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 ةــــــــمقدم
لتعامـل مـع من خالل أنشطتها وبرامجها النوعية في التعامل مـع قضـايا النـوال امجتمـاعي خًواـا  اجمعية عايشة  قدمتهدور ريادي  

عــدة اتفاايــات مــع ممــولين وقــر اء لتقــديم خــدمات نوعيــة لف ــات  2018حــامت العنــ  لــد النســاءع فقــد وقعــل الجمعيــة خــالل العــا  
مًــنفة عاليــة الهشاقــة مفــل األتفــال المتســربين دراحــيا  وتفــالت لــوايا التففــت األحــري والتشــرد وف ــات الطفــالت العرلــة للــ وا  

ا  وأيضا  النساء لوايا امدمان واألمراض النفسية وذلت لمن منهجية عايشة الجديدة في التعامل مع العنـ  المبكر والمت وجات فعلي
والدفاال عن حقوق النساء وامتفال في قطاال غ ةع لقد أقارت النتائج والدروس المستفادة من المشاريع السابقة إلى أهمية التعامل مـع 

فـي التـدخالت الممنهجـة والمعتمـدة علـى أدلـة ودراحـات قامـل عهـا الجمعيـة خـالل األعـوا    تلت الف ات بخًواـية واعطاءهـا امولويـة
عــين الجنســين فــي الفالثــة األخيــرة ففــان الهــد  مــن تلــت التــدخالت مناهضــة العنــ  وتع يــ  حــيادة العدالــة والقــانون وتوقيــ  المســاواة 

 المجتمع الفلسطيني.

والتمكــين أخــرو وفــي نفــس امتجــام قامــل جمعيــة عايشــة عتــوفير تــدريبات متخًًــة فــي مجــال الــدعم النفســي امجتمــاعي مــن جهــة 
ة رها حـديفا  مفـل حـواء ال هـرة وأدا معتمدة في ذلت على خبرات تراكمية وأدلة تم تطوي وتقديم  افة التسهيالت للخريجات في هذا المجال

مـن خـالل منهجيـة ادارة الوالـة والـذي يقـد  خـدمات نوعيـة ومتفاملـة للنسـاء والمعـيالت ألحـرهن  التمكين الفردي للنساء لوايا العنـ 
تشــمل الــدمج وةعــادة التاهيــل مــن خــالل الــدعم النفســي وامجتمــاعي والقــانوني والتوعيــة فــي  افــة المجــامت والتشــبيت مــع الم حســات 

لبــدء مشــاريع اــ يرةع ولفــن ومــع امنهيــار امقتًــادي واــعوبة  الرحــمية واألهليــة مــع تــوفير تــدريت مهنــي واقتًــادي ومــن  اــ يرة
الف ــات التــي تســتهدفها عايشــة اعدادت األعبــاء الملقــاة علــى عــات  النســاء والــذي تطلــت مــن الجمعيــة احــتمرارية المتابعــة مــن خــالل 

وفر حيـاة  ريمـة توـدي رص لدخل يـالتدريبات المتقدمة في المجامت المختلفة والتشبيت وتففيف البوث عن فرص لهن ولفن تبقى الف
 كبير للجميع.

احتطاعل الجمعية خالل العا  امخير التقد  فـي مجـال المشـار ة المجتمعيـة ودعـم مشـار ة النسـاء والشـباه والمـراهقين مـن الجنسـين 
تقيـيم احتياجـات في خل  مساحات آمنة من خالل افتتاح ثالثة حـدائ  عامـة فـي  ـل مـن رفـ  والوحـطى والشـمال عنـاء علـى معـايير و 

قامــل عتنفيــذم بالشــراكة مــع م حســات دوليــة وموليــة وبلــديات وقــر ات خااــة وقــد أاهــرت نتــائج المشــروال انجــاعا  والــوا  فــي هــذا 
 المجال. 

وفــي نوعيــة الخــدمات المقدمــة والتــي حــتقد  خــالل األعــوا  ي طــي هــذا التقريــر قفــ ة نوعيــة عرامجيــا  وخــدماتيا  فــي مجــال عمــل الجمعيــة 
ادمــة للنســاء واألتفــال مــن لــوايا العنــ  والســعي الــدائم مــن قبــل مجلــس إدارة الجمعيــة وتاقمهــا التنفيــذي للتخ يــف مــن معانــاتهم الق

المتربًة عهم من اتجاهات عديدة وحقهم في العيش بورية احـتقالل وتوـل مةلـة دولـة مسـتقلة توديات ودعم امودهم في مواجهة ال
 ال  وبوياة  ريمة  أمفالهم في  افة بقاال األرض.ينعمون فيها باألمن واألمان والس

انطالقة حقيقية حجلتها الجمعية باتالق مر ـ  عايشـة المجتمعـي لتقـديم خـدمات الًـوة النفسـية وةحـاءة احـتخدا  العقـاقير فـي أعريـل 
المت ايـد علـى والـذي جـاء ليلبـي امحتيـا   عيادة خارجية بسبت عـد  الـتمكن مـن افتتاحـه  مر ـ  مبيـل  مـا  ـان مخططـا  لـهع   2018
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رو  الًــعبة التــي يعيشــها المــواتن فــي قطــاال غــ ة والتــي تــ داد آثارهــا الســلبية حــدة فــي حالــة النســاء الخــدمات النفســية فــي اــل الةــ
وامتفـال وامكفـر لـعفا  ألحـباه  فيــرة وقـد حـجلل العيـادة الم ـات مــن المسـتفيدين خـالل فتـرة وجيـ ة مــن خـالل التوويـل مـن عيــادات 

 ريكة.عايشة المتنقلة على مستوو الموافةات ومن الم حسات الش

وأننـا لـن نتـوانى للوةـة واحـدة عـن عـذل  افـة مـا عوحـعنا مـن أجـل ن  د على ادق العهـد مـع ف اتنـا المسـتهدفة إننا في جمعية عايشة  
النهوض بمجتمعنـا الفلسـطيني وتوسـين مسـتوو المشـار ة للنسـاء والشـباه وعيـادة الففـاءات المهنيـة الالعمـة لـدعم هـذا الهـد  وتوقيـ  

عم فيهـا المـواتن بالوريـة والمسـاواة مسـتقلة يـنعبنـاء دولـة فلسـطينية اها ألنفسنا من أجل حماية المشـروال الفلسـطيني رحالتنا التي ولعن
 والفرامة امنسانية.

 س اإلدارةــــــــمجل

 كلمة المجلس:
مليـون مـواتن فلسـطيني فـي  2فلسطين الموتلةع قطاال غـ ة الموااـرع دولـة عـال وتـن هـذا هـو الواقـع المريـر الـذي يعيشـه أكفـر مـن 

وتن يعاني من أبشع وأفةع انواال امنتهاكات بو  البشرية والخرق الفال  للمواثي  الدولية حـيما انـه الشـعت الوحيـد فـي العـالم الـذي 
 م عال يقبع تول امحتالل حتى يومنا هذا.

لم فتعاني  افة اقكال القهر والتميي  والةلم فـي تعيش النساء في فلسطين أولاعا  خااة وممي ة لألح  بالسلت عن باقي نساء العا
مجتمع م عال يعيـر اهتمامـا  لفقافـة وعـادات باليـة ويعـاني جـراء الولـع السياحـي البـائس احـتالل وانقسـا  وحًـار واعتـداءات وحـروه 

 متفررة في فترات عمنية متقاربة.

الضفة ال ربية والقدس والعـالم ممـا يوـد مـن حريـة الور ـة  من نًفهم نساء مع ولين عن أكفرمليون نسمه   2اغالق قطاال غ ة يبقى  
والعال  والتعليم وفرص العمل. ي ثر اغالق قطاال غ ة المستمر ألكفر من عشر حنوات تأثيرا مدمرا علـى الفلسـطينيين الـذين يعيشـون 

يـة الخـدمات المقدمـة لهـن والبطالـة في غ ة. ومـن التوـديات التـي تواجـه النسـاء انتشـار العنـ  المبنـى علـى الـدور امجتمـاعي ومودود
المرتفعة التي والل إلى أعلى مستوياتها على امتالق فـي اـفوفهن والفقـر وانهيـار البنيـة امقتًـادية ومـا تبعهـا مـن انهيـار لجـدار 

 الوماية لهن.

امقتًـادية الخانقـةع المعطيات المذ ورة أعـالم هـي ليسـل موـف اـدفةع عـل لهـا عـدة أحـباه ودممت: الولـع امجتمـاعيع األعمـة 
المعاناة في معبر رف  البريع نتا  الًراعات السياحية وباألحاس الوًار الذي يفرله امحتالل على قطاال غـ ة.  ـل هـذم العوامـل 

 . واألتفال واألحرة الفلسطينيةت ثر بشكل مباقر وعمي  على حياة النساء 

 مهمتـهل مـالذي نال الفقة من الجمعية العمومية وبمساعدتها ودعمهـا أك يمر اليو  عا   امل على انتخاه مجلس إدارة جمعية عايشة
عال يعمـــل جاهـــدا  مـــن أجـــل تطـــوير العمـــل  وم 2018للعـــا  امولـــى فـــي توقيـــ  رحـــالة وأهـــدا  الجمعيـــة وتنفيـــذ خطتهـــا امحـــتراتيجية 

جــاتهم المهنيــة والخااــة حســت امكانيــة بالجمعيــة وتقــديم خــدمات نوعيــة لمــوافي الجمعيــة مــن خــالل تطــوير القــدرات ومراعــاة احتيا
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الجمعيــة وأيضــا  للف ــات المســتهدفة مــن خــالل رحــم عــرامج ومشــاريع نوعيــة تلبــي احتياجــاتهم المت ايــدة فــي اــل التــدهور الخطيــر فــي 
 امولاال امنسانية.

ين عــدعم واقــرا  مر ــ  تطــوير هــذا هــو التقريــر الفــامن لعايشــة والــذي تــو  بوًــول الجمعيــة علــى قــهادة الن اهــة والشــفا ية لمــدة عــام
والـذي أحـدن نقلـة نوعيـة فـي  وانطالق مر   عايشـة المجتمعـي لخـدمات الًـوة النفسـية وةحـاءة احـتخدا  العقـاقير  NDCالم حسات  

 مجال عمل الجمعية وتخًًيتها واثبات هويتها عين الم حسات األهلية على مستوو الوتن.

