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 ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم

 
مية وضعتها عاهدت فيها نفسها والمرأة الفلسطينية في عامها الخامس على التوالي لتحقق أهدافًا سا تتقدمها هي جمعية عايشة 

لتفتح آفاقًا جديدة وأبوابًا أغلقها االحتالل  واجتهاد أن تقدم أقصى ما تستطيع لتدعم وتحمي حقوقهن وآمالهن وتسعى وبكل جد
بالسعادة  بمستقبل آمن وعادل ينعمن فيهوالحصار واالنقسام البغيض الذي كاد أن يفتك بأحالمهن ويدمر تطلعاتهن 

 واالستقرار.
 

في الحياة اآلمنة اليوم وباسم أصوات نساء فلسطين التي قدمت وال زالت تقدم من أجل إعالء راية الحرية والحق الفلسطيني 
مع تزايد االقبال للحصول على الخدمات والذي تأكد تفخر جمعية عايشة بثقة المجتمع والفئات المستهدفة  والعيش الكريم

 20000حيث وصل العدد إلى أكثر من  مالحتياج الحقيقي للنساء وعائالتهتلبيتها لمتنوعة والتي تميزت بتكاملها و الالمختلفة و 
 .2015حتى نهاية العام ئات المستهدفة بشكل مباشر من الف

 
لم والمتميز لكبير اهذا النجاح نجاحها هذا العام بالحصول على جائزتي التعاون وفلسطين الدولية للتميز واالبداع  عايشهتوجت 

بدءًا من الجمعية العمومية فمجلس اإلدارة فاإلدارة التنفيذية وطاقم العمل وجند غفيرة من يكن ليتحقق لوال جهود وتظافر الجميع 
المتطوعين والمتطوعات في المجاالت المختلفة هم فلسطينيو الهوية والدم نسأل هللا العلى القدير أن يسدد خطاهم وأن يمكنهم 

 األرض الفلسطينية من أجل دعم وتعزيز صمود المرأة الفلسطينية وأسرتها في وطننا الحبيب فلسطين.في 
 

 س اإلدارةــــــــمجل

 كلمة المجلس:
 كثيرا أثرت والتى األن وحتى 2008 عام منذ قطاع غزة لها تعرض المتسارعة التى واألمنية السياسية التطورات من الرغم على
 بتكاثفو  أصرت على أن تظل وسط الحدث، عايشهإال أن جمعية  واألطفالخاصة النساء و لفلسطيني حياة المواطن ا على
 فى الحيوى  دورها تؤدي أن الجمعية استطاعت المتاحة الموارد لكافة األمثل وباالستغالل والعامالت بالجمعية العاملين جهود
 الى تسعى الجمعية فإن اية المرأة والطفل الفلسطينيحرصها الدائم على دعم وحم إطار وفى ،الفلسطيني المجتمع خدمة

 .المجتمع لخدمة الجمعية تقدمه الذى الدور من يعظم مما تقدمها التى الخدمات كافة تحسين جودة
 

 لالرتفاع الخدمة بمستوى  االرتقاء الى والسعىالفلسطيني  المجتمع تجاه التزاماتها على تؤكد الجمعية فإن الوقت نفس وفى
 للمناطق التغطية نسبة برفع إما التشغيليةو  العملية محاورال كافة على العمل خالل من وذلك الفئات المستهدفة رضا بدرجة
 الشامل التطوير الى باإلضافة المختلفة المراقبة نظم وتفعيل والتعامل التوزيع فى العدالة الى السعى أو والمحرومة الجديدة
 .النفسية والقانونية اتالعياد خدمة وخاصة الفئات المستهدفة خدمة لبرامج

 



 3الصفحة 

 

منح الجمعية الثقة  خالل من الفئات المستهدفة لعبهت أن يجب الذي والحيوي  اإليجابي الدور على نؤكد فإننا المقابل وفى
 والدعم الالزم الستمرار تقديم خدماتها المختلفة.

 فإن بها األهم األصل بأنهم لهم تنظر ما دائماً  والذين ابه العامالت/يندور  بأهمية الجمعية إدارةمجلس  إليمان واستمراراً 
 العامالت/ين تطوير وخطط لبرامج المستمر التطوير فى السابقة السنوات فى اتبعته الذي النهج استمرار على تؤكد الجمعية
 المؤسسى ويرالتط خالل ومن وتطويرها المهارات اكتساب على يساعد الذي والخارجي الداخلي التدريب خالل من وذلك

 واإلبداع. التطوير على العامالت/ين تساعد التى المميزات من العديد إلضافة السعى الى باإلضافة فرصال للجمعية وتحسين
 
 التطوير أجل من المختلفة الخبرات إجتذاب فى للمؤسسات الدائم السعى على تؤكد اإلدارة مجالس فى الحديثة االتجاهات إن

لفئات مستهدفة  جاذبة الجمعية جعل أجل من وذلك الجمعية فى والمستمر العميق التطوير يتطلب ما وهو والمعرفة الخبرة ونقل
 .دوليين او محليين كانوا سواء جدد لممولينجديدة و 

 
 الجمعية أنشطة كافة على الصحيحة الصورة نقل فى الهام ودوره المستنير باإلعالم الكامل إيماننا الى هنا نشير ان ونود
ظه  اإلعالم أجهزة مع والدائم الفعال التواصل فى الجمعية اتخذتها التى الخطوات يؤكد ما وهو تلعبه الذي اإليجابي الدور اروا 

 .الجديدة والخدمات والمستقبليه الحاليه ومشروعاتها الجمعية أخبار بكافة الجمهور إعالم أجل منالمختلفة 
 
 الحيوى  دورها أداء مواصلة فى دائما العهد على أنها تواجهها التى الصعوبات من الرغم على الجمعية إدارة تؤكد النهايه فى
 الحبيبة. في فلسطيننا سجل العدالة والمساواة بين الجنسين الى إضافة تستمر وأن المجتمع خدمة أجل من
 

  اإلدارة:أعضاء مجلس 
 رئيس مجلس االدارة  أ. الياس الجلدة -
 دارةنائب رئيس مجلس اال  ليل شاهينأ. خ -
 أمين الصندوق   ابتسام دلولأ.  -
 أمين السر  أ. تغريد جمعة -
 عضو  أ. رأفت صالحة -
 عضو  أ. عطاف الخطيب -
 عضو  أ. ماجدة شاهين -
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 اجتماعات المجلس والجمعية العمومية: 
عضوًا من  30بمقر جمعية عايشة بحضور  م15/4/2015الموافق  األربعاءيوم االجتماع العادي للجمعية العمومية  عقد-1

 2014للعام قدم رئيس مجلس االدارة عرضًا موجزًا للتقرير االداري حيث من أعضاء الجمعية العمومية المسددين  53 أصل
خالل االجتماع نقاش واقرار التقريرين االداري والمالي واختيار مدقق الحسابات حيث تم الموافقة على تمديد العقد مع شركة  وتم

 .2015على الحسابات لعام  طالل أبو غزال للتدقيق

تم تشكيل لجنة لالشراف على االنتخابات مكونة من ثالثة من أعضاء الجمعية العمومية وهم أ.  وفي الجزء الثاني من االجتماع
وقد تقدم بطلبات الترشح  ،جميل سرحان وأ. بشير السيسي وأ. فاطمة أبو عاصي حيث فتحت اللجنة باب الترشح لالنتخابات

عضاء الجمعية العمومية وعليه اعلنت اللجنة فوز األعضاء السبعة بالتزكية واألعضاء هم/إلياس الجلدة، خليل سبعة من أ 
                                                شاهين، رأفت صالحة، تغريد جمعة، ابتسام دلول، عطاف الخطيب، ماجدة شاهين.

والتي تم فيها مناقشة شئون الجمعية  2015لمجلس اإلدارة خالل العام  اً تماعاج 11تم عقد  :اجتماعات  مجلس اإلدارة -2
فيما يتعلق بشئون الموظفين والمشاريع والوضع المالي للجمعية، و كان من أهم ما تم خالل االجتماعات للمجلس إعادة توزيع 

قشة المشروعات القائمة في الجمعية وكذلك وتكليفات أعضاء المجلس و تشكيل اللجان، كذلك تم منا، المناصب لمجلس اإلدارة
تحالف أمل لاالستضافة  نقللجان الفرز والمقابالت و المشاركة في المقدمة للحصول على التمويل والتعيينات على المشاريع و 

وتجديد طلب الحصول على  العضوية في شبكة المؤسسات القاعدية للمواطنة واالصالح،تجديد و إلى مركز شئون المرأة 
تعلقة ضمان النزاهة والشفافية في كافة االجراءات والسياسات المالمجلس على وقد حرص  وية شبكة المنظمات االهليةعض

 بكافة األمور السابق ذكرها، كما تابع العمل اليومي مع اإلدارة التنفيذية.

 ةــــــــــــــــــــالبشري مواردال

في  األساسيين جمعيةال موظفي 23 منهم وكان موظفة و موظف 35عددهم بلغ دفق الجمعية في والعاملين للعامالت بالنسبة أما
 . المشاريع على موظفين 10و المجاالت اإلدارية والمهنية

 على مسمى مدرب دولي في مجاالت: لدى الجمعية طاقم مميز حصلت مجموعة منهن

 موظفة 2التربية االيجابية    

 موظفة 2حسن الحال والرفاه واألمن المتكامل     

 موظفات 4السيكودراما        
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منهن على الحصول على مسمى مشرف مهني في مجال الصحة النفسية وذلك ضمن برنامج االشراف المهني  4كما شارفت 
 الذي ينفذه برنامج غزة للصحة النفسية للعام الثالث على التوالي.

