػز عمػػػى ذوات االحتيػػػاج الخػػػاص و ا

 التدريب الميني بما يسيؿ حصوليف عمى فرص توفير دخؿ .
 

 طبيعة المشروع
ىػػذه تقػػديـ مجموعػػة مػػف السػػيدات المعنفػػات و  28مػػف خػػالؿ المشػػروع تػػـ التشػػبيؾ مػػع المجتمػػع المحمػػي لترشػػيح عػػدد  -

 ماعي و التدريب الميني و االشراؼ.دي و الجالخدمات تشمؿ اإلرشاد الفر 
مما يميز ىذا المشروع أيضا اعتباره لحاجة طاقـ العمؿ لالشراؼ الميني حيث قدـ االشػراؼ لألخصػائيات و ميسػرات  -

 المجموعة عمى مدار العاـ .
د نيايػة التػدريب ، أيضا المشروع اشتمؿ عمى زيارات منزليػة منتظمػة لممتػدربات لالطػالع عمػى احػواليف و لممتابعػة بعػ -

 اضافة الى الزيارات االرشادية االسرية التي تخممت فترة المشروع.
المشروع فتح المجاؿ لمتدريب االضافي الخارجي و اىتـ بجانب التخطيط االقتصادي المستقبمي لكؿ مشاركة حيث تػـ  -

 في مشاريع مدرة لمدخؿ .العمؿ مع كؿ مشاركة عمى حدة لموقوؼ عمى التخطيط بإيجابية لممستقبؿ و التفكير 
و كجػػزء مػػف المشػػروع تمقػػت المسػػتفيدات دعػػـ نفسػػي لمسػػاعدتيـ فػػي التغمػػب عمػػى أزمػػاتيف وحمايػػة أنفسػػيـ وحقػػوقيـ،  -

 .وعف كيفية البدء في مشاريع اقتصادية صغيرة، والبحث عف فرص عمؿ
 

 مبررات المشروع
عػائمتيف و حمايػة أنفسػيف و عػائمتيف مػف الفقػر و رغبػة النسػاء لػدعـ كػذلؾ صػعبة فػي غػزة، و الظروؼ االقتصادية اف 

خاصة لمنساء األقؿ تعميما، تمقي تدريبا يزودىـ بالميارات التي تؤىميـ لمحصػوؿ كاف مف الضروري لذلؾ العوز المادي، 
 عمى وظائؼ أو البدء بمشاريع صغيرة خاصة بيف.
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زويدىف بالدعـ النفسي و االجتماعي و التعميـ باالضافة الي ذلؾ، فاف النساء المستيدفات يعيشوف ظروفا تستمـز ت
و بناء عمى ذلؾ فاف ع مستوى معرفتيف و وعييف بحقوقيف، و حماية أنفسيف. حتى يتـ رف القانوني و االستشارات
 المشروع يعمؿ عمى:

 .تحسيف الظروؼ النفسية و االجتماعية لمنساء المستيدفات .1
   الدخؿ. لتحسيفباألنشطة االقتصادية  تسييؿ مشاركتيف .2
 .خمؽ نواه لممشاريع الصغيرة ليف .3
 .زيادة الحساسية لممجتمع الفمسطيني تجاه اىمية حماية النساء المعنفات و النساء في خطر .4
    .منساء الالتي يتعاطيف الترماؿ و الالتي في عجز عف العمؿ بسبب العنؼتنفيذ جمسات توجييية فردية ل .5
 .تركز عمى التنمية االجتماعية بناء قدرات جمعية عايشة لتنفيذ مشاريع  .6
  .بناء قدرات االكتفاء الذاتي لمنساء المستيدفات .7
 
 النتائج
لقاءات ارشاد جماعي لممشاركات  لقاءات تعريفية( بيدؼ التعريؼ بالجمعية، و أىدافيا و خدماتيا، و  8تـ تنفيذ  -

بدورات التدريب  معية، و تعريفيفطاقـ الجالييكؿ التنظيمي ليا، كذلؾ لتعريؼ المشاركات ببعضيف البعض و ب
 الميني الموجودة. أيضا تـ تنفيذ تقييـ احتياجات لممشاركات مف تأىيؿ نفسي و تدريب ميني خالؿ ىذه المقاءات.