حــيبقى المجلــس يقــد  مــا احــتطاال مــن وقتــه وجهــدم و فاءتــه مــن اجــل الوفــا  علــى هــذا امنجــاع الــذي لــم يكــن لــوم وجــود الع يمــة مــن 
 ودعم موافي الجمعية واخالص مموليه في العطاء وثقتهم بقدرتها على امحتمرار والعطاء لف اتها المستهدفة. أعضائه

 اإلدارة:أعضاء مجلس 
 س مجلس اإلدارةرئي الياس الجلدة  -
 نائت الرئيس خليل قاهين  -
 امين الًندوق  ت ريد جمعة  -
 أمين السر ندو عبتاوي  -
 عضو رأفل االوة  -
 عضو راوية حما   -
 عضو إيناس جودة -

 اجتماعات المجلس والجمعية العمومية:
عضــوا   38عايشـة بوضـور   بمقـر جمعيـة 23/4/2018الموافـ   امثنـينيــو  امجتمـاال العـادي للجمعيـة العموميـة عقـد تـم  .1

من أعضاء الجمعيـة العموميـة المسـددين حيـث قـد  رئـيس مجلـس امدارة عرلـا  مـوج ا  للتقريـر امداري للعـا    56من أال  
التعاقد الموافقة على  لوتم خالل امجتماال نقاش واقرار التقريرين امداري والمالي واختيار مدق  الوسابات حيث تم  2017

ع  مـا تـم اجـراء انتخابـات منتخـاه 2018قـانوني لوسـابات الجمعيـة عـن العـا    مـدق  غ الـة وقـر ائهتالل أعو  مع قر ة  
 وقد ترق  حبعة أعضاء فاعوا جميعا  بالت  ية من الجمعية العمومية. 2021-2018مجلس إدارة جديد لألعوا  

ــد  .2 ــم عقـ ــا   11تـ ــالل العـ ــاال لمجلـــس اإلدارة خـ ــ و  2018اجتمـ ــة قـ ــا مناقشـ ــم فيهـ ــي تـ ــ  والتـ ــا يتعلـ ــة  يمـ ــن الجمعيـ الموافين بـ
تشــكيل توعيــع المهــا  والمنااــت و والمشــاريع والولــع المــالي للجمعيــةع و  ــان مــن أهــم مــا تــم خــالل امجتماعــات للمجلــس 

ــانع  ــل والتعيينــــات علـــى المشــــاريع و اللجـ ــة للوًــــول علـــى التمويـ ــذلت المقدمـ ــة فـــي الجمعيــــة و ـ ــة المشــــروعات القائمـ مناقشـ
قرارات تمل بالتداول ومناقشة حلم الرواتت للموافين والمًادقة على ترحـيات واعتمادوالمشار ة في لجان الفرع والمقاعالت 
على لمان الن اهة والشفا ية فـي  افـة امجـراءات والسياحـات  وقد حرص المجلس ععطاءات واعتماد قوائم موردين للجمعية

 المتعلقة بكافة األمور الساع  ذ رهاع  ما تابع العمل اليومي مع اإلدارة التنفيذية.
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16%

56%

28%

حركة المعامالت المالية

العطاءات عروض السعر

 الموارد البشريــــــة
مــوافي الجمعيــة األحاحــيين فــي  21مواــ  وموافــة و ــان مــنهم  45أمــا بالنســبة للعــامالت والعــاملين فــي الجمعيــة فقــد علــ  عــددهم

 ات من م حسات أخرو خار  وداخل غ ة.\ات ومنتدعين\ومتطوعينموافين على المشاريع 24المجامت اإلدارية والمهنية و

باقــرا  المــدره مــدره فــي مولــوال المواجهــة بــاحترا  مجموعــة مــنهن علــى مــن موافــات  6حًــلل   يمــا يخــق تــاقم الجمعيــة فقــد
 .األمريكي المتخًق جو ويستون وفي مجال الجندر التوولي باقرا  الد تور ناتيكو والمنتده من م حسة عروموندو البرت الية

كما تم تدريت تاقم الجمعية على خطة امخالء في الطواروءباقرا  م حسة أكتد الدولية وت ويد الجمعية بخطـة اخـالء تـم اعتمادهـا 
 مجلس اإلدارة.  من قبلمحقا  

بعـد اعتمادهـا مـن مجلـس اإلدارةع وهـذم السياحـات حياحات في األدلة وامجراءات اإلدارية والمالية للجمعية والتـدريت عليهاا  5تم دمج  
 .2107هي الجندر وحماية الطفولة ومدونة السلوك والتطوال ومكافوة الفساد والتي تم تطويرها العا  

فـــي المجــامت المختلفـــة   اإلدارة والمشـــاريع  2018متطـــوال ومتطوعــة خـــالل العــا   8واــل إلـــى  جــدير بالـــذ ر أن عــدد المتطـــوعين
ــبة والســـكرتارية ــدد المتـــدربين مـــن تلبـــة وتالبـــات وامعـــال  والتـــدريت المهنـــي والترجمـــة والخدمـــة امجتماعيـــة والمواحـ ــا واـــل عـ    مـ

متدره ومتدربة في مجامت علم النفس والخدمة  75الجامعات )امعهرع اإلحالميةع القدس المفتوحةع األقًىع الفلية الجامعية( إلى 
 .لمختلفةالدعلو  والبكالوريوس والماجستير والسكرتارية ومجامت التدريت المهني ا امجتماعية واإلدارة لمستويات

 قسم الماليــــة والمشتريـــــــات
 الممسـوجة الخبـرة مـن الم يـد الماليـة لـدائرة ألـافل والتـي الماليـة واإلجـراءات المعـامالت مـن ومت ايدة  حريعة  حر ة  قهد 2018 العا 

 المتوفر. للفادر النوعية واملافة بالجودة

 والًـر  الماليـة المعـامالت تنفيـذ فـي الجـودة من مستوو  أعلى ويوق  لعملا بمتطلبات  ليفي  المالية  لدائرة  الافي   ادر  احتقطاه  تم
 حاهمل  ما الجديد المالي للنةا  احتجابة وذلت المالية الدائرة  في المها   فًل  عل  والتر ي  الجمعية  حسابات  وترتيت المشاريع  على

 جمعية.ال محتياجات لتستجيت للمشاريع المواعنات وولع تنةيم على الدائرة وأقرفل
 تــم  التــي  المالية  المعامالت  عدد  عل   حيث

 مواحبيع قيد 1783 العا  خالل  انجاعها
 ,عــــــروض 17 عــــــدد عطــــــاءات تتضــــــمن
 حعر.  عرض 62 عدد أحعار
 خــــالل تنفيــــذها تــــم التــــي للمشــــاريع ووفقــــا
 مــالي تقريــر 31 يقــاره مــا تســليم  تم  العا 

 تنفيذها.  تم التي  للمشاريع
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 قسم إدارة المشاريـــــــع وتجنيـــــــد األموال
 وتجنيــد العمــل تنةــيم أجــل مــن الــدبوه والعمــل العطــاء مــن 2018 العــا  خــالل رائعــا   نموذجــا   األمــوال وتجنيــد المشــاريع دائــرة قــدمل

 وخطــة امحــتراتيجية الخطــة لـمن المعتمــدة وامنشــطة البــرامج لت طيـة مشــروال 93 لهــا التقـد  تــم التــي المشــاريع عـدد علــ  فقــد األمـوال
 وبمســاعدة اإلدارة ومجلــس التنفيذيــة اإلدارة اقــرا  وتوــل 1820 العــا  نهايــة مــع الــدائرة تمكنــل حيــث 2019-2018 للعــا  العمــل

 مـن المتبقـي ت طيـة علـى اآلن العمـل وجـاري  2020 العـا  مواعنـة مـن وجـ ء  املـة  2019  العـا   مواعنـة  ت طيـة  مـن  خارجي  احتشاري 
 خطـ  عولـع الـدائرة مـلقا  مـا ع2023-2019 الخمسـية امحـتراتيجية للخطـة امعـداد علـى العـا   خـالل  القسـم  حـاهم  ع2020  العا 

 متابعــة إلــى باملــافة هــذا للممــولين ارحــالها قبــل ومراجعتهــا والنهائيــة والمرحليــة الميدانيــة المختلفــة للتقــارير والمتابعــة للمشــاريع التنفيــذ
 بالف ــات خااــة مســتقبلية احتياجــات ومناقشــة والتوــديات وامنجــاعات المشــاريع لــمن العمــل حــير لمتابعــة للممــولين الميدانيــة ال يــارات

 .عايشة مع العالقة وتطوير المستهدفة

 العالقــــات العامـــــة والدولية 

أعرعهـــا ممفـــل القنًـــلية مـــن الوفـــود والم حســـات الموليـــة علـــى مـــدار العـــا   98ومـــن الوفـــود امجنبيـــة  33احـــتقبلل الجمعيـــة حـــوالي 
البريطانية في فلسـطين ومـدير عرنـامج الواـول للعدالـة وحـيادة القـانون فـي عرنـامج اممـم المتوـدة امنمـائي وهي ـة األمـم المتوـدة للمـرأة 

يــف  ــان الهــد  منهــا التعــار  والتعر و ومســ ول البــرامج فــي منةمــة اليونيســيف بالقــدس ومســ ول البــرامج فــي منةمــة او ســفا  الدوليــة 
واحتياجـاتهم وبوـث حـبل التعـاون بأنشطة الجمعيـة وتقـديم الجمعيـة للممـولين وامتـالال علـى أولـاال النسـاء واألتفـال فـي قطـاال غـ ة 

ودراحة األففار والخط  التي مـن الممكـن أن تسـاهم فـي توسـين حـبل المعيشـة لهـم وعيـادة الفـرص لتمكيـنهم مـن المشـار ة فـي عمليـة 
 بسال  في مجتمعاته. التنمية المستدامة والعيش

اجتمـاال مـن اجتماعـات مجموعـات الومايـة المختلفـة التابعـة لهي ـة األمـم المتوـدة   الـدعم النفسـيع  43كما قار ل الجمعيـة بوضـور 
  والتـي تهـد  إلـى التعريـف بالعمـل اإلنسـاني ومشـار ة الخبـرات ع قطـاال التعلـيم والًـوةحماية الطفلع الومايةع فري  العمـل القـانوني

واألعـداد للف ـات التـي تتلقـى الخـدمات المختلفـة فـي اـل األولـاال والمشـاريع ن الم حسات وةعداد قاعدة عيانات خااة بالم حسـات عي
 اإلنسانية في قطاال غ ة.