دارة الموارد البشرية و كما حصلت حديثًا اثنتان على درجة الماجستير في مجال الصحة ال ثالثة أوشكت على االنتهاء نفسية وا 
 العالج األسري.تخصص من مناقشة الدكتوراة في الخدمة االجتماعية 

في المجاالت المختلفة " اإلدارة والمشاريع  2015خالل العام متطوع ومتطوعة  12جدير بالذكر أن عدد المتطوعين وصل إلى 
) االزهر، اإلسالمية،  وطالبات الجامعات طلبةوالسكرتارية" كما وصل عدد المتدربين من والخدمة االجتماعية والمحاسبة 

متدرب ومتدربة في مجاالت علم النفس والخدمة االجتماعية واإلدارة  25إلى  القدس المفتوحة، األقصى، الكلية الجامعية(
 لمستويات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

 اتــــــــــــــــــــــــــــة والمشتريــــــــــــــقسم المالي

المزيد من الخبرة شهد حركة سريعة ومتزايدة من المعامالت واإلجراءات المالية والتي أضافت لدائرة المالية  2015العام 
ل وحجم بمساعدة المدقق المالي واالستشاري الذي استعانت به الجمعية لتطوير النظام المالي ليفي بمتطلبات ومستوى العم

 ونوعية المشاريع والتمويل.

الدائرة المالية على الرغم من عدم كفاية الكادر البشري فيها إال أنها أثبتت جدارتها في تنفيذ المعامالت المالية واالجراءات 
دارة دون الداخلية لإلدارة ولمجلس اإلحسب النظام الداخلي وخططت ووضعت الموازنات للمشاريع وقدمت التقارير عالية الجودة 

 .2016، وألول مرة نجحت جمعية عايشة في وضع ميزانية سنوية للجمعية للعام والخارجية للممولين تأخير

الع ا ات
  

 رو  السعر
   

التوريدات
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 د األموالــــــــــــــــــــــع وتجنيــــــــــــــــــــــــــقسم إدارة المشاري 

دارة المشاريع وتجنيد األلا ولكن بدأت  2011دائرتان تم استحداثهما مع انطالق عمل الجمعية مع بداية العام  موالمالية وا 
وقد حققت دائرة المشاريع تحت إشراف ومتابعة اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة  2012بالعمل الفعلي في منتصف العام 

 ومشاركتهنالمستمر  واطالعهنئرة انجازات عظيمة بفضل الخبرات والجهود المنظمة للموظفات القائمات على هذه الدا
يًا حيث حافظت الدائرة على مستوى محدد من المشاريع التي تديرها سنو ، للمعلومات والخبرات مع مؤسسات محلية ودولية

امرأة المرأة السويدية، هيئة  "والتي لم تقل عن عشرة مشاريع سنويًا كما أسست لشراكات استراتيجية مع مانحين دوليين 
 .التعاون األلماني، جازيال االيطالية، انقاذ الطفل الدولية" متحدة للمرأة،األمم ال

منها  10نجحت الجمعية في الحصول على  2015مشروع هي حصيلة المشاريع التي تم التقدم بها خالل العام  40
 باإلضافة إلى التقدم للحصول على جائزتين " التعاون وفلسطين الدولية" والتي تكللت بالنجاح.

 العالقـــــــــــــــــــات العامــــــــــــــــــــة والدولية

على مدار العام كان الهدف منها المحلية من الوفود والمؤسسات  67من الوفود االجنبية و 32استقبلت الجمعية حوالي 
طفال في قطاع غزة خاصة بعد التعارف والتعريف بأنشطة الجمعية وتقديم الجمعية للممولين واالطالع على أوضاع النساء واأل

العدوان األخير باإلضافة إلى متابعة الممولين للمشاريع وبحث سبل التطوير ودعم التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع 
 المدني.

اجتماع من اجتماعات مجموعات الحماية المختلفة التابعة لهيئة األمم المتحدة " الدعم  33كما شاركت الجمعية بحضور 
، حماية الطفل، الحماية، فريق العمل القانوني" والتي تهدف إلى التعريف بالعمل اإلنساني ومشاركة الخبرات بين النفسي

المؤسسات وا عداد قاعدة بيانات خاصة بالمؤسسات واألعداد للفئات التي تتلقى الخدمات المختلفة في ظل األوضاع اإلنسانية 
 في قطاع غزة.

جتماع في الشبكات والتحالفات المختلفة للمرأة والطفل والشباب والمساءلة االجتماعية والتي ا 29كما سجلت الجمعية حضور ل
 كانت في مجملها تهدف للضغط والمناصرة من أجل تعديل قوانين أو مناصرة قضايا خاصة بحقوق المرأة والطفل .
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 2015 العام خالل الرئيسيةأهم االنجازات 

خارجي. استشاري  بمساعدة 2018-2016 الثالثة تراتيجيةاالس الخطة اعداد من االنتهاء -   

  .2015 واإلبداع للتميز الدولية فلسطين وجائزة"  غزة ألجل"  التعاون  مؤسسة بجائزتي الفوز -

 حيث والتشبيك والمناصرة الضغط في الجمعية جهود تعزز والتي العمل ومجموعات والوطنية المحلية التحالفات في العضوية -
 تحالف وشبكة. 12 لىإ وصلت

 بيرزيت. جامعة في المرأة دراسات مركز اشراف تحت  المرأة ضد بالعنف مختصة أبحاث دائرة بتطوير البدء -

 .عايشة معلومات إلدارة الكتروني ونظام بيانات قاعدة تطوير  -

 5 تقديم تم كما لعائالتهن، ماعيةواالجت النفسية الخدمات وتقديم أشكاله بكافة العنف ضحايا من سيدة 123 وتدريب تأهيل -
 تصفيف و التطريز و الخياطة مجاالت في غزة قطاع محافظات في لنساء( تدريبيه ساعة 2000 حوالي) مهني تدريب دورات
 جماعي وتوجيه إرشاد جلسة 150 حوالي و دورة لكل تدريبية ساعة 400 بواقع الكمبيوتر و الفنون  و والفيديو الشعر

 دخل. فرصة إيجاد في المشاركات من% 50 من أكثر ومساعدة فردي إرشاد جلسة 492و للمنتفعات،

 التسهيالت على الحصول في ومساعدتهن األمية محو وفصول والجامعي الثانوي  التعليم في والفتيات النساء من 7 إدراج -
 محلية. مؤسسات مع التشبيك خالل من والمدرسية الجامعية والمصروفات الرسوم وا عفاءات الالزمة

 .المحاكم أمام والمرافعات الوساطة القانوني، االرشاد القانونية، التوعية من القانوني العون  خدمات تقديم -

  األهالي. من رجل 150و سيدة 200 يحوال استهدفت وقد اإليجابي االنضباط حول تدريبية تعليمية برامج تقديم -

 تقنيات استخدمت حيث غزة قطاع في 2014 عدوان بعد لمتضرراتا النساء من 5150 تقديم خدمات الدعم النفسي ل -
 نفسي لتدخل بحاجة التي الحاالت تحويل وتم الحكواتي، ومسرح الكامل واألمن والرفاه الحال وحسن والسيكودراما والجسم العقل
  النفسية. للصحة غزة برنامج مع تفاهم مذكرة توقيع خالل من لهم النفسي العالج وتقديم المتنقلة للعيادة أعمق

 وطرق  األسرية والعالقات والجندر االجتماعي النوع على المبني العنف موضوعات حول المخطوبة لألزواج وتوعية تثقيف -
 والمشكالت. الخالفات حل

 سفراء الخدمات، في تكامل متنقلة، نفسية عيادات قانونية، عيادة"  قاعدية دراسات على بناء الجمعية تقدمها نوعية خدمات -
 الرجال. من المرأة حقوق 

ذاعية  -  مشاركات إعالمية على قنوات تلفزيونبة وا 
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  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشاري

 المشروع األول

       اسم المشروع: مشروع التمكين  القانوني للمجتمع لدعم الحقوق القانونية للنساء في قطاع غزة

   :04/10/2016حتى   05/10/2015تاريخ التنفيذ               
 مكان التنفيذ: شمال قطاع غزة، و شمال مدينة غزة  
 :مستفيدة1,347 عدد المستفيدين 
 ( جهة التمويل: برنامج األمم المتحدة اإلنمائيUNDP) 
 :50,000 $  الموازنة 

                                                           
دعم التمكين القانوني للمجتمع لتحسين الوصول للعدالة واألمن للنساء ضحايا العنف من خالل تعزيز  العام للمشروع : الهدف

 التدخل القانوني في قطاع غزة.
 المشروع:  طبيعة

تستند فكرة المشروع على توفير التمثيل القانوني واالستشارات القانونية للفئات المهمشة في شمال قطاع غزة بحيث يشكل جزًء 
لتي أسفرت ا ود األمم المتحدة، ممثلة ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل الحد من آثار الحصار والحرب على غزةمن جه

يعمل  .في الزيادة المروعة للفقر والبطالة مما أدى إلى ظهور أنواع مبتكرة من المشاكل التي لديها جذور و طبيعة  قانونية
العدالة، انطالقا من المسؤولية  ي مستقر، وتعزيز مبدأ سيادة القانون بحيث ستسودالمشروع لضمان حق التقاضي كحق دستور 

التمكين القانوني يأتي كمقدمة منطقية للتمكين االقتصادي فإن  وعليه القانونية واألخالقية لألمم المتحدة تجاه شعب فلسطين
 .ومكافحة الفقر المدقع

االستشارات القانونية  :التعليم القانوني، والثانية :أوال :عيفة على ثالثة مستوياتمشروع المساعدة القانونية للفئات الضالويوفر 
باإلضافة إلى الوساطة التي تقوم على الحلول التصالحية من أجل تجنب المزيد من الصراعات االجتماعية،  ة والجماعيةالفردي

 .من خالل وسائل أخرى لتسوية النزاعات مثل التحكيم تمثيل قانوني بما في ذلك الدعاوى القضائية قبل المحاكم أو :والثالث
 مبررات المشروع:

الناتجة عن النزاعات و النفسية(  - االقتصادية والقانونية - جميع الجوانب )االجتماعية من ةصعب أوضاعاً قطاع غزة يعيش 
هذا الوضع المتدهور يزيد .والصراع الداخلي االعتداءات االسرائيلية، سببها األخيرةفترة القطاع غزة في الالمتتالية التي شهدها 