 مشاركة في برنامج التمكيف الفردي. 28تنفيذ تقييـ قبمي و بعدي لعدد  تـ -
ساعة تدريب  480حيث حصمت كؿ دفعة عمى مشاركة و إدماجيف في برنامج التدريب الميني  28اختيار  تـ -

 .ميني
لقاء مجموعة لكؿ مجموعة عمى حدا تتناوؿ عدة مواضيع مثؿ: ميارات االتصاؿ و التواصؿ،  24تـ تنفيذ  -

الصداقة، النساء في القانوف الدولي االنساني، الصدمة النفسية، اليات التفريغ النفسي، الدعـ النفسي لمتعامؿ مع 
العنيديف، تأكيد الذات، العالقات العائمية، التنشئة االجتماعية، الخالفات الزوجية والمشاكؿ الصدمة، األطفاؿ 

األسرية "األسرة الممتدة"، المراىقة، التبوؿ الالإرادي، الضغوط النفسية، العنؼ أنواعو وأسبابو، الصحة العقمية، 
 ألحواؿ الشخصية. ي، اتفاقية سيداو، الخطبة والزواج، وقانوف االعنؼ الجنسالجندر و 

جمسة اقتصادية حيث أف الفكرة التمييدية لممشاريع االقتصادية تـ تأسيسيا لكؿ مشاركة بمساعدة  12تـ تنفيذ  -
 مسيمو المجموعة، بحيث تكوف ىذه الفكرة ليا عالقة بالتدريب الميني التي تمقتو بناء عمى اختيارىا.

 اؿ النفسي واالجتماعي .جمسة إرشاد فردي لممشاركات في المج 135تـ تقديـ  -
لمقياـ برسـ  GCMHPحاالت إلى عيادة  5حالة مف الحاالت المعقدة لمحصوؿ عمى دعـ إضافي   12تـ تحويؿ  -

حالة إلى خدمات األونروا لمحصوؿ عمى مساعدات اقتصادية، حالة واحدة إلى وزارة الصحة  2كيربائي لمدماغ، 
 ة إغاثة األسرة لمحصوؿ عمى مساعدات طارئة(.حاالت لجمعي 4لمحصوؿ عمى التأميف الصحي، و 

خطة اقتصادية لكؿ مشاركة كؿ عمى حدة حيث تشتمؿ كؿ خطة عمى الرؤية لممشروع االقتصادي  28تحضير  -
 التي ترغب كؿ مشاركة بانجازه في المستقبؿ.

 جمسة اشراؼ لطاقـ العامميف  12تـ تقديـ  -
 ت جمسة اشراؼ و متابعة عمى المشاركا 12تـ تقديـ  -
 زيارة منزلية  80تـ تنفيذ  -
 تـ تقديـ العديد مف الدورات التدريبية اإلضافية لممشاركات  -
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 جمسات متابعة لممشاركات بعد االنتياء مف التدريب الميني. 6تـ تنفيذ  -
 النسوية تمت المشاركة بفعالية الثامف مف آذار   يـو المرأة العالمي ( مف خالؿ التنسيؽ و التعاوف مف المؤسسات -

 االخرى.
  .تـ المشاركة بفعالية الستة عشر يوما لمناىضة العنؼ ضد المرأة في نوفمبر -

 الثانيالمشروع 
 المساهمة في حماية الحقوق القانونية للنساء في مدينة غزة من خالل تحسين فرص وصولهن للعدالةاسم المشروع  : 

  : 2013\3\31إلى  2012\4\1تاريخ التنفيذ 
 غزة ظة: محاف مكاف التنفيذ 
  : امرأة 1200عدد المستفيديف 
  : دعـ مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي و تمويؿ  الحكومة اليابانية جية  التمويؿ 
  50000:  الموازنة  $ 

 الهدف العام 
 تقديـ خدمات العوف القانوني و المساىمة في حماية الحقوؽ القانونية لمنساء و الفتيات و تحسيف فرص وصوليف لمعدالة

 تطبيؽ تدخالت قانونية. مف خالؿ
 طبيعة المشروع

تقػػـو فكػػرة المشػػروع عمػػى تقػػديـ العػػوف و المسػػاعدة القانونيػػة لمفئػػات اليشػػة فػػي قطػػاع غػػزة لتكػػوف جػػزء مػػف الجيػػود التػػي 
وع تبذليا االمـ المتحدة ممثمة في برنامجيا االنمائي و ذلؾ لمتخفيؼ مف آثار الحصار و الحرب التػي أدت الػى تزايػد مػر 

في نسب الفقر و البطالة و نشوء مشاكؿ مستحدثة ذات أصؿ و طبيعة قانونية ، كما و يعمؿ المشػروع عمػى كفالػة حػؽ 
دة التقاضػػي كحػػؽ دسػػتوري راسػػخ و تعزيػػز مبػػدأ سػػيادة القػػانوف و الوصػػوؿ لمعدالػػة ، و انطالقػػا مػػف مسػػئولية االمػػـ المتحػػ

أتي التمكيف القانوني مقدمة منطقية لمتمكيف االقتصادي و محاربة الفقر القانونية و االخالقية تجاه الشعب الفمسطيني ، ي
 المدقع .