اجتماال في الشبكات والتوالفات المختلفة للمرأة والطفل والشباه والمساءلة امجتماعية والتي  انل  37لكما حجلل الجمعية حضور 
باإللـافة إلـى اجتماعـات ي مجملها تهد  للض   والمناارة من أجل تعديل قوانين أو مناارة قضايا خااة بوقوق المرأة والطفل ف

قــبكة المنةمــات األهليــة والتــي  ــان مــن أعرعهــا اجتمــاال الجمعيــة العموميــة وانتخــاه مجلــس إدارة جديــد وتقيــيم عمــل الشــبكة وولــع 
 األهلية.الشبكة في تطوير ودعم الم حسات  المقترحات والتوايات لتع ي  دور
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 المشاريـــــــع 

 " ت النسوية الشابةاالقياد": المشروع األول

 2018أغسطس–2018  مايوتاريخ التنفيذ:  -
 مكان التنفيذ: قطاال غ ة  -
 خريجة 60عدد المستفيدين:  -
 UN UNRWAجهة التمويل:  -
 $20710المواعنة:  -

 الهدف العام 

 توسين قدرة الفتيات الخريجات على ممارحــة حريــة امختيــار وامحــتفادة مــن فــرص التنميــة الشخًــية والمهنيــة ومعالجــة عــد  المســاواة علــى جميــع
 والسياحية.مستويات الوياة امجتماعية وامقتًادية 

 : المشروعأنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة  

  إلــى تع يــ  فــرص العمــل للخريجــات الشــابات فــي قطــاال غــ ة. علــى YWLPيهــد  عرنــامج القيــادات الشــابة    امجتمــاعيعكج ء مــن مبــادرة النــوال  
واــولهم إلــى فــرص العمــل فــي حــوق العمــل وتع يــ  المعرفــة  المشار ات لتوســينلتع ي  مهارات  YWLPتم تًميم أنشطة عرنامج  التوديدعوجه  

 التوايــفعالمشار ين في مجتمعهم ومناعلهم و ذلت في العمل تسوي  وت ويد المشار ين بفــرص والمهارات التي اكتسبوها في الجامعة والتي حتفيد 
علــو  الواحــوهع تفنولوجيــا  الوياتيــةع القيــادةعخريجــة علــى مولــوعات عــدة  المهــارات  60والتــي حــتوفر لهــم مهــارات قاعلــة للتوويــل. تــم تــدريت 

 امجتماعي.بني على النوال المعلومات باملافة الى ورقات توعوية حول العن  الم

 

/ القضاء على التمييز والعنف الجنسي والجنساني ضد النساء ضحايا العنف في   عالثاني: "مشروالمشروع 

 المجتمعات المهشمة في قطاع غزة"

 31 – 2017ينــــــــــــــــــــــاير 1التنفيــــــــــــــــــــــذ: تـــــــــــــــــــــاريخ  -
 2018ديسمبر

 موافةتي غ ة والشمالالتنفيذ:مكان  -
/  300حــــيدات / رجــــال  430المســــتفيدين: عــــدد  -

 العاملين في الم حسات النسوية من50
 KVINNA TILL KVINNA التمويل:جهة  -
 125,894.73   المواعنة: € -
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 الهدف العام: 

واحــتخدا  يهد  الى القضاء علــى العنــ  لــد النســاء المهمشــات باملــافة الــى عنــاء قــدرات الم حســات النســوية فــي التعامــل ال الوــامت المعنفــة 
 نموذ  التمكين الفردي  منهجية والوة تتبع.

 

 وفقا لألهداف االستراتيجية:  المشروعاألنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة 

تموــورت انشــطة المشــروال حــول نقــل خبــرة جمعيــة عايشــة فــي نمــوذ  ادارة الوالــة والتمكــين الفــردي الــى مراكــ  البــرامج  2018خــالل  ❖
مــن تــواقم البــرامج النســائية بــاختال  تخًًــاتهم امداريــة  20در  مــن خــالل عقــد التــدريبات المكففــة لعــدد النســائية فــي النًــيرات والــ 

والمهنيــة باملــافة الــى عقــد جلســات المتابعــة امداريــة وامقــرا  امكلينيكــي مــن قبــل تــاقم جمعيــة عايشــة لومايــة المــرأة والطفــل.  مــا 
ير قــدرات الم حســات التــي تعمــل فــي مجــال حمايــة المــرأة وتــم تــدريت الطــاقم لــديهم احتهد  المشروال ايضا عيل اممــان  جــ ء مــن تطــو 

ــير العمـــل بالشـــكل الًـــوي  باملـــافة الـــى تطـــوير دليـــل  ــد مـــن حـ علـــى مولـــوال ادارة الوالـــة ومتابعـــة اداريـــة واجتماعـــات ربيعـــة للتاكـ
المقيمات في عيل اممان  مــا تــم تــدريت تــاقم عيــل  امجراءات الخاص عيبل اممان والذي يوتوي على قواعد الوماية الخااة بالنساء

 20تنفيــذ المشــروال تــم تشــكيل مجموعــة المســاعة الذاتيــة والمكــون مــن  إتــاراممــان علــى احــتخدا  الــدليل  مرجعيــة خااــة عهــم. وفــي 
متطــورة باملــافة الــى ناجية من العن  من المستفيدات السابقات في عرنــامج التمكــين الفــردي حيــث تــم تــدريبهم علــى موالــيع متقدمــة و 

 عقد بعف الورقات من قبلهم  نوال من مشار ة الخبرات مع نساء أخريات يعشن ارو  مماثلة. 

تخللل انشطة المشروال ايضا جلسات امقرا  النفسي وامكلينيكي لطاقم جمعية عايشة من قبل مشر  مختق باملافة الى رحالت  ❖
 ة.الرفاهي ترفيهية للمستفيدات وللطاقم  نوال من 

 
 

 " قطاع غزة فيمشروع االستجابة الشاملة والحماية للسكان المتضررين من النزاع ": المشروع الثالث

ــذ:  - ــاريخ التنفيــ ــو12تــ ــل11 – 2018 يوليــ  أعريــ
2019 

 ت قطاال غ ةاموافةالتنفيذ:مكان  -
 المتــأثراتمن السيدات    1050المستفيدين:  عدد   -

ــالجرحى(ع بمســــــــيرات العــــــــودة ) ــيدة  450أهاليــــــ حــــــ
 300تفــل متــأثر بمســيرات العــودة ) 600  عجريوة
 150عــا  , 12-9ذ ــور( مــن عمــر  300ع انــان
انان( مــن عمــر  150ع ذ ور  150المراهقين )  ف ة
 جري  ذ ور بال ين.  500عا ع   13-7

 OCHAاندوق امحتجابة امنسانية التمويل:جهة  -
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 $ 321,535المواعنة:  -

 الهدف العام 

امتفــال الــذ ور وامنــان علــى ع الرجــال عثر الن اال علــى الًــوة النفســية والعقليــة ورفاهيــة للمتــأثرين مــن النســاءيهد  للمساهمة في التخ يف من أ
 مستوو قطاال غ ة

 

 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع: 

بكل قخق  15للجرحى والمتأثرين من مسيرات العودة حيث تم احتهدا   نفسيوقد تموورت انشطة المشروال حول عقد جلسات دعم  ❖
 ة.باحتخدا  دليل حواء ال هر  النفسي وذلتجلسات من الدعم   10عواقع  مجموعة

 450 ,)أهاليــالجرحى( بمســيرات العــودة  المتــأثراتمــن الســيدات  1050المشــروال عــددجلسات الدعم النفسي علــى مــدار عمــر  احتهدفل   ❖
ذ ــور ,  150المــراهقين ) ف ــة 150عا  , 12-9ذ ور( من عمر  300انان ,  300)تفل متأثر بمسيرات العودة   600حيدة جريوة,  

 حيدة احاله 100عا ,   7-13انان( من عمر    150

جــري  لفــل موافةــة  100مســتوو الموافةــات الخمــس عواقــع  جــري  علــى 500وهناك انشطة الا ية تضمنها المشروال مفل احتهدا   ❖
رحلــة ترفيهيــة للف ــات  24الخــدمات,  بمــ وديتــدريت خــاص  الذاتيــةعتــدريت الرعايــة  التــوالي لتلقــىعة/ يو  لمــدة يــومين علــى حا  5لمدة  

 المستفيدة(

توتــا  محتشــارات  الوــامت التــيوذلــت محــتقبال  الخمســةمســتوو الموافةــات  علىعيادات متنقلة خااه بالمشروال   5حيث تم انشاء   ❖
 -الجمعيــة الفلســطينية لرعايــة مرلــى الســرتان خــانيونسع -جمعيــة المســتقبل الخيريــة رفــ ع –اماــدقاء  )جمعيــةفرديــه وادارة حالــه 

 الشمال( -جمعية انسان عال حدود غ ةع -الجامعة امحالمية الوحطىع

 2018االنجازات خالل 

 الجرحى(من اهالي  متأثرة 431حيدة جريوه, 318العقلية ) النفسيامجتماعي والًوةجلسات الدعم  10حيدة تلقل   749 ❖

حالــة تلقـــل  13حالـــة تلقــو احتشــارات عائليـــة,  13حــيدة تــم احـــالتهم للعيــادات المتنقلــة لتلقـــي دعــم نفســـي اجتمــاعي متخًــق ,  36 ❖
 خدمات الوماية( الًويةعالخدمات  تأهيلع مساعدةقانونيةعاعادة  )ادارةحالةعملة خدمة متفا حيدات تلقوا  4احتشارة تليفونية, 

 انفى(  223ذ ر,  148عا  ) 12-9تفل من عمر   371 ❖

تــدريت  التوالي لتلقــىحاعة/ يو  لمدة يومين على  5جري  لفل موافةة لمدة  100مستوو الموافةات الخمس عواقع  جري  على  500 ❖
 الرعاية الذاتية

 التحديات 

ا مــن واــمة  حيــث رفضــالبعف التوــدنواجــه تــاقم جمعيــة عايشــة بعــف العقبــات فــى التعامــل مــع بعــف الوــامت  والتعبيــر عــن قــعورهم خوفــ 
 المرض العقلي باإللافة إلى قلة الوعي المجتمعي باملطرابات النفسيةواعرالها 



14 | P a g e 

 

 

 " تمكين النساء المعيالت ألسرهن ": المشروع الرابع

ــذ: - – 2018مـــــــــارس  1تـــــــــاريخ التنفيـــــــ
 2019 مارس20

 قطاال غ ة  التنفيذ:مكان  -
ــدد  - ــتفيدين: عـــ ــاء  168المســـ ــن النســـ مـــ

مــــــــــــــن  200المعــــــــــــــيالت ألحــــــــــــــرهنع 
مــــن  200مســــتفيدات عرنــــامج حــــالفةع 

الرجــال مــن ذوي القرابــة مــع مســتفيدات 
 عرنامج حالفة

 -امجتماعيمبادرة النوال  التمويل:جهة   -
 إقليم حكومة الباحت -أونروا 

 $ 63,300المواعنة:  -

 الهدف العام 

تمكــين النســاء اقتًــاديا مــن خــالل تطــوير مهــارات )إلداريــةع الوياتيــةع الماليــة و ــذلت المعرفــة المرتبطــة بــالعن  يهــد  المشــروال إلــى 
 المبني على النوال امجتماعي(.