العنف الجسدي باإلضافة إلى  ،من العنف ضد النساء ويؤثر على العدالة بين الجنسين في جميع أشكاله الجنسي، النفسي
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 اعالذي تضاعف بسبب تلك األزمات والنز . وعالوة على ذلك، فإن عدد األرامل واألطفال األيتام المبني على النوع االجتماعي
 للحصول على حقوقهم.من قبل هذه الفئة أثار العديد من المسائل القانونية 

 الملكية، بوثائق المتعلقة للنساء أخرى   وقضايا المهجرات النساء قبل من المشاكل من العديد مواجهة تم  ذلك، على وعالوة
ثبات  وطرد  ،2014 اإلسرائيلي الهجوم بعد اصةوخ اإليجار تكاليف ارتفاع عن فضالً  والميراث، والسكن الملكية قضايا وا 
 التي األخرى  العوامل من العديد هناك وأيضا. اإليجار تكاليف دفع يستطعن ال ألنهن المستأجرة البيوت من النساء من العديد

 يةالحكوم المؤسسات في المتكررة اإلضرابات مثل  واألطفال النساء سيما وال الضعيفة، الفئات أوضاع تفاقم في ساهمت
 تراكم من زاد ذلك كل القضائية، والشرطة المحاكم مثل العدالة قطاع مؤسسات ذلك في بما الحكومية والدوائر والوزارات
 في تسبب وكذلك المرأة، بقضايا يتعلق فيما خصوصا القضايا من العديد على الحكم في التأخير سبب وكان القانونية المشاكل
 أخرى، ناحية من وأمهاتهم، األيتام لألطفال المالية والمستحقات الميراث، خصوصا يتامواأل األرامل قضايا إنجاز في تأخير
 في المواطنين ثقة فقدان في ساهم العدالة قطاع مؤسسات في األمني اإلصالح عملية في الجمود عن الناتج المؤسسي الفراغ

 .العدالة قطاع مؤسسات

 .لها للتصدي القانوني الرادع غياب ظل في الناس بين والصراعات النزاعات تفاقم إلى أدى ذلك كل

 :األنشطة

 قضية إلى الشركاء.  25امرأة قانونيا أماما المحاكم الشرعية و تحويل  63تمثيل  -

 لقاء في مؤسسات مختلفة. 40من النساء المستفيدات بلقاءات توعية قانونية من خالل عقد  1000تزويد  -

 . ةنفسي إستشارة  45، وةيقانون  إستشارة240  توفير عدد  -

 دعم شبكة مقدمي خدمات المساعدة القانونية "شبكة عون لقانونية"، و مجموعة العمل القانوني. -

 محامي حديثي التخرج في مواضيع مختلفة.  57 لعدددورات تدريبية متخصصة  تنفيذ -

 خاص بالدورة للمحاميين حديثي التخرج. نسخة كتيب 800إعداد ونشر  -

 منشورات إعالمية مثل  بث إعالن إذاعي، و تصميم لوحة إعالنية.إنتاج يوم دراسي، و  2د عدد عق  -

 في العيادة القانونية لجمعية عايشة  لتطوير وتحسين مهارات مهنتهم.متدرب إدراج محامي واحد  -
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ونوا نقاط االتصال في مؤسسات قاعدية في الموقع المستهدف على أن يك 3 للعمل فيمتدربين محاميين  3اختيار   -
تمثيل القانوني المنظمات المجتمعية المسؤولة عن تقديم خدمات المساعدة القانونية وتحويل القضايا إلى جمعية عايشة لغرض ال

 توعية في مجتمعاتهم.لل وتنظيم ورشات عمل

 المشروع الثاني

 إسم المشروع: مشاركة القصص تعطينا األمان 

  :15/01/2016إلى   15/08/2015تاريخ التنفيذ 
 مكان التنفيذ:  كافة محافظات قطاع غزة 
  :إمرأة. 600عدد المستفيدين 
 جهة التمويل: صندوق اإلستجابة اإلنسانية OCHA- OPF 
  :108,518.09الموازنة  $ 

 الهدف العام:
 كثر تضررا في قطاع غزة،األ ويهدف هذا المشروع إلى " المساهمة في الحد من األثر السلبي للهجوم اإلسرائيلي على النساء

من خالل خلق بيئة آمنة  ويهنذ اللواتي فقدنبما في ذلك ضحايا العنف المبني على النوع اإلجتماعي، و النازحات، والنساء 
 .وجلسات الدعم النفسي المتخصصة الجمعي والفردي،" الحكواتي"والحفاظ على آليات التصدي عن طريق رواية القصص 

  طبيعة المشروع:
أتي هذا المشروع في إطار دعم النساء ضحايا العدوان ي

 من منازلهم ومازالوا دون مأوى. هجرواالذي  اإلسرائيلي األخير
إلحتياجات النساء  ستجابةلالجهود جمعية عايشة  ضمن كما يأتي

وتجرى  .نقديم الدعم النفسي واالجتماعي لهالنازحات من خالل ت
غ يش عمل، جلسات تفر أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي )ور 

( من أجل تمكين النساء النازحات إلستعادة التوعيةنفسي،جلسات 
حياتهم اليومية وكذلك تزويدهم بالمهارات األساسية للتعامل مع 

الصدمات النفسية و آثارها، عالوة على ذلك فإن تدخالت المشروع ستعمل على تحسين الصحة النفسية و الرضا في الحياة، 
من تجنب الضغوط النفسية وزيادة النمو المعرفي للمساعدة في التفريغ  التي تمكنهن التكنيكات النفسيةة بعض وا عطاء المرأ 

 النفسي.
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دعم النفسي للمرأة امرأة( من قطاع غزة لتقديم ال 15)كل مجموعة  مجموعة 40امرأة موزعة على  600ستهدف المشروع ا
مناطق الجغرافية )شمال غزة،مدينة غزة،وسط قطاع غزة،و خان يونس، تم عقد جلسات جماعية في مختلف الالنازحة حيث 

 ورفح (.
 

 أنشطة المشروع:
حسن " في مؤسسة أيام المسرح في مجال حقوق المراة والعنف المبني على النوع االجتماعي و 20الحكواتيات "بناء قدرات  -

 ل للنساء. مالحال والرفاه واألمن المتكا
تماعي امرأة متضررة من النزاعات بما في ذلك العنف المبني على النوع اإلج 600 عرض مسرحي حكواتي 12 تنفيذ -

للتعبير عن عرضا من"صوت آه" متبوعة بمناظرات أو بمناقشات  40 عدد (عرضامرأة في كل 50)والفاقدات  والنازحات
 النساء لسرد القصص الجديدة مرة أخرى.المناقشات  تثير آرائهن، بحيث 

 إمرأة  تعرضت لصدمة نفسية. 600ل حسن الحال متخصصة في الدعم النفسي  والرعاية الذاتية و  عيةاجمتوفير جلسات  -
 .جلسات 10سيدة في كل مجموعة بحيث تحضر كل سيدة  15

 .العيادة النفسية المتنقلة إلىكبيرا  تحسناً تحويل النساء الذين لم يظهروا   -
 والدوائي. نفسية  لتلقي العالج الطبيإلى  برنامج غزة للصحة ال صعبةحاالت   10تحويل  -
 فاقدات.من المتضررات والامرأة   600 تنفيذ رحالت ترفيهية ل  -
 وتأدية الوظائف اليومية. الحدث وهما مقياس تأثير من خالل مقياسين دوليين  تنفيذ تقييم قبلي وبعدي  -
المتضررات حول  واألقارب من النساء من صناع القرار  250 لتوعية محافظات قطاع غزة   5في ورش عمل  5  تنفيذ -

بمشاركة  .العنف المبني على النوع اإلجتماعي، العنف ضد المرأة واالتفاقيات الدولية ذات الصلةو نفسية الصدمات ال
من النزاع و التي تم جمعها خالل  إعادة سرد قصص النساء المتضررات  من خالل مؤسسة ايام المسرح من  الحكواتيات

 .بقة من المشروعالمراحل السا
يوم  16عرض رئيسي لمسرحية " صوت اآله " بحضور المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية ضمن أنشطة حملة  -

 السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة.
لوحات إعالنية لتعريف المجتمع على المشروع، وتعزيز وصول  النساء األكثر تضررًا إلى  5 تصميم وطباعة وتوزيع  -

 .ات المشروع خدم
 

 
 



 12الصفحة 

 

 المشروع الثالث :
 إسم المشروع: نحو مستقبل عادل و آمن للنساء.