يقدـ المشروع خدمة العوف القانوني لمفئػات اليشػة عمػى مسػتويات ثػالث ، أوليػا : التوعيػة القانونيػة و ثانييػا : االستشػارة 
وؿ تصالحية ، تفاديا لخمؽ مزيد مف الصراعات القانونية الفردية منيا و الجماعية ، باالضافة لموساطة المستندة عمى حم

المجتمعية و ثالثيما : التمثيؿ القانوني و الذي يشمؿ التقاضي أماـ المحاكـ أو مف خػالؿ اسػتخداـ آليػات حػؿ النزاعػات 
 البديمة مثؿ التحكيـ.

لعطاء ، مركز شئوف جمعية اجامعات :  3مؤسسة مف مؤسسات المجتمع المدني و  15مشروع تـ تنفيذه بالشراكة مع ال
المرأة ، مؤسسة الثقافة و الفكر الحر ، اتحاد البرامج النسائية ، التحالؼ مف أجؿ العدالة ، الجمعية الوطنية لمديمقراطية 

، المركػػز الفمسػػطيني لمديمقراطيػػة و حػػؿ النزاعػػات، المعيػػد الفمسػػطيني لالتصػػاؿ و التنميػػة، الييئػػة الفمسػػطينية و القػػانوف
االعػالـ المجتمعػي، مركػز ىػدؼ لحقػوؽ االنسػاف، جمعيػة الػوداد لمتأىيػؿ المجتمعػي، المجمػس النرويجػي  لالجئيف، مركز

لالجئػػػيف، نقابػػػة المحػػػاميف الفمسػػػطينييف، جامعػػػة األزىػػػر بغػػػزة، الجامعػػػة االسػػػالمية فػػػي غػػػزة، جامعػػػة فمسػػػطيف، و الكميػػػة 
 .الجامعية لمعمـو التطبيقية 

 مبررات المشروع
 ، و العممية العسكرية الكبيرةو استمرار الحصار الجائر عمى القطاع 2008مى غزة في ديسمبر إف الحرب األخيرة ع

 كاف ليا تبعيات مدمرة عمى الحياة المدنية ، الوصوؿ الى العدالة كاف محدود جدا .  2012نوفمبر  21-14في الفترة 
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ارتفاع نسب الفقر و البطالة و الوضع الراىف اف سكاف القطاع يواجيوف ظروفا قاسية اجتماعيا و اقتصاديا دلت عمييا 
 اثر عمى شرائح و قطاعات كبيرة مف السكاف بحيث اصبح الكثيروف يعتمدوف عمى المساعدات و المعونات االغاثية 

و بالنسبة لمنساء و االطفاؿ خاصة فالوضع بعيد جدا عف االستقرار ، فاألرامؿ نتيجة الحرب االسرائيمية أو النزاعات 
مية يواجيف العديد مف المشاكؿ القانونية منيا عمى سبيؿ المثاؿ إجبارىف عمى الزواج ، مشكمة حضانة األطفاؿ و الداخ

 الميراث ، مشاكؿ أخرى تتعمؽ بزيادة عمالة األطفاؿ و االطفاؿ الذيف يصطدموف مع القانوف .
القانوني و تحسيف الوصوؿ لمعدالة في  مف خالؿ تطوير القدرات المحمية فإف المشروع ييدؼ الى تقديـ خدمات العوف

 غزة ، و في النياية يساعد عمى تقوية بعض المجتمعات االكثر ىشاشة و تعزز سيادة القانوف .
 

 النتائج
 نقاية المحاميف.ل قضية 35امرأة قانونيا اماـ المحاكـ الشرعية و تحويؿ  56تـ تمثيؿ  -
 لقاء في جمعية عايشة و المؤسسات الشريكة. 29 عقدخالؿ ة مف \منتفع 950تـ تقديـ جمسات توعية قانونية ؿ  -
 استشارة نفسية فردية. 144استشارة قانونية فردية و  179تـ تقديـ  -
 جمسة قضاء شرعي متعمقة بقضايا المرأة 40رصد وتوثيؽ  -
 LTFالعوف القانوني و مجموعة المياـ القانونية  مع شبكةو التواصؿ  دعـ التشبيؾاالستمرار في  -
 نظيـ دورتيف تدريبيتيف تتناوؿ الحقوؽ القانونية لمنساء.تـ ت -
أحكػػاـ قضػائية متعمقػػة بقضػػايا  3مشػػاركات قضػائية حػػوؿ  3نسػخة مػػف كتيػػب يحتػوي عمػػى  1000تػـ اعػػداد ونشػػر  -