 

 : المشروعأنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة  

مجموعــة حــول موالــيع الوقايــة مــن العنــ  المبنــي علــى النــوال امجتمــاعيع المهــارات  14جلســة تدريبيــة لعــدد  350تنفيــذ  ❖
 اإلداريةع اإلدارة المالية والتسوي .

 النوال امجتماعي لمستفيدات عرنامج حالفة وأقاربهم.جلسة تدريبية حول مواليع الوقاية من العن  المبني على  160تنفيذ   ❖
 تنفيذ يو  ريادة األعمال ودعوة ممفلي حلطة النقد الفلسطينية والم حسات المًر ية في قطاال غ ة. ❖
( ورقات عمل مع ممفلي الم حسات الشريكة وم حسات المجتمع المدني والم حسات المًـر ية والمـدربين لمناقشـة 4عقد ) ❖

 لمشروال.آليات تطوير ا
 عقد ورقة ختامية للمشروال لعرض ومناقشة التوايات والدروس المستفادة من المشروال. ❖
 جلسة تدريبية حول مواليع تقليل المخاتر المالية والًوية والقانونية للمشاريع الً يرة. 49عقد  ❖
 ( رحالت إلى حالنات األعمال.7عقد ) ❖
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 يز المساواة بين الجنسين و نبذ العنف في قطاع غزة" في تعز والفتيانإشراك الرجال ": المشروع الخامس

 ديســــــمبر 31 – 2018 ينــــــايرتــــــاريخ التنفيــــــذ:ا  -
2018 

 قطاال غ ة التنفيذ:مكان  -
 حفير 75عدد المستفيدين:  -
 م حسة  يفينا تل  يفيناالتمويل:جهة  -
  43,585EUR المواعنة:  -

 

 الهدف العام 

عي ــة داعمــة لومايــة وتع يــ  حقــوق المــرأة والمســاواة عــين الجنســين فــي غــ ة بويــث دعــم ومســاهمة منةمــات المجتمــع المــدني فــي خلــ  
يًب  الرجال والفتيان عوامل الت يير أكفر فعالية من أجل الود من العن  المبني على النوال اإلجتماعي لد النساء والفتيات وتع ي  

 المساواة عين الجنسين.

 

 : لمشروعاأنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة  

 حاعات تدريبية حول مواليع الرعاية الذاتية واألمن المتفامل 10عقد  ❖
 حاعة تدريبية بعنوان تدريت مدربين حول دليل المواجهة باحترا  30عقد  ❖
 حاعة تدريبية بعنوان تدريت مدربين حول دليل الجندرية التوولية 30عقد  ❖
 حاعة تدريبية حول مولوال اإلحال  والعدالة 20عقد  ❖
 ( اجتماال مع السفراء لمتابعة حير المشروال.15)عقد  ❖
 عقد لقاء نً  حنوي مع السفراء لمناقشة مواليع ذات عالقة بالعدالة الجندرية ومناقشة امليات الفضلى لتنفيذ المشروال. ❖
جندريــة ( موافةــات تومــل موالــيع ال5( مبــادرات مجتمعيــة ال )5متابعــة المبــادرات التــي حــيقو  الســفراء عتنفيــذها وتنفيــذ ) ❖

 التوولية والعدالة الجندرية والمساواة عين الجنسين والمواجهة باحترا .
تنفيـــذ حملـــة يـــد عيـــد نســـتطيع وتشـــمل عقـــد جلســـة إذاعيـــة وةعـــالن إذاعـــي وفـــيلم وةعـــالن ممـــول حـــول موالـــيع المســـاواة عـــين  ❖

 الجنسين.
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ى النوع االجتماعي وتعزيز  تحويل وجهات نظر الرجال والفتيان حول العنف المبني عل: "المشروع السادس

 "المساواة بين الجنسين

 UN -جهـة التمويـل: هي ـة األمـم المتوـدة للمـرأة  -
Woman 

 قيكل 370,000المواعنة:  -

ــذ:  - ــدة التنفيــــــــــــــــــــــ إلــــــــــــــــــــــــى  01.06.2017مــــــــــــــــــــــ
30.11.2018 

ــتهدفة:  - ــة المســــ ــاله  1000الف ــــ ــن تــــ ــ  مــــ مراهــــ
 5مـنهم حيشـكلون    100المدارس الفانوية للبنينع  

 600رياديــة وحــو  يوضــرون تــدريت عنــاء القــدرات وينةمــون مبــادرات مجتمعيــة عــين أقــرانهم. وباإللــافة إلــى مجموعــات 
 قخق من آبائهم ومعلميهم حيوضرون ورقات عمل للتوعية حول الذ ورة والمساواة عين الجنسين

 مكان التنفيذ:  افة منات  قطاال غ ة -

 

 العام هدف  ال

( المعرفــة والمهــارات والمواقــ  لــدو الرجــال 1يــة فــي تع يــ  المســاواة عــين الجنســينع مــن خــالل أن يًــب  الرجــال والفتيــان أكفــر فعال
( ت يــر المواقــ  والمعتقــدات المجتمعيــة حــول الــذ ورة 2والفتيــان الداعمــة لوقــوق المــرأة وتع يــ  المســاواة عــين الجنســين وت ييــر الــذ ورة. 

 .والمساواة عين الجنسين

 ل فترة المشروع: األنشطة التي تم تنفيذها خال

تشــكيل لجنــة احتشــارية إلدارة عمليــة التــدريت تتــأل  مــن احتشــاريين وخبــراء فــي مجــال الجنــدرع العنــ  المبنــي علــى النــوال  ❖
 امجتماعيع وأعضاء من المدارس الفانوية ووعارة التربية والتعليم.

تعـر  علـى معـرفتهم المتعلقـة بالجنـدر إجراء مس  أحاحي عن مواق  تاله المـدارس الفانويـة للبنـين فـي الًـ  العاقـر لل ❖
 .والذ ورةع وربيتهمع وتوديد مجامت التدخلع وتطوير الدليل اإلرقادي المستند إلى نتائج الدراحة امحتقًائية

إعداد دليل حول  توويل الذ ورية وةقراك الذ ور والرجال في حقوق المرأة والعدالة عـين الجنسـين  للشـباه والمـراهقين واآلبـاء  ❖
ن العن  المبني على النوال امجتماعي والذ ورة والمساواة عين الجنسين مـن خـالل عرنـامج ريـادي للمسـاواة عـين الجنسـينع بشأ

 بما في ذلت  تابان إرقاديان  الدليل العا ع دليل ريادي المساواة عين الجنسين  .

 .اخلها عناء على نتائج المس  األحاحيالً  العاقر لتنفيذ البرنامج د -( فتى من مدارس ثانوية للبنين 20اختيار ) ❖
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( علــى احــتخدا  دليــل  توويــل الــذ ورة وةقــراك الــذ ور 40تــدريت عنــاء القــدرات لمعلمــي الًــ  العاقــر مــن الــذ ور عــدد ) ❖
( جنــدرع والمســاواة عــين 1حــاعة / لفــل مجموعــة( علــى  30واإلنـان فــي حقــوق المــرأة والعدالــة عــين الجنســين . )مجموعتــانع 

( المبـاد  الذ وريـةع وةعـادة تـأتير السـلطةع وفوـق السـلطة والعالقـات 2لعن  المبني علـى النـوال امجتمـاعي.  الجنسينع وا
أنهــــم حــــيتولوا إدارة مبــــادرة الطــــاله.  40وفهـــم العنــــ ع حيــــث  ــــان ال ــــرض مــــن تــــدريت المعلمــــين الــــذ ور البــــال  عــــددهم 

تت ير مـواقفهم وحـيتمكنون مـن راـد السـلو يات العنيفـة وحـ والمستشـارين المهـاراتوباإللـافة إلـى ذلـتع حيكتسـت المعلمـين 
 .عين تاله المدارس المجه ين بالمهارات لول الًراال وتع ي  الممارحات الجيدة

اختيار رياديين المساواة عين الجنسين وبناء قدرتهم حول حقوق المرأةع الـذ ورةع المسـاواة عـين الجنسـينع والعنـ  لـد المـرأة /  ❖
 نوال امجتماعي.العن  المبني على ال

 3حـــتتلقى  ـــل مجموعـــة  (عمجموعـــة 80مـــن تـــاله الفانويـــة للبنـــين الًـــ  العاقـــر ) 2000جلســـة توعيـــة ل  240عقـــد  ❖
مجموعــات لفــل مدرحــة( حــول موالــيع:النوال امجتمــاعيع المســاواة عــين الجنســينع العنــ  المبنــي علــى النــوال  4جلســات ) 

 ع الرجولةع الوياة العات ية للرجل واحتيعاه العن .امجتماعيع مباد  الذ وريةع إعادة تأتير السلطة

( مــن الــذين 100بإقــرا  تــاقم عايشــه واللجنــة امحتشــارية تطــوير أداة اختيــار ريــادي المســاواة الجندريــة للبرنــامج وتوديــد ) ❖
 لديهم القدرة لالنضما  لمجموعات ريادي المساواة الجندرية.

مجموعــاتع مجموعــة مــن  ـــل  5مـــن ريــادي المســاواة الجندريــة ) 50ل حــاعة لفــل تــدريت(  50( تــدريبات )5حــيتم عقــد ) ❖
تالت لفل مجموعة(. حتشمل التدريبات على مهارات حياتيةع مهارات التواالع المسـاواة   20موافةة( المبني على األداة )

ولةع  ي ية التخطي ع عين الجنسينع العن  المبني على النوال امجتماعيع ممارحة السلطة والعالقاتع احتيعاه العن ع الرج
 تًميم وتنفيذ المبادرات.

عقــد الريــاديين ليــومي تبــادل ثقــافي يهــد  إلــى عــرض نتــائج المبــادرات وتبــادل الخبــرات عــين مختلــ  الموافةــات وتقيــيم أثــر  ❖
 المبادرات في نهاية المشروال.

 ت يير مواق  ومعتقدات المجتمع حول الذ ورية والمساواة الجندرية ❖

 والمجتمع والرجال والنساء والفتيان والفتيات بشكل انفرادي حول الذ ورية والمساواة الجندريةالمعرفة بالعامة  ❖

حاعات( عهـد   3قخق وتستمر ل  30( من اآلباء )ذ ور وانان( )كل ورقة ل 600( ورقة توعية تستهد  )20عقد ) ❖
فتيــان فــي ت ييــر الذ وريــة وتع يــ  المســاواة رفــع تــوعيتهم بالجنــدر والعنــ  المبنــي علــى النــوال امجتمــاعي واقــراك الرجــال وال

 الجندرية من نفس المجموعات المختارة.
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( مبــادرات )مبــادرة فــي  ــل موافةــة(. حتســتخد  المبــادرة العديــد مــن األدوات المبنيــة 5حــيعقد ريــادي المســاواة الجندريــة ل ) ❖
والفتيــان فــي تع يــ  المســاواة الجندريــة وت ييــر مفهــو  علــى مهــارات وربيــة مجموعــات ريــادي المســاواة الجندريــة ودور الرجــال 

 الذ ورية حواء في المدارس أو في المجتمعات المولية. وعرض النتائج بعد تنفيذ المبادرات.