 :28/2/2017 حتى  01/09/2015  تاريخ التنفيذ 
 مكان التنفيذ:  مدينة غزة 
  :مستفيد ومستفيدة 3650عدد المستفيدين 
 جهة التمويل:  هيئة األمم المتحدة للمرأة 

UNWOMAN. 
  :95,000الموازنة $ 

 
 العام:الهدف 

 يهدف هذا المشروع إلى تحسين وصول النساء والفتيات إلى العدالة واألمن من خالل ضمان توفير خدمة المساءلة. 
 مبررات المشروع:

يتم  .إصالح قطاع العدالة هو أولوية وطنية في األراضي الفلسطينية المحتلة و هو الهدف الذي يدعمه المجتمع الدولي المانح
دات من خالل المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية، لدعم اإلصالح الفلسطيني وخطة التنمية توجيه معظم المساع

)خطة اإلصالح والتنمية(، ويتم توفير بعض من هذه المساعدات للجهات الفاعلة غير الحكومية، و 2010 -2008لعام
 .ول الفلسطينيين إلى العدالةالجامعات والمنظمات غير الحكومية و النقابات المهنية التي  تسعى لتحسين وص

الجهات الفاعلة غير الحكومية مجموعة متنوعة من األدوار الحاسمة في هذه العملية، الجامعات ُتعلم المهنيين القانونيين تلعب 
في المستقبل، وبناء قدرات العاملين في قطاع العدالة، والمنظمات غير الحكومية تضغط من أجل اإلصالح التشريعي، وتقدم 

  .دمات قانونية مجانية وتعمل على تثقيف الجمهور حول حقوقهم القانونيةخ

قد أجرى برنامج األمم المتحدة فها الجهات الفاعلة غير الحكومية الفلسطينية  تواعترافا بأهمية هذا العمل، والخبرة التي عقد
الجهات  غير الفاعلة و التي تهدف  ماتبرنامج مساعدة الشعب الفلسطيني دراسة لرسم خريطة للتصورات ومساه /اإلنمائي 

الوصول إلى متطلبات العدالة كما تحديد الجهات غير الفاعلة  الفلسطينية التي تسعى لتعزيز الوصول إلى العدالة، تحديد  :إلى
 .لممكنةوتحديد الثغرات ا .راها الجهات غير الفاعلة ، تعيين مجموعة من األنشطة التي تقوم  بها الجهات  غير الفاعلة ت

على بينة من حقوقهم القانونية، واثقين من أن  واالناس بحاجة إلى أن يكونالمشاركين بضرورة رفع العدالة، حيث أن  وطالبوا
 .اتخاذ اإلجراءات القانونية سيقدم لهم  تعويض عادل
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 أنشطة المشروع:

 عمل بحث عن واقع وصول المرأة ألنظمة العدالة الرسمية والغير رسمية. .1
 مؤتمر لعرض نتائج البحث عن واقع وصول المرأة النظمة العدالة الرسمية والغير رسمية. تنظيم .2
( من 50ساعة تدريبية( عن العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول المراة للعدالة ل ) 20عقد تدريب ) .3

 المحامين واألخصائئين والمرشدين حديثي التخرج.
( من المحامين واالخصائئين الذين 25ومهارات العرض والتسهيالت ل ) TOTساعة تدريبية( حول  15عقد تدريب ) .4

 شاركوا في التدريب عن العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول المراة للعدالة.
( من 50ساعة تدريبية( حول العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول المرأة للعدالة ل ) 20عقد تدريب ) .5

 س.مدرسين ومرشدين المدار 
( 100( ورشة توعوية حول العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول المراة للعدالة واألمن ل )200عقد ) .6

( طالب وطالبة من مدارس المرحلة االعدادية وبالتالي كل 2000شخص / مجموعة( بإجمالي عدد ) 20مجموعة )
 جلسة.  2شخص يحضر 

( مجموعة 35وع االجتماعي ووصول المراة للعدالة واألمن ل )( ورشة توعوية حول العنف المبني على الن70عقد ) .7
 جلسة.  2( شخص من األهالي  وبالتالي كل شخص يحضر 700شخص / مجموعة( بإجمالي عدد ) 20)

تنظيم مسابقة فنية من خالل المدرسي ومرشدين المدارس حول مفهوم العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول  .8
 ( لوحات مرسومة من قبل الطالب.3ن، ستقوم جمعية عايشة بإختيار أفضل )المرأة للعدالة واألم

شخص( حول العنف المبني على النوع  30( جلسات نقاش بين األطفال وذويهم )كل اجتماع يشمل 10عقد ) .9
 االجتماعي ووصول المرأة للعدالة واالمن.

ى النوع االجتماعي ووصول المراة للعدالة منتدى / محافظة( لمناقشة العنف المبني عل 2( منتديات )10تنظيم ) .10
( مشارك من المؤسسات الغير ربحية، مؤسسات المجتمع المحلي، قادة المجتمع، رجال الدين، 400واالمن بأجمالي )

 االحزاب السياسية، التشريعين، محاميين، صحفيين، نساء، ورجال.
 تقديم خدمات االستشارة القانونية واالجتماعية والتحويل. .11
( اعالن اذاعي في االذاعات المحلية حول العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول المراة للعدالة 2اج )اخر  .12

 واألمن.
 انتاج فيلم وثائقي حول قضايا ووصول المراة للعدالة واألمن. .13
( نسخة من الكتيبات واصدار بنرات، رسائل قصيرة، ملصقات، لوحات عرض، ونشرات صحفية، تغطية 1000نشر ) .14

 االانشطة في الصحف والمجالت.
 ( مادة كدليل تدريبي.25إعداد وطباعة ) .15
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 النتائج:

 .القرارات بشأن وصول المرأة إلى العدالة في قطاع غزة وتحسينمعرفة  المجتمع زيادة  -
 في قطاع غزة. ةالمعرفة حول كيفية وصول المرأة إلى أنظمة العدالة الرسمية و مواجهة األنظمة غير الرسميتحسين  -
 العنف الجنسي.  -العنف المبني على النوع اإلجتماعي تغيير المعتقدات المجتمعية حول  -
معرفة طالب المدارس اإلعدادية وأولياء األمور حول العنف المبني على النوع اإلجتماعي من خالل دورات تحسين  -

 الى مستقبل عادل و آمن للنساء.لوصول ا  حول موضوعالتوعية
 المشروع الرابع : 

 : إشراك الرجال و الفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين و نبذ العنف في قطاع غزة إسم المشروع

  :إلى  01/09/2015تاريخ التنفيذ
31/12/2015 

 مكان التنفيذ:  قطاع غزة 
  :من النساء والرجال،   5,180عدد المستفيدين

 والطالب، وقادة المجتمع
 ويدية.جهة التمويل: مؤسسة إمرأة إلمرأة الس 
  :48,835الموازنة $  

 الهدف العام للمشروع: 
بيئة  في خلقمنظمات المجتمع المدني دعم مساهمة 

من الرجال والفتيان عوامل التغيير أكثر فعالية أة والمساواة بين الجنسين في غزة بحيث يصبح داعمة لحماية وتعزيز حقوق المر 
 د النساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.لنوع اإلجتماعي ضا أجل الحد من العنف المبني على

 مبررات المشروع:
 مجتمع قطاع غزة يعاني من:

 اختالل توازن القوى األبوية -
 عدم المساواة بين الجنسين للنساء -
 المعتقدات واألعراف  السائدة الثقافية المنحازةل  والنساء يحملون الرجا -
 العنف ضد المرأة / العنف المبني على النوع اإلجتماعي.عدم مشاركة الرجال والفتيان في منع  -
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الرجال والفتيان هم الجناة في قضية  العنف ضد  -
 المرأة / العنف الجنسي ضد النساء والفتيات

الرجال والنساء على السواء ليس  لديهم معرفة كافية  -
حول حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، والعنف ضد 

  لمبني على النوع اإلجتماعي.المرأة / العنف ا
المستشارين في المدارس والمحاكم الشرعية يفتقرون  -

ة بين الجنسين، إلى المعرفة حول حقوق المرأة والمساوا 
العنف المبني على النوع  /والعنف ضد المرأة

 اإلجتماعي.
 تعزيز سالمتهم ورفاههم. الطالب المتدربين والسفراء والموظفين في المحاكم تفتقر إلى القدرة على كيفية  -
ربات البيوت، والرجال، والخاطبين والمخطوبات حديثا حاملي السائدة والمعتقدات واألعراف الثقافية المتحيزة وعدم المساواة  -

 بين الجنسين.
لسائدة المتحيزة قادة  المجتمع  والزعماء الدينيين واألحزاب والنشطاء السياسيين هم أصحاب المعتقدات واألعراف الثقافية  ا -

 وعدم المساواة بين الجنسين.
 نتائج المشروع:

 ساليب غير عنيفة في حل النزاعات.أكثر ادراكًا ألالرجال والنساء أصبحوا   -
 مواقف الرجال والفتيان داعمة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. -
مبني على النوع اإلجتماعي ضد النساء والفتيات، وتعزيز الرجال والفتيان تحضر مبادرات مجتمعية تعاونية لمنع العنف ال -

 ق المرأة والمساواة بين الجنسين.حقو 
 المشروع الخامس :

 إسم المشروع: مشروع تحسين خدمات الحماية الشاملة للنساء و الفتيات في المناطق المتضررة من النزاع في قطاع غزة.
  :30/09/2016إلى  01/10/2015تاريخ التنفيذ 
 ن التنفيذ:  قطاع غزةمكا 
 :من النساء، والرجال، و الفتيات  3,585 عدد المستفيدين

 و الفتيان
 جهة التمويل: هيئة األمم المتحدة للمرأة UNWOMAN 
  :168,161.63 $الموازنة 
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 الهدف العام:
في األسر المكتظة في  الوعي  للنساء والرجال والفتيات والفتيانو  ،تحسين الوضع النفسي و اإلجتماعي ويهدف المشروع إلى

 قطاع غزة  حول العنف المبني على النوع اإلجتماعي  و العنف ضد المرأة .
 مبررات المشروع:

ديناميكية الجنسين في المجتمع الفلسطيني هي المفتاح في تشكيل الحقائق والفرص ووضع الرجال والنساء والفتيان والفتيات، 
توافق النساء والرجال نسانية واستراتيجيات المواجهة. خالل الصراع، والحاالت اإلوكذلك في تشكيل خبراتهم في هذا المنصب و 

 .النظرجهات ولكن أيضا تختلف في األولويات وو  على العديد من القضايا األساسية التي تواجه األسر والمجتمعات المحلية
 حيث أن(، هناك نسبة عالية من العنف األسري داخل األسر الغزية 2011وفقا لمكتب اإلحصاء المركزي الفلسطيني في )

منهم تعرضوا للعنف ٪ 76.4٪ من النساء المتزوجات في قطاع غزة يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن. 51.1أكثر من 
 جريمة ( 22) 2014سجلت عام  ٪ للعنف الجنسي.14.6٪ للعنف االقتصادي و 88.3٪ للعنف الجسدي، 34.8النفسي، 

 2013من ما يسمى ب " جرائم الشرف" . واستنادا إلى إحصاءات من مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي شهد عام 
حالة (  من النساء اللواتي قتلن على دوافع مختلفة تتعلق بما يسمى '' الشرف  25زيادة واضحة في عدد الحاالت ليصل إلى )