 المرأة.
 دراسة بحثية، مؤتمر متخصص واحد، وحممة إعالمية، بياف صحفي. -
لوحة اعالنية، كتيبات، خػرائط التطريػز لنظػاـ العػوف القػانوني منشورات وسائؿ االعالـ مثؿ سبوت اذاعي ، تصميـ  -

 في قطاع غزة، أوراؽ ممونة لممكاتب و دفتر مالحظات.
 .اعداد و تنفيذ الحفؿ الختامي لممشروع -

 
   الثالثالمشروع 

 تحسين وعي المجتمع الفلسطيني و قدرته على معالجة قضايا المساواة بين الجنسين    المشروع:اسم 
 األوؿ : منفذ بالشراكة مع المركز الفمسطيني لمديمقراطية و حؿ النزاعات الجزء 
  : لعدـ جاىزية المدارس 2011أوقؼ لمدة أربعة أشير في   2012\4\30إلى  2011\1\1تاريخ التنفيذ 
  محافظات قطاع غزة  التنفيذ:مكاف 
  منتفع 2175 المستفيديف:عدد 
 :جية التمويؿUNWOMEN 
 :40300 الموازنة  $USD الثمائة دوالر أمريكيأربعوف ألفا و ث 

 الهدف العام 
رفع وعي المجتمع الفمسطيني في قضايا المساواة بيف الجنسيف ، و بناء قػدرات المنسػقيف فػي المػدارس و الػذيف سػيكوف 

  .ليـ الدور في استدامة المشروع
 

 طبيعة المشروع
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 160مػف االىػالي اضػافة الػى  500س وكالػة الغػوث ، المرحمػة االعداديػة فػي مػدار  طفال مف 1500المشروع  استيدؼ
المشػػروع ىػػذه المنظومػػة المتكاممػػة مػػف االفػػراد   أطفػػاؿ ،  احتػػوىنسػػقي المبػػادرات داخػػؿ المػػدارس ، حيػػث منسػػؽ مػػف م

أىالي ، منسقي مبادرات ( لمعمؿ عمى توعيتيـ فػي مجػاالت النػوع االجتمػاعي و العنػؼ بمػا يضػمف االسػتدامة و تحقيػؽ 
 المرجوة .  األىداؼ

المشػػروع عبػػارة عػػف جمسػػات توعويػػة لمفئػػة المسػػتيدفة و حمقػػات نقاشػػية بيػػنيـ ، إضػػافة الػػى تػػدريب لممرشػػديف و منسػػقي 
المبػادرات فػػي المػػدارس لرفػػع كفػػاءتيـ فػػي مجػػاؿ المسػػاىمة بتوعيػة األطفػػاؿ حػػوؿ قضػػايا المسػػاواة بػػيف الجنسػػيف ، و مػػف 

 حماية االطفاؿ مف االستغالؿ ، الجندر و حقوؽ الطفؿ . الموضوعات المطروحة كاف العنؼ المدرسي ،
 

 مبررات المشروع
يػػأتي مشػػروع تحسػػيف وعػػي المجتمػػع الفمسػػطيني لمناصػػرة قضػػايا الجنػػدر فػػي قطػػاع غػػزة ضػػمف إطػػار برنػػامج االىػػداؼ 

ث ينفػذ المشػروع مػف حيػ األلفية التنموية لممساواة فػي النػوع االجتمػاعي و تمكػيف المػرأة فػي األرض الفمسػطينية المحتمػة ،
 قبؿ جمعية عايشة لحماية المرأة و الطفؿ و بالشراكة مع المركز الفمسطيني لمديمقراطية و حؿ النزاعات  

 
 النتائج
 النفسييف و االجتماعييف.المرشديف  مف 20عدد تدريب  -
 جمسة  30مف خالؿ تدريب منسقي المبادرات  -
أربعة جمسات لكؿ مجموعػة عمػؿ ، جػدير بالػذكر و ذلؾ بواقع  ، 240مف واقع  توعية مع األطفاؿجمسة  16تنفيذ  -