حــيتم تنفيــذ حملــة منااــرة إعالميــة تشــمل إنتــا  فــيلم أنيميشــن لتع يــ  إقــراك المــراهقين فــي ت ييــر الذ وريــة وتع يــ  المســاواة  ❖
 الجندرية.

قامة حفل نهائي يستضيف مدراء ومعلمين المدارس ونشطاء الرياديين امجتماعيين للمساواة الجندرية لتقـديم نتـائج المشـروال إ ❖
 وتشجيع أاواه القرار متخاذ مواق 

 

 "للنساء وآمننحو مستقبل عادل ": المشروع السابع

 UN -: هي ـة األمـم المتوـدة للمـرأة جهـة التمويـل -
Woman 

 قيكل 111400 الموازنة: -
 31/3/2018 -1/10/2017:  مدة التنفيذ -
ــتهدفة - ــة المســـــ تالـــــــت/ة مرحلـــــــة  1582: الفئـــــ

ــة/  ــالي/  563إعداديــــ ــوة  26أهــــ ــ ولين الًــــ مســــ
 النفسية في امنروا ومساعديهم.

 :  افة منات  قطاال غ ةمكان التنفيذ -
 

 الهدف العام 

 توفير خدمة المساءلة.توسين واول النساء والفتيات إلى العدالة واألمن من خالل لمان 
 

 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع: 

مجموعــة مــن أهــالي  20جلســة لعــدد  40مجموعــة تــاله وتالبــات المرحلــة اإلعداديــة و 75جلســة توعيــة لعــدد  150عقــد  ❖
النــوال جلسـة حـول العنـ  المبنـي علـى  -الطـاله فـي  افـة موافةـات قطـاال غــ ة حيـث حًـلل  ـل مجموعـة علـى جلســتين

 من األهالي. 563تالت وتالبة و 1582امجتماعي وجلسة حول آليات الواول للعدالة قارك فيها 

ــيع العنــــ  المبنــــي علــــى النــــوال  5عقـــد  ❖ ــات المرحلــــة اإلعداديــــة وأهــــاليهم لمناقشــــة موالـ لقــــاءات حواريــــة عــــين تــــاله وتالبـ
 قخق. 150امجتماعي وآليات الواول للعدالة قارك فيها 
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مــن مشــرفين الًــوة  26ل موالــيع العنــ  المبنــي علــى النــوال امجتمــاعي وآليــات الواــول للعدالــة لعــدد عقــد تــدريت حــو  ❖
 حاعة تدريبية. 30النفسية في األنروا ومساعديهم عواقع 

لقاء حواري مع مشـرفين الًـوة النفسـية فـي امنـروا ومسـاعديهم لمناقشـة آليـة إدخـال الموالـيع التدريبيـة التـي قـاموا   2عقد   ❖
 ها في مدارس امنروا وآليات التعاون المستقبلية.بوضور 

 

 " التمكين القانوني للنساء.. طريق نحو التنمية المستدامة " الثامن:المشروع 

 30.09.2019 -1/10/2018 مدة التنفيذ: -

ــتهدفة - ــة المســـ : النســــــاء مــــــن الف ــــــات الهشــــــة الفئـــ
 وخريجي  لية القانون حديفي التخر 

 دومر  65,740 الموازنة: -

 موافةة قمال قطاال غ ة مكان التنفيذ: -

ــن: - ــل مــ  -عرنـــــامج األمـــــم المتوـــــدة اإلنمـــــائي بتمويــ
البرنــامج المشــترك لبرنــامج األمــم  -عرنــامج حواحــية

ــدة اإلنمــــــائي وهي ــــــة األمــــــم المتوــــــدة للمــــــرأة  المتوــــ
 اليونيس : تع ي  حيادة القانون في دولة فلسطين –ومنةمة األمم المتودة للطفولة 

 

 الهدف العام 

 توسين واول النساء من الف ات الهشة للعدالة في موافةة قمال قطاال غ ة من خالل تقديم خدمات العون القانوني لهن.

 

 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع: 

فلســطين )جباليــا( وم حســة حــي فــي م حســة نــداء  -( عيــادة قانونيــة فــي موافةــة قــمال قطــاال غــ ة2خــالل المشــروال تــم التنســي  مــع ) ❖
السالتين للتنمية المجتمعية )عيل مهيــا( إلــافة إلــى العيــادة القانونيــة الرئيســية فــي مقــر جمعيــة عايشــة لتقــديم خــدمات العــون القــانوني 

 عهم.
 ( حيدة أما  المواكم الشرعية في موافةة قمال قطاال غ ة.200تمفيل ) ❖
 هشة حول مواليع قانون األحوال الشخًية وحقوق المرأة.( ورقة توعية للنساء من الف ات ال32عقد ) ❖
( حــاعة تدريبيــة لبنــاء قــدرات خــريجين  ليــة القــانون حــديفي التخــر  حــول موالــيع حقــوق المــرأة فــي القــوانين الموليــة والدوليــة 50عقــد ) ❖

 وقانون األحوال الشخًية.والنوال امجتماعي والميران والواية واليات الواول للعدالة واليات حير القضايا في المواكم 
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 تقديم خدمات العون القانوني للنساء )احتشارةع مساعدةع توويل(. ❖
 ضانةالوتنفيذ حملة لرفع حن  ❖

 

"تعزيز النهج المبني على حقوق اإلنسان لحماية حقوق النساء ذوات اإلعاقة في قطاع : التاسعالمشروع 

 غزة" 

  ندا  : حكومةتمويل -
ــين  فتــــرة التنفيــــذ: - ــا عــ ــرة مــ ــي الفتــ ــل 1فــ  – 2018أعريــ

 .  2019مارس31
 دومر  ندي278000 الموازنة: -
ــديم الفئـــة المســـتهدفة: - تر ـــ  أنشـــطة المشـــروال علـــى تقـ

خــدمات الــدعم النفســي والتوعيــة القانونيــة للنســاء حــول 
باملــافة  59-18حقــوق النســاء ذوات اإلعاقــة بعمــر 

المخــاتير لتقديم التوعية القانونية مهالي الســيدات وف ــة 
 وقادة المجتمع المولي.

 

 الهدف العام 

نفيــذ يهد  المشروال للتخ يف من معاناة النساء ذوات اإلعاقة والوفا  على  رامتهم اإلنسانية في ال األعمة الوالية في قطاال غ ة ع مــن خــالل ت 
قديم خدمات اإلحالة وخدمات إدارة الوامت والوماية ع جلسات إرقاد جماعية للنساء ذوات اإلعاقة وجلسات إرقاد فردية عبر العيادة المتنقلةع وت 

ــاني ــدولي اإلنسـ ــانون الـ ــايير القـ ــرأة فـــي معـ ــة وحقـــوق المـ ــداعير الومايـ ــاعي وتـ ــوال امجتمـ ــي علـــى النـ ــاعي والعنـــ  المبنـ ــول النـــوال امجتمـ  والتوعيـــة حـ
ــد  المشـــروال لمقـــدمي الخـــدمات د ــا قـ ــانون المعـــاق الفلســـطيني.  مـ ــاد  والتشـــريعات الفلســـطينية وقـ ــادي للتـــدخل النفســـي وتـــدريت حـــول مبـ ليـــل إرقـ

 امحتجابة اإلنسانية.
 

 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع: 

توفير الدعم النفسي امجتماعي للنساء ذوات اإلعاقةع مــرتب  عــدليل عايشــه الــذي حــب  تطــويرم بعنــوان حــواء ال هــراء.   دليل حولتطوير   ❖
 يتضمن الدليل إرقادات خااة وأدوات للتعامل مع النساء ذوات اإلعاقة في أوقات الطوار  وامعمات.

 يةع جلسة ت ريدع ورقة حقائ (حبوت إذاعيع لوحة إعالن  3حلقة إذاعيةع  3تنفيذ حملة إعالمية ) ❖
 25( مـــن مقـــدمي الخـــدمات الـــذين يعملـــون بشـــكل مباقـــر مـــع النســـاء ذوات اإلعاقـــة )مجموعتـــان / 50( حـــاعة تدريبيـــة لــــ )50تنفيـــذ ) ❖

 النــوال امجتمــاعي ع توثيــ  انتهــاك حقــوق اإلنســان ع اكتشــا  وةحالــة النوعامجتماعيعحاعة(. ع ع التدريت الوعيبالعن  المبني على 
حــــــامت العنــــــ  المبنــــــي علــــــى النوال امجتمــــــاعيع حقوق ذوات اإلعاقــــــة  فيالقانونــــــالدولي اإلنســــــانيع القانونــــــالدوليلحقوق اإلنســــــانع 

 قانونحقوق اإلنسانع قانوناإلعاقة الفلسطيني.
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حــنةع  59 و< 59 – 18حــيدة مــن ذوات اإلعاقــة مــن أعمــار  600( جلســة ارقــاد نفســي باحــتخدا  دليــل حــواء ال هــرة ل 480تنفيــذ ) ❖
( جلســـة احتشـــارية نفســية اجتماعيـــة. ر ـــ ت الجلســات علـــى عـــدد مـــن 12حـــيدة قـــار ن فــي ) 15( مجموعــة تضـــم  ـــل مجموعــة 40)

 المواليع بما في ذلت الخو  والقل  والًدمة ومشاكل الفقة في النفس لدو األتفال واحترا  الذات والض   النفسي.
 لسات الدعم النفسي.أيا  مفتوحة للسيدات الالتي حضرن ج  5تنفيذ   ❖
( حالــة توتــا  إلــى الومايــة المهنيــة وخــدمات 50( حالــة. إحالــة )20( جلســات احتشــارية فرديــة عبــر العيــادة المتنقلــة وةحالــة )50تنفيذ ) ❖

إدارة الوالة والوماية إلى مراف  وقبكات الوماية المتخًًة وةلى مقدمي الخــدمات اآلخــرين مفــل الجهــات الفاعلــة فــي مجــال الًــوة 
 القانون وحماية األتفال.و 
مــن ذوات اإلعاقــة  600احــتهدفل ورش العمــل  حــيدةع 30( ورقة عمل تتفون  ل ورقة من 40تقديم ورقات التوعية لذوات اإلعاقة ) ❖

( حقــوق المــرأة 2والعنــ  المبنــي علــى النــوال امجتمــاعي وتــداعير الومايــة المتاحــة.  امجتمــاعيع( رفع الوعي حــول النــوال 1ور  ت على 
 ى المعايير المولية والدولية.عل

( ورقــة عمــل  ــل ورقــة عمــل 72) المولــيعوالمخــاتير وغيــرهم مــن قــادة المجتمــع  اإلعاقــةعالنســاء ذوات  ألهــاليتقــديم ورش التوعيــة  ❖
( رفع الوعي لدو المجموعــات المســتهدفة حــول النــوال امجتمــاعي والعنــ  المبنــي علــى النــوال 1( مشارك ع ور  ت على 25تتفون من )

 ( حقوق المرأة على المعايير المولية والدولية.2مجتماعي  وتداعير الوماية المتاحة. ا

 

 من اجل التغيير المستدام"  االقتصادي"مشروع التمكين : العاشرالمشروع 

ــذ:  - ــاريخ التنفيــــــــــــــــ حتــــــــــــــــــى  01/10/2017تــــــــــــــــ
30/09/2019 

 مكان التنفيذ:  جميع موافةات قطاال غ ة -
 إمرأة معيلة ألحرتها60عدد المستفيدين:  -
 جهة التمويل:التعاون املماني -
 Euro 152,425المواعنة:  -

 

 الهدف العام 

ــيا واجتماعيــــــــا  ــيالت محــــــــرهن نفســـــ ــين النســــــــاء المعـــــ تمكـــــ
 واقتًاديا وقانونيا لتلبية احتياجات معينة من احتياجاتهم من خالل عناء المهارات والتدريت.