 .22/09/2013الت في قطاع غزة( منذ بداية العام وحتى تاريخ حا 8'' في الضفة الغربية وقطاع غزة ،)
(  إمرأة قتلت تحت ما يسمى باسم "الشرف"، 13)  - 2012عدد الحاالت تضاعف هذا العام مقارنة مع عدد الحاالت في عام 

مرأة. الجرائم . هذا التصعيد من جرائم الشرف / القتل  يعكس خطورة وتدهور واضح في حماية ال2011نساء في عام  4و 
أقسى أشكال العنف التي تواجهها المرأة الفلسطينية )األمم المتحدة للمرأة / مركز بيسان  تقع تحتهذه الفئة  ضد التي ارتكبت

2012.) 
 أنشطة المشروع:

عملت على تطوير مجموعة من أدوات الدعم النفسي، والعنف الجنسي  والعنف المبني على النوع  جمعية عائشة  .1
 عي للنساء والفتيات ما بعد األزمة )على أساس المبادئ التوجيهية(.اإلجتما

ساعات لكل منها( لفرق العمل  من أجل العمل على  10وحدة تدريبية ،  3ساعة تدريبية ) 30. تطوير وتنظيم  .2
لعنف تعزيز الوعي حول العنف الجنسي في األوضاع اإلنسانية لبناء قدرتها على توفير التوعية )الدراية( حول ا

الجنسي والعنف القائم على النوع اإلجتماعي، فضال عن التوعية المجتمعية في األوضاع اإلنسانية )بما في ذلك 
 كيفية العمل مع الناجين ومرتكبي(.

العمل على زيادة ورفع التوعية لألسر التي تعيش في ظروف مكتظة أو المشردين داخليا. في هذا الصدد نفذت   .3
ورشة عمل ، وتغطي مدينة غزة وشمال والمنطقة الوسطى في قطاع غزة، مع التركيز  100يذ جمعية عايشة على تنف

امرأة و  1500من الرجال والنساء ) 2000على المناطق مع  التي تأثرت بشدة جراء الحرب. وورش العمل تستهدف 
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فة.  عملت جمعية عايشة رجل(، وركزت على رفع مستوى تدابير التوعية والحماية المتوفرة للفئات المستهد 500
نسخة من الكتيبات  500أيضا على تطوير مواد التوعية على العنفالمبني على النوع اإلجتماعي بما في ذلك 

 إعالنات إذاعية. 5والنشرات والملصقات ، و 
حالة  بحاجة إلى خدمات الحماية المهنية للمنشآت الحماية المتخصصة والشبكات )مركز حياة   35تحويل عدد  .4

 وتحالف أمل(، وغيرهم من مقدمي الخدمات، مثل الصحة، والصحة العقلية، والجهات الفاعلة لحماية الطفل.
امرأة شارك  15كل مجموعة مجموعة، وتضم  60من جلسات المشورة النفسية واالجتماعية )تشكيل  600 تنفيذ عدد .5

ن يعيشون كنازحين في األسر مكتظة، أو في من االنساء والفتيات الذي 900جلسات متتالية(؛ استهداف  10 كل منهم
المناطق التي تضررت بشدة من جراء األزمة. وستركز المشورة النفسية واالجتماعية على عدد من الموضوعات من 

 بينها الخوف والقلق والصدمات النفسية، والمشاكل مع األطفال الخ.
 اة وغيرهم من مقدمي الخدمات.جلسة استشارية فردية مع تحويل محتمل لمركز حي 50توفير عدد  .6

 نتائج المشروع:
 .ية للنساء والفتيات ما بعد الصدمة وفي ظل األزماتتطوير المعرفة حول المساعدة النفسية واالجتماع -
 تقديم خدمات توعية إلى األسر التي تعيش في ظروف مكتظة. -
 حماية المتخصصة والشبكات.ال تاج إلى خدمات الحماية المهنية لمؤسساتتحويل الحاالت التي تح -
 توفير مجموعة للدعم النفسي للنساء والفتيات النازحات. -
 

 المشروع السادس :
 2016 -2015إسم المشروع: مشروع سوا نقرر و نغير 

 2016 /15/06حتى  15/09/2015تاريخ التنفيذ: 
 مكان التنفيذ:  منطقتي دير البلح و البريج

 باب إناث و ذكورعدد المستفيدين: البلديات والش
 جهة التمويل: التعاون األلماني

 يورو 48700الموازنة: 
 الهدف عام :

يهدف البرنامج إلى تحسين خدمات البلديات،  و تعمل 
البلديات على تعزيز استجابتها للمواطن في حين يهدف 

 مركز الشباب الثقافي إلى مشاركة الشباب في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي.
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 طبيعة المشروع:

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز مشاركة الشباب في  هيئات الحكم المحلي ) البلديات( وعملية صنع القرار التي من شأنها 
تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمجتمع. بقدر ما تشجع مشاركة الشباب للتعبير عن آرائهم لتصبح أجزاء من عملية صنع 

الفرصة العتماد احتياجات الشباب والواقع. المشروع  وا عطاءالشباب تغييرات على مستوى المؤسسات ، القرار، تتطلب مشاركة 
عمل الشباب في هيئات الحكم المحلي )البلديات(،  والتي تهدف بشكل رئيسي إلى مأسسةيتكون من مجموعة من األنشطة 

 تم اختيارهم وتدريبهم في هذا الصدد.لناشطين الذين امن  الشباب  15أنشطة الشباب  من خالل تنفيذ خطط و باإلضافة إلى 
 مبررات المشروع:

بناء على رؤية ورسالة وزارة الحكم المحلي وخطتها االستيراتيجية، والتي تهدف إلى تطوير قطاع الحكم المحلي، من أجل 
لمشاركة المجتمعية  والمحلية الحكم تحقيق التنمية المستدامة من خالل تعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية وا

وبرنامج تنمية المجتمع المدني / برنامج الحكم المحلي في التعاون األلماني كجزء من تعزيز نظام الحكم المحلي في األراضي 
لة الثالثة من الفلسطينية، و التعاون األلماني، نيابة عن الوزارة االتحادية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية ، بدأت المرح

( حيث أن  الهدف العام تحسين 03/2015 - 04/2012 تمع المدني )برنامج الحكم المحليالحكم المحلي وبرنامج تنمية المج
من قبل فريق تقييم المرحلة  على ذلك الخدمات األساسية البلدية وتعزيز االستجابة للمواطنين. وعالوة على ذلك، فقد تم التأكيد 

تم   15٪ من السكان في األراضي المحتلة تحت سن 45.9بالنظر إلى حقيقة أن أكثر من و ج الحكم المحلي ، الثانية  لبرنام
إدماج الشباب في عمليات صنع القرارات البلدية سوف تكون ذات أهمية خاصة في مرحلة التقييم الثالثة  لبرنامج الحكم المحلي 

. 
صنع التغيير ،تدخل التجربة بالتعاون مع الصندوق الشباب يمشروع  أطلقتي التعاون األلمان -في هذا السياق، الحكم المحلي

من البلديات في قطاع غزة، والتي  4من  منظمات المجتمع المدني وعدد  2البلدي التنمية واإلقراض )صندوق البلديات(، عدد 
روع هو تقييم االستراتيجيات المحلية مشالتهدف إلى إشراك الشباب في  عملية صنع ا القرارات المحلية. الهدف المحدد من 

 والوطنية إلشراك الشباب في عمليات صنع القرار على المستوى المحلي.
وهو موظف في البلدية يعمل كشخص  ممثل لجميع القضايا المتعلقة ب، الشبا منسقالهياكل الجديدة سوف يتم انشاءها : 

ابي في البلدية. وعالوة ق والمساعدة في أي نشاط يتعلق مجال العمل الشببالشباب مهامه الرئيسية: التخطيط و المبادرة ، التنسي
، " خطة الشباب" وضع خطة عمل للشباب، تخصيص بند في ميزانية البلدية محددة لمشاريع الشباب والمبادراتعلى ذلك 

 ومراكز الشباب ستكون تحت تصرف الشباب.
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سنة( الذين  15 - 29على االستفادة من المروجين الشباب: المراهقين )وباإلضافة إلى بناء قدرات البلدية، يعمل البرنامج 
يلعبون دورا استراتيجيا من حيث حشد أقرانهم للقضايا المتعلقة بالشباب، وتقوم بدور الوسيط والمسهل بين مسؤول الشباب 

 والشباب في المجتمع.
والمنسقين وكبار الموظفين في وحدة السياسات من وزارة  : فريق برنامج الحكم المحلي،معنيين من الفريق العامل الشركاء ال

 البلديات  . إقراض إدارة من صندوق بالحكم المحلي منظمات المجتمع المدني، و 
وافق الفريق العامل على قائمة من المعايير لتحديد مناطق التجارب حيث  وضعت استبيانا لجمع المعلومات من كل بلدية. 

) عناصر القوة، و الضعف، و الفرص، والتهديدات( كانت مجموعة العمل قادرة على التعرف على  SWOTوفقا لنتائج تحليل 
 مشروع.الالبلديات المؤهلة لتدخل في تنفيذ 

 البلديات المختارة هي رفح، ودير البلح، البريج ، و الزهراء.
 نتائج المشروع:

 .الريادي لمختارة وتحديد وتدريب الشبابإشراك البلديات من خالل توقيع مذكرة تفاهم مع البلديات ا   -
 تقييم الخدمات المقدمة للشباب في كل مجتمع.  -
 توعية المجتمع والشباب حول مشاركة الشباب من خالل العالقات العامة والحمالت وورش العمل.  -
 الحصول على إشراك الشباب عن طريق اختيار الشباب وتزويدهم بالمهارات الالزمة.  -
 مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين. الرياديطة عمل الشباب وضع خ  -
 المجالس المحلية.في أنشطة تشغيل الشباب في المراكز الشبابية والتأثير على عمليات صنع القرار   -
 

 المشروع السابع:
 إسم المشروع : مشروع التمكين اإلقتصادي للنساء المعيالت ألسرهن.