 2012، استأنؼ في سبتمبر و مستمر حتى أبريؿ  2011|أف المشروع تأجؿ لمدة أربعة أشير في 
 و ذلؾ بواقع ثالثة جمسات لكؿ مجموعة عمؿ 60مف واقع توعية مع األىالي  جمسة 27تنفيذ  -
 بروشور عف المشروع  1500بوسترو 1500تـ اعداد ، طباعة و نشر  -

 
 الجزء الثاني : منفذ بالشراكة مع جمعية وفاؽ لرعاية المرأة و الطفؿ 

  : 2012\5\31إلى  2011\12\1تاريخ التنفيذ   
  مكاف التنفيذ : محافظات قطاع غزة 
  : عدد المستفيديف 
 : جية  التمويؿUNWOMEN 
  50000:  الموازنة  $USD خمسوف دوالر أمريكي 

 
 م الهدف العا

 تحسيف وعي المجتمع الفمسطيني و قدرتو عمى معالجة قضايا المساواة بيف الجنسيف
 

 طبيعة المشروع
عبارة عف حممة توعية مجتمعية لمنساء و الرجاؿ في موضوع العنؼ ضد المرأة ، تبعياتو و انعكاساتو ، و اليات التدخؿ 

 و الحماية لمنساء المعنفات 



AISHA, annual report 2012 

 

11 

ورشػػة تػػدريب كػػؿ ورشػػة  36ة مػػف محافظػػات الجنػػوب ، غػػزة و الشػػماؿ مػػف خػػالؿرجػػؿ و امػػرأ 720المشػػروع  اسػػتيدؼ
 جمسات ثالثة منيا نفسي اجتماعي و اثناف قانوني  5حوالي 

 4اخصػػائي نفسػػي و اجتمػػاعي و قػػانوني فػػي المواضػػيع المطروحػػة و مػػف ثػػـ اختيػػار  20المشػػروع بػػدورة تدريبيػػة ؿ بػػدأ 
ف فػػػي الشػػػماؿ و مػػػف خػػػالؿ جمعيػػػات عايشػػػة ووفػػػاؽ و مؤسسػػػتيف شػػػريكتيمػػػنيـ يعممػػػوف فػػػي التوعيػػػة المطروحػػػة و ذلػػػؾ 

 .اخرييف في الجنوب
 مبررات المشروع

المشروع مع قضايا العنؼ ضد النساء و الفتيات في المجتمع الفمسطيني ، العنؼ الذي يمارس فػي محػيط عػاـ و تعامؿ 
الجائر عمػى القطػاع ، ارتفػاع نسػب الفقػر ، الحصار محيط خاص ، الظروؼ الغزية الصعبة مف آثار الحرب عمى غزة 

المػدقع و البطالػة أثػرت سػمبا عمػى الرجػاؿ و النسػاء عمػى حػد سػواء كمػا أسػيمت فػي تفريػغ االحباطػات الناتجػة عػف ىػذه 
 . الظروؼ في خالفات عائمية و زوجية رفعت وتيرة العنؼ ضد المرأة
المػرأة و  لمجتمػع الفمسػطيني تجػاه قضػية العنػؼ ضػدمف ىذا المنطمؽ جاءت أىمية المشروع فػي رفػع وعػي و حساسػية ا

 انعكاساتو و الية التعامؿ معو 
 
 النتائج
 متدربات لتكويف فريؽ عمؿ المشروع. 4أخصائية نفسية و محامية مف كال الشريكيف و اختيار  20تدريب  -
 تنظـ ورشة عمؿ لمتعريؼ بأنشطة المشروع في حضور الشركاء و فريؽ العمؿ. -
 مؤسسات قاعدية ليكونوا شركاء جزئييف لممساعدة في تنفيذ أنشطة المشروع. 4التنسيؽ مع  -
فػػرد  740مػػف أصػػؿ  720و جمعيػػة وفػػاؽ تسػػتيدؼ  مقسػػمة بالتسػػاوي بػػيف جمعيػػة عايشػػة ورشػػة توعيػػة  36تنفيػػذ  -

  رجاؿ و نساء(
 يذه في جمعية وفاؽ.لقاءات طاولة مستديرة، تـ تنفيذ لقاءاف في جمعية عايشة و المقاء االخير تـ تنف 3تنفيذ  -
صدار حممة إعالمية  -  و جمسات اذاعية.، اذاعي سبوت، نشرات، كتيبات ضمتتصميـ وا 
مػػدارس الوكالػػة، فريػػؽ العمػػؿ و  شػػخص  ممػػوليف، شػػركاء، 140تنظػػيـ الحفػػؿ الختػػامي لجػػزأي المشػػروع بحضػػور  -

 اخريف(
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