 

 تنفيذها خالل فترة المشروع األنشطة التي تم 

الهد  من هذا المشروال تلبيـة احتياجـات النسـاء المعـيالت ألحـرهن مـن خـالل عنـاء مهـاراتهن الوياتيـة والماليـة فـي قطـاال غـ ةع بويـث 
تًــب  قــادرة علــى امعتمــاد علــى نفســها ولهــا القــدرة علــى مواجهــة الويــاة واــعوباتها دون أي حاجــة إلــى اآلخــرين مــن خــالل تنفيــذ 
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لسات الدعم النفسي وامجتماعي وامقتًادية والقانونية والجلسات الفردية وامحتشارات. ومـن الجـدير بالـذ ر أن تنفيـذ هـذا المشـروال ج
اتاح الفراة للسيدات التدريت المهني على قسم الخياتة والتطري  التجميل الًو  وافتتـاح قسـمين حـديفين وهمـا التًـميم والطباعـة 

في. باإللـافة إلـى ذلـت تـم تـدريبهم علـى ادارة المشـاريع امقتًـادية الًـ يرة واعطـائهم مـن  لفـت  مشـاريع  مـا تـم والتًوير الفوتـوغرا
إقــراض قامــل خاللــه هــ مء النســاء عتقــديم أنفســهم لهــذم الشــر ات التــي  احتضــافة قــر اتتنفيــذ يومــا مفتوحــا لهــ مء النســاء حيــث تــم 
 حتساعدهم في تمويل مشاريعهم الخااة.

 

 تائج: الن 

حـــيدة مـــن النســـاء المعـــيالت ألحـــرهن تـــدريت مهنـــي قســـم الخياتـــة والتطريـــ  التجميـــل الًـــو  وافتتـــاح قســـمين  60تـــدريت  ❖
حــاعة تدريبــة  42حــديفين وهمــا التًــميم والطباعــة والتًــوير الفوتــوغرافي وتــدريبهم تــدريت اقتًــادي متخًــق باجمــالي 

 مدارة المشاريع الً يرة.
 للسيدات المعيالت محرهنمشروال مدر للدخل  38فت   ❖

 
 

 للنساء المعيالت ألسرهن"  االقتصاديمشروع التمكين : "عشر الحادي المشروع

حتــــــــــــى  01/08/2017تــــــــــــاري  التنفيــــــــــــذ: -
31/07/2018 . 

 موافةات قطاال غ ة : جميعالتنفيذمكان  -
 إمرأة معيلة ألحرتها 30:  عدد المستفيدين -
ــل - ــة التمويـــ ــداقة جهـــ ــة الًـــ ــلندية :جمعيـــ اميســـ

 الفلسطينية
 $50,000الموازنة: -

 الهدف العام 

تمكين النساء المعيالت محرهن نفسيا واجتماعيـا واقتًـاديا وقانونيـا لتلبيـة احتياجـات معينـة مـن احتياجـاتهم مـن خـالل عنـاء المهـارات 
 والتدريت.

 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع 

فـي قطـاال غـ ةع بويـث  والماليـةاجـات النسـاء المعـيالت ألحـرهن مـن خـالل عنـاء مهـاراتهن الوياتيـة الهد  من هذا المشروال تلبيـة احتي
تًــب  قــادرة علــى امعتمــاد علــى نفســها ولهــا القــدرة علــى مواجهــة الويــاة واــعوباتها دون أي حاجــة إلــى اآلخــرين مــن خــالل تنفيــذ 

سات الفردية وامحتشارات. ومـن الجـدير بالـذ ر أن تنفيـذ هـذا المشـروال جلسات الدعم النفسي وامجتماعي وامقتًادية والقانونية والجل
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اتــاح الفراــة للســيدات التــدريت المهنــي علــى قســم الخياتــة والتطريــ  التجميــل والًــو . باإللــافة إلــى ذلــت تــم تــدريبهم علــى ادارة 
إقـراض  احتضـافة قـر اتلهـ مء النسـاء حيـث تـم المشاريع امقتًادية الً يرة واعطائهم من  لفت  مشاريع  ما تم تنفيذ يوما مفتوحـا 

 قامل خالله ه مء النساء عتقديم أنفسهم لهذم الشر ات التي حتساعدهم في تمويل مشاريعهم الخااة.
 النتائج:

حيدة من النساء المعيالت ألحرهن تـدريت مهنـي قسـم الخياتـة والتطريـ  التجميـل الًـو  وتـدريبهم تـدريت اقتًـادي   30تدريت   ❖
 حاعة تدريبة. 42مدارة المشاريع الً يرة باجمالي متخًق 

 مشروال مدر للدخل للسيدات المعيالت محرهن. 18فت   ❖
 

"نحو حياة خالية من العنف: مشروع اجتماعي واقتصادي إلدماج النساء النازحات : عشر نيالمشروع الثا

 قطاع غزة" –وذوات اإلعاقة بدون دخل في منطقة الشجاعية 

حتــــــــــــــى 02/11/2017: التنفيــــــــــــــذتــــــــــــــاري   -
31/03/2018 

 موافةات قطاال غ ة : جميعالتنفيذمكان  -
 إمرأة معيلة ألحرتها15عدد المستفيدين: -
ــة التمويـــل - ــة جهـ ــدولي للوريـ ــوي الـ ــاد النسـ :امتوـ

 WILPF -والسال  
 EURO 23,571الموازنة: -

 الهدف العام 

واقتًـاديا وقانونيـا لتلبيـة احتياجـات معينـة مـن احتياجـاتهم مـن خـالل عنـاء المهـارات تمكين النساء المعيالت محرهن نفسيا واجتماعيـا 
 والتدريت.

 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع 

فـي قطـاال غـ ةع بويـث  والماليـةالهد  من هذا المشروال تلبيـة احتياجـات النسـاء المعـيالت ألحـرهن مـن خـالل عنـاء مهـاراتهن الوياتيـة 
علــى امعتمــاد علــى نفســها ولهــا القــدرة علــى مواجهــة الويــاة واــعوباتها دون أي حاجــة إلــى اآلخــرين مــن خــالل تنفيــذ  تًــب  قــادرة

جلسات الدعم النفسي وامجتماعي وامقتًادية والقانونية والجلسات الفردية وامحتشارات. ومـن الجـدير بالـذ ر أن تنفيـذ هـذا المشـروال 
نــي علــى قســم الخياتــة والتطريــ  التجميــل والًــو . باإللــافة إلــى ذلــت تــم تــدريبهم علــى ادارة اتــاح الفراــة للســيدات التــدريت المه

إقـراض  احتضـافة قـر اتالمشاريع امقتًادية الً يرة واعطائهم من  لفت  مشاريع  ما تم تنفيذ يوما مفتوحـا لهـ مء النسـاء حيـث تـم 
 حتساعدهم في تمويل مشاريعهم الخااة. قامل خالله ه مء النساء عتقديم أنفسهم لهذم الشر ات التي
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 النتائج: 

حيدة من النساء المعيالت ألحرهن تـدريت مهنـي قسـم الخياتـة والتطريـ  التجميـل الًـو  وتـدريبهم تـدريت اقتًـادي   15تدريت   -
 تدريبة.حاعة  42 بإجماليمتخًق مدارة المشاريع الً يرة  

 مشاريع مدرة للدخل للسيدات المعيالت محرهن. 9فت   -
 

"تمكين منظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية واألطفال بهدف تقوية نظام حماية : عشر الثالث المشروع

 للعنف ضد األطفال" واالستجابةالطفولة 

ــذ - ــاري  التنفيــــ إلــــــى    01/01/2018:تــــ
31/12/2018 

 قمال قطاال غ ةع مدينة غ ة :التنفيذمكان  -
اآلبــاء  مــن 650تفــالع 210: المســتفيدينعــدد  -

 مقدمي الخدمات  89 واألمهات ع
 م حسة إنقاذ الطفل الدولية. :التمويلجهة  -

 

 الهدف العام 

اإلنجاعيـة ع ونشـر حماية المراهقين واألتفال من العنـ  القـائم علـى النـوال اإلجتمـاعي مـن خـالل تع يـ  معـرفتهم بوقـوقهم فـي الًـوة 
 .ثقافة لتربية اإليجاعية في قطاال غ ة

 

 :االنجازات

تنفيذ جلسات تدريبية لألتفال واآلباء واألمهات على الدليل األول والفـاني والفالـث الخـاص بالًـوة اإلنجاعيـة والجنسـية مـن  ❖
 .قبل مقدمي الخدمة وتاقم عمل جمعية عايشة

 باء واألمهات من المجتمع.مع اآلPD اميجاعيةتنفيذ جلسات التربية  ❖
 .التربية اإليجاعية مع األتفال منهجتطبي  تنفيذ جلسات متابعة مع  ل مجموعة من أجل لمان أن اآلباء قادرين على  ❖
 حالة من الجلسات والتي تعاني من مشاكل نفسية الى مر   عايشة المجتمعي. 107توويل  ❖
 قضية. 22في عايشة ورفع حالة من الجلسات الى العيادة القانونية  14توويل  ❖
 تنفيذ تدريبات لم ودين الخدمات من منةمات المجتمع المولي على ادلة الًوة امنجاعية من منطقة الجنوه ❖
ورقــة حقــائ ع تًــميم مجلــة الفترونيــةع وتفعيــل وحــائل  حــامتع 5دراحــة  )عمــلتنفيــذ حملــة إعالميــة أتفالنــا امانــه قــملل  ❖

ى خلـ  جمهــور تفــاعلي لــه الرتبــة فــي تعةـيم أثــر الوملــة اإلعالميــة الخااــة بوقــوق التوااـل امجتمــاعي( والتــي هــدفل الــ
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الطفـل فـي الًـوة اإلنجاعيــة والجنسـية والتربيـة اإليجاعيــة بويـث يكـون مـدافع عــن حقـوق األتفـال لتخ يــف  ـل أنـواال العنــ  
 لدهم في قطاال غ ة.