  :30/04/2016 حتى 01/11/2015تاريخ التنفيذ 
 مكان التنفيذ:  جميع محافظات قطاع غزة 
  :إمرأة معيلة ألسرتها 300عدد المستفيدين 
  :ونروامبادرة النوع االجتماعي األجهة التمويل 
  :34,296 $الموازنة 

 الهدف العام: 
لتلبية احتياجات معينة من احتياجات النساء المعيالت 

 ألسرهن من خالل بناء المهارات والتدريب.
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 طبيعة المشروع:
غزة،  قطاعالحياتية و المالية في  تهنعيالت ألسرهن من خالل بناء مهارادف من هذا المشروع تلبية احتياجات النساء الماله

بحيث تصبح قادرة على االعتماد على نفسها ولها القدرة على مواجهة الحياة وصعوباتها دون أي حاجة إلى اآلخرين. ومن 
المجتمع المحلي في مدينة غزة في  منظمة من منظمات 15في إطار شراكة مع  جاء هذا المشروع نفيذتالجدير بالذكر أن 

نساء هؤالء ال قامت خاللهيوما مفتوحا لهؤالء النساء حيث تم استضافة  شركات إقراض  تنفيذخمس محافظات. باإلضافة إلى 
 الخاصة. التي ستساعدهم في تمويل مشاريعهم بتقديم أنفسهم لهذه الشركات

 مبررات المشروع:
 سكان غزة يواجهون الظروف االجتماعية واالقتصادية الصعبة نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة.

الوضع الحالي ، مما يجعل الغالبية منهم تعتمد على المساعد واإلغاثة. أما بالنسبة قطاعات واسعة وشرائح السكان  بقد تتأثر 
األرامل والمطلقات ربات األسر تواجه العديد من المشاكل  هم هو أبعد ما يكون عن االستقرار،وضع فإن إلى النساء واألطفال،

بناء المشروع والتي تركز على جاءت فكرة هذا االقتصادية نتيجة للحرب اإلسرائيلية والصراعات السياسية الداخلية، من هنا 
حاجة للمساعدة من أي شخص آخر، وهذا يتطلب بناء القدرات دون ال قدرات هؤالء النساء لتمكينهن من االعتماد على أنفسهن

 الخاصة.ث تصبح قادرة على إدارة مشاريعهن في مجال المهارات الحياتية ومهارات القراءة والكتابة المالية بحي
 النتائج:

 ريبية.تد جلسة 18إمرأة شاركت جميعهم ب  20من النساء المعيالت ألسرهن، كل مجموعة تشمل  مجموعة 15تكوين  -
 إمرأة في يوم مفتوح  مع مؤسسات القروض الصغيرة. 300شاركت  -
 

 المشروع الثامن:
 اسم المشروع : نحو بيئة أفضل و أكثر أمنًا للنساء ضحايا العنف.

  :31/12/2015 إلى   01/01/2015تاريخ التنفيذ 
 مكان التنفيذ :  مدينة غزة و شمال قطاع غزة 
  :من ضحايا العنف ) إمرأة م    97عدد المستفيدين

 تشمل الخريجات(
 السويدية جهة التمويل : مؤسسة إمرأة إلمرأة 
  : 46,617الموازنة $ 
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 الهدف العام: 
 .على خدمات الدعم والحماية ا العنف من خالل تحسين فرص حصولهنالمساهمة في دعم وحماية النساء ضحاي

 طبيعة المشروع: 
 لمجتمعا منظمات مع التواصل تم المشروع خالل من

 في هم والذين العنف ضحايا النساء لترشيح المحلي
 و المنزلية الزيارات من عدد تنفيذ إلى باإلضافة خطر،

 ، المستهدفة الفئة واختيار بالمشروع للتعريف  الميدانية
 و التدريب وخدمات إستشارية، خدمات تقديم تم وقد

  .المهني اإلشراف
 منتظمة  منزلية زيارات أيضا المشروع تضمن و

 نهاية بعد استمر الذي و أوضاعهن لمتابعة للمشاركات
 فترة خالل  اإلرشادية المجموعات وأيضا  التدريب،
 .المشروع
  أنفسهن وحماية األزمة على التغلب على لمساعدتهن واالجتماعي النفسي الدعم المستفيدات تلقت المشروع، أنشطة من وكجزء

 .الحياتية والمهارات واالقتصادية غيرةالص المشاريع بدء وكيفية حقوقهن، و
حياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  .تنفيذ مجموعة متنوعة من األنشطة لالحتفال بالثامن من آذار وا 

 :أهداف المشروع
 .المستهدفات للنساء واالجتماعية النفسية الظروف تحسين -
 .دخلال لتحسين االقتصادية األنشطة في مشاركتهن تيسير- 
 .لهن صغيرة لمشاريع نواة إنشاء- 
 .خطر في المعنفات والنساء النساء حماية ألهمية الفلسطيني المجتمع حساسية زيادة -
 العمل على القدرة لديهن ليس الالتي النساء وأيضا ، والمدمنين النفسيين المرضى زوجات للنساء الفردية توجيهية دورات تنفيذ -

 .العنف بسبب
 .االجتماعية التنمية على تركز التي المشاريع لتنفيذ عايشة جمعية قدرات بناء   -  

  :النتائج
 .الفردي التمكين برنامج في مشاركة 97 ل وبعدي و قبلي تقييم تنفيذ -
 .المهني تدريب ساعة 480 على مجموعة كل حصلت حيث المهني التدريب برنامج في ودمجها مشاركة  97 اختيار تم
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مهارات التواصل، والصداقة، المرأة في : اء مع مجموعات منفصلة حول كيفية التعامل مع المواضيع التاليةلق 152 تنفيذ -
القانون اإلنساني الدولي، والصدمات النفسية، وآليات التفريغ النفسي والدعم النفسي للتعامل مع الصدمات النفسية، واألطفال 

األسرة "نشئة االجتماعية، والنزاعات االجتماعية الزوجية والمشاكل األسرية العنيدين، إثبات الذات والعالقات األسرية والت
، المراهقة، التبول الالإرادي، والضغط النفسي، وأنواع وأسباب العنف، والصحة العقلية ونوع الجنس والعنف الجنسي، "الممتدة

 .واتفاقية سيداو، الخطبة والزواج، و قانون األحوال الشخصية
 تمّسهالمساعدة ب مشاركةاالقتصادية األولية لكل  الخطط بهدف تطوير حيث ةاقتصادي سة مجموعةجل 36 تنفيذ- 

 عليه. نلتدريب المهني، الذي تم تدريبهذات صلة لهذه الفكرة المجموعة، بحيث تكون 
 .تريد القيام بهدية للمشروع الذي على حدة  حيث  كل خطة تتضمن الرؤية االقتصا مشاركةخطة اقتصادية لكل  97إعداد  -
 

 المشروع التاسع :
 إسم المشروع : مشروع معًا لنبدأ من جديد " بداية"

    :31/12/2015حتى  01/01/2015تاريخ التنفيذ  
   مكان التنفيذ :  قطاع غزة 
   الفئة المستهدفة: زوجات المدمنين 
    جهة التمويل : مركز تطوير المؤسسات األهلية 
     : 74,410 الموازنة $ 

 مشروع:الهدف الرئيسي لل
تأهيل النساء زوجات المرضى تمكين و  المساهمة في 

 .النفسيين والمدمنين على المواد المخدرة
 لمشروع:الفرعية ل هدافاألو  مبرراتال

تنمية  لضمانيهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تأهيل النساء زوجات المرضى النفسيين والمدمنين على المواد المخدرة 
تاحة قدر  اتهن في التعامل مع التبعيات لألمراض النفسية واإلدمان داخل أسرهن وتمكينهن اجتماعيًا ونفسيًا واقتصاديًا لتقويتهن وا 

الفرص أمامهن للنهوض بأسرهن ودعم أطفالهن وتوفير الدخل الذي يمكنهن من العيش الكريم ليبدأن حياتهن مع أسرهن من 
في المجتمع للمرضى النفسيين والمدمنين، كما يهدف هذا المشروع إلى دعم هؤالء النساء  جديد، خاصة في ظل النظرة الدونية

  .للوقوف إلى جانب أزواجهن بشتى الطرق من أجل المضي قدمًا في العالج وتحقيق النجاح

المهني  التدريب مكون من شقين الشق األول الدعم النفسي االجتماعي والقانوني والتمثيل القضائي والشق الثاني البرنامج
والتمكين االقتصادي ، سيتم دمج النساء المستهدفات في أقسام التدريب المهني خياطة، صوف، تجميل، كمبيوتر، تصوير 
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فيديو، سيراميك وتنسيق زهور، صوف، تطريز وذلك بحسب رغبتهن وبعد تعرفهن على االقسام واختيار القسم الذي تميل إليه، 
ي تدريبات مكثفة حول موضوعات إدارية ومالية مثل " المهارات الحياتية، كيف تبدأين مشروعًا سيتزامن مع التدريب المهن

صغيرًا، دراسة الجدوى، اإلدارة المالية والتسويق وموضوعات أخرى لها عالقة بالتطوير االقتصادي، وهي تهدف إلى فتح األفق 
من مرحلة االعتماد على الغير إلى مرحلة االستقاللية واالعتماد أمام هؤالء النساء للبدء بمشاريع صغيرة مدرة للدخل تنقلهن 

على النفس وبناء الكيان المستقل الذي سيغير مسار حياتها في المستقبل ويقوي ثقتها بنفسها التي ستنعكس مباشرة على أسرتها 
 . القادمةوعلى أطفالها أجيال فلسطين 

 الفئة والمناطق المستهدفة:

سيدة من منطقة غزة وضواحيها مع التركيز على المناطق الحدودية والمهمشة ) الزيتون،  60 عدد  استهدفالمشروع 
 3دورة فعلية و 6شهر فترة تمهيدية و1شهور  10في الجمعية  التدريب استغرق الشجاعية، مخيم الشاطئ، جحر الديك( حيث 

 الدورة الفعلية فى بداية شهر مارس . بدأتأشهر فترة متابعة 

 شروع:أنشطة الم

تنفيذ زيارات منزلية لألسر بواسطة أخصائيين نفسيين ومرشدين تربويين في المناطق المستهدفة بهدف التوعية  .1
 والتعريف بالمشروع.