 :نتائج المشروع

تخ يف حساحية المجتمع تجام حقوق الًوة اإلنجاعية من أجل لمان قبـول حقـوق الًـوة اإلنجاعيـة الشـاملة مفـل حقـوق  ❖
 .والطفلاإلنسان 

 .تع ي  معار  ومهارات حول حقوق الًوة اإلنجاعية لألتفال وأولياء األمور ومقدمي الخدمات ❖
 ومقدمي الخدمات.تع ي  معار  ومهارات التربية اميجاعية لآلباء واألمهات  ❖
 توويل عدد من الوامت النفسية الى مر   عايشة المجتمعي ومتابعتها. ❖
 القانونية الى العيادة القانونيةتوويل عدد من الوامت  ❖

 

 

 

عشر  المشروع حقوقهن   "  الرابع  تعزيز  خالل  من  غزة  قطاع  في  للطفالت  المبكر  الزواج  ظاهرة  من  الحد 

 في مجتمعاتهن "  للتغييروتمكينهن ليصبحن محفزات 

 2020/ 09/ 30 -  2018/ 01/10تاريخ التنفيذ:  -
 مكان التنفيذ : غ ة والشمال  -
الف ة العمرية )  200عدد المستفيدين:   - فرد من    200( عا  و17-14فتاة مت وجة مبكرا او في خطر ال واح المبكر في 

من القضاة والمواميين ورجال    فرد  40لنفسيين ومن مدراء المدارس والمدرحين وامخًائيين ا  فرد 100عوائلتهن وحوالي  
 من الم حسات األهلية واناال القرار وغيرهم من قرائ  المجتمع  فرد  200الشرتة و

 AECIDجهة التمويل:  -
 EUR 200,000 المواعنة:   -
وذلت    ال وا  المبكرواللواتي ت وجن في حن مبكرة او في خطر  ( عا    17-14)في الف ة العمرية    الف ة المستهدفة: الفتيات -

 محدو األحباه الرئيسية التالية او غيرها:

 التسره من المدارس في حن مبكرة  •
 الةرو  امقتًادية او امجتماعية الًعبة والتي تعايشها أحرة الفتاة   •
 السكن في المنات  الودودية والمهمشة والتي ي لت عليها التأثر عبعف العادات التي ت يد ال وا  المبكر   •
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 ألنشطة التي سوف تنفذ تحت اطار هذا المشروع:  ا ❖

A.   :عيادة وعي الفتيات المت وجات مبكرا او في خطر ال وا  المبكر بخًوص حقوقهن وتسهيل واولهن الى  النتيجة األولى
 خدمات الدعم النفسي امجتماعي والخدمات الًوية والقانونية وهذا يتضمن النشاتات التالية: 

القيا  بإجراء دراحة احتقًائية لتوديد أماكن انتشار ااهرة ال وا  المبكر والتسره من المدارس وما هي األحباه والدوافع   .1
 (  17-14وتوجهات الفتيات في الف ة العمربة )

تستهد    .2 اجتماعي  نفسي  ودعم  توعية  جلسات  ل يادة   200تقديم  وذلت  المبكر  ال وا   في خطر  او  مبكرا  مت وجة  فتاة 
 مستوو الوعي لديهن و معرفتهن بوقوقهن المختلفة والرعاية بالذات و ي ية التعامل مع المشكالت  

 فتاة وذلت يشمل خدمات عالجية وتعليمية وقانونية وغيرها   100تقديم خدمات الا ية الى   .3
 
 

B.   :الفانية في مدارحهالنتيجة  المبكر  ال وا   او في خطر  المت وجات مبكرا  الفتيات  التشاور معهن  و ن  اعادة دمج  بعد  ذلت 
 التالية: وتقييم احتياجاتهن وهذا يتضمن النشاتات

الى المدارس او دمجهن في    100توضير   .1 المبكر إلعادتهن  ال وا   المت وجات مبكرا او في خطر  للفتيات  خطة فردية 
 تدريبات مهنية حيث حيتم إعداد هذم الخط  عناءا على احتياجات الفتيات 

المبكر متضمنا اهم القضايا امجتماعية    100رية فردية الى  تقديم جلسات احتشا .2 فتاة مت وجة مبكرا او في خطر ال وا  
 والنفسية  

 من الفتيات المت وجات مبكرا او في خطر ال وا  المبكر  200القيا  عرحالت ترفيهية تستهد    .3
 

C.   :الفالفة ال وا النتيجة  في خطر  او  مبكرا  المت وجات  الفتيات  أحر  تتضمن    عيادة وعي  تقديم جلسات  المبكر من خالل 
 وهذا يتضمن النشاتات التالية:  مواليع اجتماعية ونفسية ودعمهم اقتًاديا وحست الواجة  

أحرة   200تقديم جلسات احتشارية تتضمن مواليع اجتماعية ونفسية وتر   على مولوال ال وا  المبكر وتأثيرم وتستهد    .1
 خطر ال وا  المبكر  من احر الفتيات المت وجات مبكرا او في 

بووالي   .2 دون    400القيا   توول  مشاكل  او  عقبات  اي  هناك  ان  ان  ومعرفة  وأحرهن  الوامت  لمتابعة  من لية  عيارة 
 احتفادتهن من الجلسات  

تقديم مساعدات مالية الى العائالت الفقيرة لدعم الفتيات في الرجوال الى المدارس وذلت من خالل ت طية مًاريف الرحو    .3
 حية والموااالت وغيرها المدر 

الى   .4 تدريبات مهنية  قدراتهن   30تقديم  ل يادة  المبكر(  ال وا   او في خطر  المت وجات مبكرا  الفتيات  )أمهات  فقيرة  عائلة 
    وتمكينهن اقتًاديا وتع ي  ثقتهن بأنفسهن

 
D.   :ال وا  المبكر ومخاترم وعيادة الوعي  عيادة قدرات اناال القرار والم حسات المجتمعية بخًوص ااهرة  النتيجة الرابعة

 وهذا يتضمن النشاتات التالية:   بأهمية إنهاء ال وا  المبكر وتع ي  حقوق امنسان وحقوق األتفال
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 مشارك من مدراء المدارس والمدرحين وامخًائيين النفسيين وغيرهم  100تتضمن تدريبات منةمة تنفيذ  .1
  القضاة والمواميين وغيرهمفرد من  40جلسات نقاقية تتضمن   4تنةيم  .2
 فرد من الم حسات امهلية ورجال الدين واناال قرار  200تتضمن  منتديات مجتمعية 8 اقامة .3
 تبني حملة مناارة تتضمن تنةيم حملة لدعم تعليم الفتيات وانهاء ال وا  المبكر وعيادة الفرص للفتيات  .4

 
 عات المشروال والدروس المستفادة. للتودن عن انجا ي في نهاية المشروالعقد حفل ختامحو  يتم  ❖

عشرالمشروع   أدوات   /الخامس  استخدام 

اإلنسان  حقوق  لتعزيز  المعلومات  تكنولوجيا 

   وخلق مساحات عامة وشاملة في قطاع غزة

التنفيذ:   - -08/2017/ 01تاريخ 
30/11/2018 

-   : التنفيذ  السلقاع  مكان  وادي  الشو ةع  علدية 
 عيل مهيا 

  120مهندحة معماريةع    20عدد المستفيدين:   -
وامتفالع   وقابة  المجتمع    1500قاه  من 
ونساءع   رجال  قباه   1000المولي  من 

 قابات المنطقة 
 UN WOMENجهة التمويل:  -
 قيكل 580,058.29المواعنة:   -

 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة إعداد التقرير:  ❖

 المراهقين )الذ ور واإلنان مع التر ي  على الناعحين واألحر المهمشة(.من   60من الشباه و   60اختيار عدد    -

- ( التعافي  50تنةيم  التر ي  على جهود  للشباه والمراهقين مع  المدنية   المشار ة  أهمية  ( ورقة عمل توعوية تر   على 
 وةعادة اإلعمار. 

تدريبية - دورة  المساوا 100)    تنةيم  مفاهيم  والمراهقين حول  للشباه  رقم  ( حاعة  األمن  وقرار مجلس  الجندريةع  ع  1325ة 
 ( والعن  المبني على النوال امجتماعي وامحتجابة )محيما الوماية من امععا  على امنترنل وامعتداء الجنسي

 ( من المهندحات المعماريات مع التر ي  على أول ت الالتي ينتمون إلى الناعحين / األحر المهمشة20اختيار  ) -
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ع  1325حة معمارية على مفاهيم المساواة عين الجنسينع وحقوق امنسان للمرأةع وقرار مجلس األمن رقم  مهند  20تدريت   -
للمدن    1والوقاية من العن  المبني على النوال امجتماعيع وتعميم الوماية والجندر في العمارة )مع التر ي  على نموذ   

 حاعة تدريبية. 100مستوتنات البشرية( اآلمنة لألمم المتودة للمرأة وبرنامج األمم  المتودة لل

 ( مهندحات معماريات في البلديات )بعد تدريبهن(. 9دعم خل  واائ  مدفوعة األجر ل ) -

- ( والفتيان 30عقد  والرجال  النساء  احتياجات  لتوديد  منطقة  في  ل  مر  ة  مجموعات  ومناقشات  مجتمعية  عمل  ورقة   )
 والفتيات في األماكن العامة. 

- ( لجان3إنشاء  النساء   (  وأولويات  احتياجات  لضمان  توديدها  تم  التي  المواقع  في  البلديات  مع  بالتعاون  نسائية وقباعية 
 والشباه التي يتم تناولها أثناء تًميم وتنفيذ األماكن العامة.

- ( والفتيان 30عقد  والرجال  النساء  احتياجات  لتوديد  منطقة  في  ل  مر  ة  مجموعات  ومناقشات  مجتمعية  عمل  ورقة   )
 والفتيات في األماكن العامة. 

- ( النساء 3إنشاء  وأولويات  احتياجات  لضمان  توديدها  تم  التي  المواقع  في  البلديات  مع  بالتعاون  نسائية وقباعية  لجان   )
 والشباه التي يتم تناولها أثناء تًميم وتنفيذ األماكن العامة.