 تنفيذ ورش عمل وندوات متخصصة لألهالي في أماكن مختلفة من المناطق المستهدفة. .2
 تنفيذ اجراءات الدعم النفسي واالجتماعي. .3
 لنفسي واالجتماعي.تنفيذ تقييم للدعم ا .4
 التدريب المهني متخصص. .5
 اختيار أفضل عشر سيدات لدعم مشروعهن. .6
 تسليم الدعم المالي للسيدات المرشحات لنيله. .7
 التقارير والتقييمات واختتام المشروع. .8
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 المشروع العاشر:
لمنطقتي الشجاعية  2014عام  لي إسم المشروع: مشروع تقديم الدعم النفسي للنساء المتضررات بعد العدوان اإلسرائي

 بيت حانون.و 
 
  :30/04/2015حتى 2014/11 /01تاريخ التنفيذ 
  مكان التنفيذ :  الشجاعية و بيت حانون 
  :إمرأة 4500عدد المستفيدين 
 : صندوق اإلستجابة اإلنسانية  جهة التمويل HERF 
     : 239,145 الموازنة$  
 

 الهدف العام للمشروع:
إمرأة من  المتضررات من الهجوم اإلسرائيلي األخير على قطاع   4500شروع خدمات الدعم النفسي إلى يوفر هذا الم     

 .2014  غزة صيف
 طبيعة المشروع:

إمرأة من  المتضررات من الهجوم اإلسرائيلي األخير على قطاع   4500يوفر هذا المشروع خدمات الدعم النفسي إلى      
المساهمة بحل مشكلة محددة وهي : عدم توفير ما يكفي من الدعم النفسي واالجتماعي  ،التي تهدف إلى 2014غزة صيف 

وخدمات الصحة النفسية لعالج الصدمات النفسية التي تعرضت في  قطاع غزة الناجمة عن الهجوم األخير  و يتم ذلك من 
 خالل توفير فرص للتعبير عن الذات ومعالجة صدماهم النفسية.

 أنشطة المشروع:

حانون  تنسيق مع العيادات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي، والمؤسسات العامة األخرى في الشجاعية وبيتال .1
 لمعرفة النساء المستفيدات.

 التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المحلية الشريكة لتنفيذ األنشطة. .2
مستفيدة و  15ى مجموعات تتكون من جلسات دعم نفسي أولي للنساء المستفيدات، وسيتم تقسيم النساء إل 5توفير  .3

 جلسات. 5كل مجموعة حضرت 
 من النساء المتضررات 4500إجراء تقييم قبلي آخر ل .4
 تنسيق رحلة ترفيهية للنساء المستفيدات. .5
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إجراء اجتماعات إضافية )من قبل األخصائيين النفسيين العيادة النفسية( مع نساء يحملون أعراض صدمة محتملة  .6
PTD  في التقييم القبلي في ما يخص مؤشرات الرفاهية النفسية 60اتي تظهر تحسنا أقل من وأولئك اللو ٪

 واالجتماعية.
 حالة لبرنامج غزة للصحة النفسية. 100تحويل  .7
 الزيارات المنزلية. 180التنسيق مع فريق الدعم النفسي األولي للحاالت التي تحتاج إلى الزيارات المنزلية وتنفيذ  .8
من النساء المتضررات في العيادات المحلية ومنظمات   4534منشورات وتوزيعها على  2000إنتاج وطباعة  .9

 المجتمع المحلي، والمؤسسات العامة األخرى.
نتاج وتركيب  .10  في كل مكان(. 3لوحات ) 5تصميم وا 
، عالمية ثم توزيعها على العيادات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي‘كتيبات ومواد   5000إنتاج وطباعة  .11

 والمؤسسات العامة األخرى.
 جلسات راديو لمدة شهر واحد على األقل. 10إعالن إذاعي و  2بث  عدد  .12

 مبررات المشروع:      
ال يزال الوضع اإلنساني يمثل تحديا في قطاع غزة، والحصار الذي تفرضه قوات االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة     

هورت األوضاع اإلنسانية بشكل كبير، مع القيود الصارمة المفروضة على حركة األفراد استمر للعام الثامن على التوالي، وتد
عملية عسكرية على قطاع غزة مما أدى الى  2014يوليو، أطلقت إسرائيل  7وتدفق السلع في والخروج من قطاع غزة. يوم 

ل والبنية التحتية والمباني العامة، والشركات. المنشآت المدنية ، بما في ذلك المناز تدمير  ،سقوط مزيد من الضحايا المدنيين
واألرامل واألسر التي ترأسها نساء وزيادة  اتذا إلى زيادة عدد النساء النازحوتشريد أعداد كبيرة من األسر. وقد أدى ه

 .امرأة 257طفال و  539فلسطينيا بينهم  2131التمكين. وقد أسفر الهجوم عن مقتل الدعم و احتياجاتهم العاجلة و 
تأثير األزمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية الجارية لمست بالتأكيد حياة كل سكان غزة بغض النظر عن الجنس، والوضع 
والفئة العمرية. ومع ذلك، فإن األزمة لها تأثير النوع االجتماعي ، وهذا يعني أن ذلك سيؤثر على الرجال والنساء والفتيان 

ندرك أن الصراع مستمر جنبا إلى جنب مع  كما أننا لوضع المرأة، شموليةأكثر  حن  ننظر نظرةوالفتيات  بطريقة مختلفة. ون
الحقوق والرفاه والتمكين والمساواة بين الجنسين بالنظام األبوي االستبدادي، والمعايير السائدة بين الجنسين تؤثر على النهوض 

 .الفلسطينية للمرأة
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 النتائج:  
من النساء المتضررات من   2000آمنة لحرية التعبير والحفاظ على آليات التصدي  للصدمات النفسية  ل  . إنشاء أماكن1

 الهجوم اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة عن طريق رواية القصص .
 . تحديد الحاالت األكثر تضررا خالل أسلوب رواية القصص  وتحويلهم  للدعم النفسي المتخصص. لهذا السبب وسيتم2

 رواة قصص في مجال حقوق المرأة، العنف المبني على النوع اإلجتماعي، العنف ضد المرأة ومسارات التحويل. 20تدريب 
إمرأة  من النساء األكثر تضررا في المواقع المستهدفة من خالل إجراء هيكلة مجموعة  600. الدعم النفسي األولي ل 3

 جلسات دعم النفسي وأنشطة الترفيهية.
جة إضافية مقدمة للنساء المستهدفة  التي بحاجة لجلسات عالج عقلية ونفسية واجتماعية من خالل عيادة متنقلة واتل . معال4

 حويل إلبرنامجى غزة للصحة النفسية.
 . توعية  المجتمع باستخدام المسرح الثقافي، وسائل اإلعالم )اإلذاعة( ومواد التوعية المطبوعة.5
 

 المشروع الحادي عشر:
 مشروع نحو حياة خالية من العنف. المشروع:  إسم

   :2017 إلى    2013تاريخ التنفيذ 
 .مكان التنفيذ : جميع محافظات قطاع غزة 
  :إمرأة 30زوج من المخطوبين، و    20عدد المستفيدين 
 جهة التمويل : مؤسسة التعاون اإليطالية 
   : يورو 31,500الموازنة 

 الهدف العام للمشروع:
وع إلى تمكين األزواج الشابة المخطوبة، و المرأة الفلسطينية بحيث تعيش حياة خالية من العنف من خالل التنمية يهدف المشر 

 الذاتية والمهنية لهم.
 :طبيعة المشروع

 وتضمن المشروع جزأين :
إمرأة،    30ستهدفات استمرار الجهود لتمكين األفراد حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في بناء قدرات النساء الماألول : 

وأيضا لمساعدة هؤالء النساء إليجاد فرص عمل مناسبة في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بعد تلقي التدريب، 
عالوة على ذلك للمشاركة في الحياة العامة) العمل التطوعي، واألعمال التجارية الصغيرة الخاصة ، والعضوية في النقابات 

 ة في االنتخابات.العمالية ،والمشارك
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من األزواج  المخطوبة لتعليمهم بطريقة جماعية كيفية منع  20 للخاطبين والمخطوبات  حيث استهدف البرنامج  :  والثاني
 . العنف

 
 المشروع الثاني عشر:

الصحة إسم المشروع : مشروع حماية حقوق األطفال من العنف المبني على النوع اإلجتماعي من خالل تعزيز حقوقهم في 
 اإلنجابية.