الفتيات وغيرهم من أاواه القرار حول العن  المبني  ( ورقة عمل توعوية تشارك الرجال والنساء والفتيان و 100تنفيذ ) -
 على النوال امجتماعي  والواول اآلمن إلى األماكن العامة. 

 توصل المشروع إلى النتائج التالية: ✓

تع ي  حقوق المرأة والشباه في المشار ة في إعادة اإلعمار بعد انتهاء الًراالع وامنتعاش امقتًاديع والتراب  امجتماعي  -
 ةفي غ  

توسين ح  النساء والرجال واألتفال والشباه في الوًول على عي ة اوية ومستويات معيشية مالئمة من خالل توفير  -
 أماكن عامة آمنة وقاملة للجميع.

 تع ي  القدرات الم حسية والمهنية للمس ولين عن األماكن العامة اآلمنة والمتاحة باحتخدا  التفنولوجيا الرقمية -

لسلو يات المتعلقة بوقوق المرأة والفتيات في التمتع باألماكن العامة الخالية من العن  المبني على النوال توسين المواق  وا -
 امجتماعي
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 2018الرئيسية خالل العام أهم االنجازات 

 .NDCقهادة الن اهة والشفا ية لمدة عامين من مر   تطوير الم حسات حًول الجمعية على  ❖

مر ــ  عايشــة المجتمعــي لخــدمات الًــوة النفســية وةحــاءة احــتخدا  العقــاقير وافتتاحــه للعمــل  عيــادة خارجيــة عتمويــل  إتــالق ❖
 كندي.

 .من وعارة الًوة الفتياتالوًول على ترخيق مر   عايشة المجتمعي لخدمات الًوة النفسية وعال  امدمان للنساء و  ❖

مــــــــــن المجتمــــــــــع المولــــــــــي بقضــــــــــايا العنــــــــــ  لــــــــــد المــــــــــرأة والعنــــــــــ  المبنــــــــــي علــــــــــى النــــــــــوال  18956توعيــــــــــة حــــــــــوالي  ❖
 والقضايا القانونية المرتبطة بوقوق المرأة والوماية. والمشاب ةالمجتمعيهوالجندر امجتماعي

 من خالل مر   عايشة المجتمعي.وتبيا   حيدة وفتاة وتفل اكلينيكيا   540متابعة   ❖

 احتشارة قانونية. 864قضية وتقديم  578المواكم الشرعية بعدد اجمالي حيدة أما   337تمفيل   ❖

علـــى جلســـات دعـــم نفســـي جمعـــي ممنهجـــة باحـــتخدا  تقنيـــات  ومـــراهقين مـــن الجنســـين ورجـــل حًـــلوا حـــيدة وأتفـــال4024 ❖
 مختلفة.

فــي  مــن النســاء ذوات امعاقــة دليــل الــدعم النفســي امجتمــاعي للناجيــات مــن العنــ  المبنــي علــى النــوال امجتمــاعي تطــوير ❖
  ملو  لدليل حواء ال هرة الذي تم تطويرم حابقا  وذلت عتمويل من الوكومة الفندية.منات  الن اال 

ــ يل للنا ❖ ــادي وفــــرص العمــــل والتشــ ــين امقتًــ ــدمات التمكــ جيــــات مــــن العنــــ  امجتمــــاعي تمويــــل اجــــراء مســــ  احاحــــي لخــ
APS.األحبانية 

دراحة مسوية حول توجهـات المجتمـع الفلسـطيني اتجـام اـاهرة الـ وا  المبكـر فـي قطـاال غـ ة وحـبل مواجهتهـا والوـد   إتالق ❖
 منها.

 .لمن عرنامج التمكين الفردي   في نفسيا  واجتماعيا  وقانونيا  واقتًاديا  حيدة من النساء لوايا العن 115تمكين   ❖

وحافةـة القـرض الوسـن لجمعيـة لميسرة من خالل المشاريع المختلفة مشروال ا ير عبر نةا  المن  والقروض ا  36تمويل   ❖
 عايشة.
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ــ ات والمعيقـــــالتحدي  ات ـــــ

 تحديات عامة 

 الثقافة 

العالجيــةع دمــج  والتــدخالتفــي البــرامج الوقائيــة  وبــال ينالفقافــة الذ وريــة والممارحــات امجتماعيــةع اقــراك الــذ ور  أتفــال  •
 في التخطي  و امنشطة الدامجة. والروحيةالجهات الدينية 

 مناهضة العن  المبني على النوال امجتماعي. وبرامجالتوجهات الفقا ية للعاملين في القطاعات المختلفة نوو العن    •
 الذ ورية. والسلطةوالتعليم  ونها تمفل تهديدا  للدور الذ وري  والعملتوديات تواجه عرامج الدعم امقتًادي   •

 

 االحتالل 

امنسانية فـي جميـع  وامغاثةتفرض عن قًد ابقاء التدخالت على مستوو امحتجابات الطارئة   وامعماتالوروه المتفررة   •
م امحـتراتيجية السياحــية و تأثيرهـا علــى امنتقـال الــى مراحـل التعــافي و التنميـة وهنــا يجـت امنتبــام الـى هــذ وتمنــعالمجـامتع 

 اختيار النماذ  والمقاربات لمواجهة العن . 
 تنمية تويلة المدو.  وبرامجوخطة لالحتجابة الطارئة م يمنع وجود خط   إتاروجود  •
 بالعن  المبني على النوال امجتماعي. وعالقتهاحياحات وممارحات امحتالل  •

 

 الحصار

اعمـات متفـررة عهـد  قـ ل المجتمـع عـن المطالبـة بـالوقوق والتنميـة ومـا  واحـدانالور ـة  وتقييـدالوًار هـو تقتيـر المـوارد  •
 ينتج عن ذلت من مشاريع متوقفة واهدا  م جلة.

 امولويـاتعاثر الوًار على مشاريع مناهضـة العنـ  القـائم علـى النـوال امجتمـاعي مـن تشـتل الجهـود وعـد  امتفـاق علـى  •
وعد  المتابعة والتقيـيم للبـرامج مـن ناحيـة مالءمتهـا وفعاليتهـاع وتعليـ  المسـ ولية عـن نتـائج وفعاليـة البـرامج, والتضـيي  علـى 

 العاملين في المجال امنساني والوقوقي.

 االنقسام 

و يـف اثـر  والخبـراتعرد هو المرض امحاحي في الجسم الفلسطيني ويود من امتفـاق علـى امهـدا  والسياحـات العامـة وتبـادل المـوا
 ذلت على عرامج مناهضة العن  لد المرأة.
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 تحديات خاصة

اعديـاد نسـبة الوـامت المتوجهـة لجمعيـة ألولـاال امجتماعيـةأدو إلـى تدهور الولع السياحي وامقتًـادي وانعكاحـه علـى ا •
 عايشة من المجتمع والم حسات الشريكة.

ال عــدد النســاء المتوجهــة لطلــت الخدمــة القانونيــة وبالتــالي اعديــاد العــتء علــى ارتفــاال رحــو  الموــاكم الشــرعية أدو الــى ارتفــا •
 الجمعية.العيادة القانونية 

 عتء حقيقي تواجهه إدارة الجمعية. م عال يشكلتخًيق تاقم لتجنيد األموال  •

إلا ية هناك عج  وال  لدو  يما يخق التنسي  مع م حسات المجتمع المولي الوكومية وال ير حكومية لتقديم خدمات  •
 اإلغاثية.تلت الم حسات في احتمرار تقديم الخدمات الًوية و 

 .اعوبة توفر والوًول على احًائيات تخق األقكال المختلفة للعن  لد المرأة في قطاال غ ة •

 

ــ احتياج  ة ــــــات مستقبلي ـــ

مقيـد والــذي يعتبــر توـديا  حقيقيــا  ألغلـت الم حســات األهليــة تطـوير دائــرة المشـاريع عت طيــة الف ـرة فــي لــع  التمويـل ال يــر  ❖
 وعلى رأحها النسوية.

 .تطوير وتوحيع عمل مر   عايشة المجتمعي ليشمل خدمة المبيل لوامت الًوة النفسية واحاءة احتخدا  العقاقير ❖
ومشــار ة التجــاره مــع  عضـوية فــي قــبكات دوليــة يضــمن تمفيــل عــل المســتوو الــدولي للجمعيــة ويســم  لهــا بــامتالال علــى ❖

 منةمات وحكومات دولية.
احـــتودان دوائـــر جديـــدة فـــي الجمعيـــة لتفـــي بواجـــة الجمعيـــة فـــي اـــل التوحـــع المتســـارال لعمـــل الجمعيـــة وبنـــاء علـــى تلـــت  ❖

 الممولين.
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7%

1%
1%

3%

31%57%

Beneficiaries By Service

Researches and Capacity Building

Economic Empowerment and Vocational
Trainings

Menatl Health and Substance Abuse

Legal Aid Services

Psychosocial Support and Case
Management

Awareness Raising and Advocacy

(2842)

(586)

(330)

(1110)

(12216)

(22329)

 2018: خدمات الجمعية والمستفيدين لعام 1ملحق رقم 

 

ورجال وأتفال وتفالت( لمن   )نساءمن المستفيدين/ات  37909تقديم خدماتها لعدد  2018في العا   الجمعيةاحتطاعل 
 مشاريعها المختلفة قي جميع موافةات قطاال غ ة ولمن مجامت خدماتها الرئيسية الستة وهي: 

 امبوان وبناء القدرات .1
 التمكين امقتًادي والتدريت المهني  .2
 الًوة النفسية وحوء احتخدا  العقاقير  .3
 العون القانوني .4
 الوالة  دارةةو الدعم النفسي امجتماعي  .5
 التوعية والمناارة .6

 حيث  ان توعيع المستفيدين حست الجنس والعمر واإلعاقة  التالي:

 20160نساء:  ▪
 9475رجال:  ▪
 3067فتيات:  ▪
 4593فتيان:  ▪
 814ذوي/ذوات إعاقة:  ▪
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24%

31%
16%

13%

16%

Beneficiaries By Place

North Gaza

Gaza

Middle Area

Khan Yunis

Rafah

(9309)

(12348)

(6471)

(4979)

(6306)

53%

25%

12%

8%
2%

Beneficiaries disagregated data

Women

Men

Boys

Girls

Disabilities

(20160)

(9475)

(4593)

(3067)

(814)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(37295) 

(814) 
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(698) 

(688) 

(632) 

(184) 

(640) 

(118) 

(267) 

(56) 

(52) 

(93) 

(52) 

(263) 

(10) 

(4) 

(1) 

(2650) 

(5116) 

(1601) 

(1715) 

(1134) 

(4791) 

(5904) 

(4172) 

(3024) 

(4438) 

(1000) 

(110) 

Main Services 

per Locality 