 :31/121/2015إلى    01/03/2015تاريخ التنفيذ 
  : شمال قطاع غزة، مدينة غزة والمنطقة مكان التنفيذ

 الوسطى
  :من اآلباء   100طفال،  400 عدد المستفيدين

 ومقدمي الخدمات  45 واألمهات ،
 الدولية. جهة التمويل : مؤسسة إنقاذ الطفل 
   : 70,000الموازنة  $ 

 : عام الهدف
 ،  اإلنجابية الصحة في بحقوقهم معرفتهم تعزيز خالل من اإلجتماعي النوع على القائم العنف من واألطفال المراهقين حماية
 .غزة قطاع في اإليجابية التربية ثقافة ونشر
 :المشروع طبيعة

 .عايشة جمعية موظفات وكادر لخدمةا مقدمي قبل من األول الدليل على واألمهات واآلباء لألطفال تدريبية جلسات تنفيذ -1
    مستهدفة لفئات المعرفة بنقل سيقوموا األول التدريبي الدليل على تدريبا تلقوا الذين الخدمة مزودي من مجموعة كل -2

 .زمالئهم تدريب خالل من جديدة
 .الثاني الدليل على عايشة جمعية موظفي تدريب -3
 ومنظمات عايشة جمعية بين القائم المستمر التنسيق من كجزء الثاني الدليل تنفيذل المدني المجتمع منظمات مع التنسيق -4

 .األول التدريبي الدليل في استهدافها تم التي المدني المجتمع
 المجتمع ومنظمات االعتبارية واللجنة والمدارس العيادات من الخدمات لمقدمي الثاني الدليل على تدريبية دورات تنفيذ -5

 . اإلنجابية الصحة في حقوقهم تعزيز أجل من المدني
 .المستهدفة الفئات لجميع للتدريب وبعدي قبلي تقييم تنفيذ6 -  

  .التقييم من عليها الحصول تم التي البيانات تحليل -7
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 .المجتمع من واألمهات اآلباء مع PD  االيجابية التربية  جلسات تنفيذ -8
 .األطفال معPD  تطبيق على قادرين اآلباء أن ضمان أجل من مجموعة كل مع متابعة جلسات تنفيذ -9

 .النفسية للصحة غزة برنامج إلى الشديدة الحاالت تحويل ثم عايشة، لجمعية الالزمة النفسية الحاالت تحويل -10
 .اإلنجابية الصحة في األطفال حقوق  بشأن مختارة مناطق في الناس لتوعية معلومات مراكز 3  تأسيس -11
 
 

 :المشروع نتائج
 حقوق  مثل الشاملة اإلنجابية الصحة حقوق  قبول ضمان أجل من اإلنجابية الصحة حقوق  تجاه المجتمع حساسية تخفيف -1

 .الطفل و اإلنسان
 .الخدمات ومقدمي األمور وأولياء لألطفال اإلنجابية الصحة حقوق   حول ومهارات معارف تعزيز -2
 .الخدمات ومقدمي واألمهات لآلباء PD  ابيةااليج التربية ومهارات معارف تعزيز -3
 
 المشروع الثالث عشر: 

 " رياديات"2014 أمهات أيتام العدوان على غزة  تمكينمشروع إسم المشروع : 
     :01/08/2015حتى   01/01/2015تاريخ التنفيذ 
  مكان التنفيذ : قطاع غزة 
   :سيدة من أمهات أيتام العدوان  400 عدد المستفيدين

 2014سرائيلي على غزة اال
   جهة التمويل : مؤسسة التعاون 
      : 125,000الموازنة $ 

 الهدف العام :
المساهمة في تمكين وتأهيل السيدات أمهات أيتام العدوان 

 .2014االسرائيلي على غزة 
 طبيعة المشروع:

من  2014إلسرائيلي على قطاع غزة في عام يعمل هذا المشروع على المساهمة في إعادة تأهيل النساء أمهات أيتام العدوان ا
أجل تطوير قدراتهم في التعامل مع اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية الناجمة عن خسارة  أسرهم ، وتمكينهم اجتماعيا 

يش في ونفسيا واقتصاديا و تمكين الفرص المتاحة لهم للنهوض في أسرهم ودعم أبنائهم وتوفير الدخل الذي يسمح لهم بالع
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خاصة في ضوء نظرة المجتمع لألرامل ومعاملة قاسية من قبل أهالي النساء وأهالي األزواج الشهداء  كرامة لبدء حياتهم الجديدة
 .تقييد حركتهم و حريتهم في المال والولد و

 مبررات المشروع :

، حيث لى تدهور الوضع االقتصاديي أدى إ، والذ 2014لقد تفاقم العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة  صيف عام 
الحصار واالعتداءات المتكررة من االحتالل اإلسرائيلي، و أدى ذلك إلى  صعوبة توفير األمن الغذائي واالحتياجات األساسية 

 .للعدد المتزايد من الالجئين المحتاجين

و ذلك   2014بسبب العدوان االسرائيلي  مجموعة مركزة نفذتها جمعية عايشة مع النساء الفاقدات لمعيلهن، وأمهات األيتام
بالتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء الحكومية واتضح من خالل النقاش الذي دار في الجلسة بأن األرامل تواجه مشاكل 

شهرّي عديدة بدءًا بفقدان معيل األسرة ومصدر الدخل المالّي، مرورًا بالصراع مع والد الزوج المتوّفي حول اإلرث والمعاش ال
 وصواًل، ولكن ليس نهاية المطاف بل أيضا إجبارها على الزواج من شقيق زوجها بداعي الحماية واألمن.

 : المشروع نتائج

 .األيتام ألمهات المتكامل واألمان النفسي الرفاه تحسين  .1
 .الحياتية اتوالمهار  ألطفالهن االيجابية التربية مهارات و القانونية بحقوقهن األيتام أمهات معرفة زيادة .2
 .مهاراتهم وتعزيز األيتام لألمهات االقتصادي التمكين .3

 يتكون المشروع من خمسة مراحل: 

: هي مرحلة التحضير وعقد االجتماعات مع مؤسسات رعاية أسر الشهداء واأليتام ووزارة الشئون االجتماعية المرحلة األولى
يدة من قطاع غزة، تصنف هذه الفئة من النساء على أنهن س 400والزيارات المنزلية واختيار الفئة وهي عبارة عن 

 النساء االكثر معاناة والتي تحتاج لتطوير أساليب صحية في التعامل مع الفقدان وتبعاته.

متتالية مدة الجلسة ساعتان خمسة منها للدعم النفسي واثنتان للدعم  جلسة11إعداد البرنامج وهو عبارة عن المرحلة الثانية: 
ف القانوني بحقوقهن وحقوق أطفالهن والتوعية بموضوعات حجج الوالية والوصاية والوصية الواجبة والميراث والتثقي

لتوعية والمهارات الحياتية جلسات للتربية اإليجابية لألطفال  وأربعةوالحضانة والمستحقات المالية واألرملة واأليتام، 
والتخلص من العقاب البدني والمعنوي  الهن في حالة فقدان األبالنساء باألساليب العلمية والصحية للتعامل مع أطف

 .ئل ايجابية داعمة في التواصل مع أبناءهن في مراحل العمراوايجاد بد
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والتنسيق معها لتنفيذ برنامج الدعم داخل مقراتها بعد اختيار الفئة بمشاركة مؤسسات المجتمع ذات العالقة المرحلة الثالثة:
سيدة في المجموعة ومن ثم تقديم  15مجموعة بحيث ال يتجاوز العدد  27ى مجموعات عدد سوف يتم توزيعها عل

 سيدة في كل رحلة. 100رحالت  4" ، يلي البرنامج مباشرة رحالت ترفيهية عدد سة جل 11البرنامج " 

صعبة واألكثر أعباًء اقتصادية من النساء ذوات التعليم المحدود والظروف النفسية واالجتماعية ال 43اختيار  المرحلة الرابعة:
 حسب معايير مؤسسة التعاون.

، التفريغ على والشركات الربحية والغير ربحيةوهي مرحلة التفريغ على المؤسسات الخاصة أو األهلية  المرحلة الخامسة:
والمؤسسات  شهور وسيتم اتباع االجراءات القانونية والمالية في التعاقد مع النساء ثالثةالمؤسسات سيكون لمدة 
 والشركات حسب األصول.

 نتائج المشروع:

 من امهات االيتام اصبحن اكثر معرفة بحقوقهن القانونية واكثر مهارة في التربية االيجابية ألطفالهن. 400 .1
 المتكامل. واألمنمن امهات االيتام تحسن لديهن الرفاه النفسي وحسن الحال  400 .2
 ديا.من امهات االيتام تم تمكينهن اقتصا 43 .3
 .وتقييم فعال للمشروع مراقبةجمعية عايشة لديها  نظام  .4

 اتــــــــــــــــــــوالمعيق اتـــــــــــــــــالتحدي

بدون استثناء وجمعية عايشة تواجه تحدي في قطاع غزة التمويل هو تحدي حقيقي يواجه جميع المؤسسات المحلية  .1
وى الخدمة التي اعتادت على تقديمها للنساء واألطفال ضحايا حقيقي في توفير التمويل من أجل الحفاظ على مست

 العنف في قطاع غزة.
الحصول على التمويل الغير مقيد يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الجمعية منذ نشأتها وذلك بسبب التراجع  .2

 منح هذا النوع من التمويل.الملحوظ من قبل الممولين في 
 لهذه الغاية يشكل عبئًا كبيرًا على اإلدارة التنفيذية وطاقم العمل اإلداري.خاص م طاق تفريغتجنيد األموال وعدم  .3
استمرار اإلغالق والحصار وتأخر إعادة اإلعمار زاد من األعباء الملقاة على عاتق الجمعية في ظل تفاقم األزمة  .4

العالية واإلمكانيات األفضل  اإلنسانية والذي جعل الجمعية تقف بعض األحيان عاجزة عن تأدية الخدمات بالجودة
  أمام االزدياد الهائل في اقبال الفئات المستفيدة للحصول على الخدمات المختلفة.
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 ةـــــــــــــــــــــــــمستقبلي اتـــــــــــــــــــــــاحتياج

خطيط المعمق على التمويل الغير مقيد والذي سيساهم في ضمان االستقرار للجمعية مما سيدعم تحسين الجودة والت .1
 المدى البعيد للجمعية.

 مبنى مستقل ملك للجمعية يخفف من األعباء المالية ويسمح بخلق فرص جديدة للدخل للجمعية. .2
عضوية في شبكات دولية يضمن تمثيل عل المستوى الدولي للجمعية ويسمح لها باالطالع على ومشاركة التجارب  .3

 مع منظمات وحكومات دولية.
دارة الموارد البشرية االستعانة باس .4 تشاري لتجنيد األموال مع دائرة مستقلة للمشاريع وتجنيد األموال والعالقات الدولية وا 

 من شأنها أن ترتقي بالعمل داخل الجمعية. 
رفع كفاءة وتطوير قدرات العامالت بما يتالءم مع توسع عمل الجمعية وتخصصها في مجال الدعم النفسي والقانوني  .5

 في رفع مستوى الخدمات والبرامج المقدمة للنساء.بما يساهم اء، والمهني للنس

 وهللا ولي التوفيق،،     

 


