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كلمة مجلس اإلدارة
يأتي تقريرنا هذا العام والعالم يشهد ظروفا ً استثنائية بفعل انتشار وباء كوفيد  19وما ألحقه وسيلحقه من تغيرات سياسية واقتصادية
سيكون لها تأثيرات كبيرة على الواقع االجتماعي في العالم وعلى فلسطين بشكل خاص حيث سيفاقم من األزمات واألوضاع االقتصادية
واالجتماعية وسينعكس على عمل الحكومات والجمعيات والمؤسسات األهلية ومختلف القطاعات وسيفرض على الجميع إجراء بعض
التعديالت في سياساتها وبرامجها بما يتوائم مع تلك المتغيرات بما يخدم تقديم خدمة نوعية أفضل في الصحة النفسية والعالج األسري
والخدمات المقدمة بشكل عام.
عملنا خالل عام  2019على تطوير عملنا وخدماتنا للوصول إلى الفئات األكثر هشاشة وحاجة حيث لوحظ العام المنصرم ارتفاع نسبة
البطالة والفقر إلى أعلى معدالت والتي كانت أحد أسباب ارتفاع الضغط النفسي والعنف االجتماعي واالسري واتساع رقعة بعض
الظواهر االجتماعية كالتسول والتعاطي والعنف المنزلي واألسري األمر الذي يتطلب تدخالت مباشرة من الجمعية للفئات.
وكان لنا بعض النجاحات مع األطفال المتسربين دراسيا ً والمتسولين والمدمنين والنساء المعنفات من خالل تقديم خدمات الدعم النفسي
والعالج وإعادة عدد من االطفال إلى مقاعد الدراسة أو تمكينهم لتعليمهم مهن جديدة إضافة إلى تقديم عدد من المنح االقتصادية للنساء
المعنفات لتكون انطالقة لبدء مشاريع توفر حياة آمنة كريمة.
لقد عملت عايشة خالل العام الماضي على اعداد خطة استراتيجية جديدة لألعوام الخمسة القادمة إضافة الى تطوير العديد من السياسات
الجديدة التي تشكل نظم لعملنا بالمؤسسة وتطوير بعض االدلة لتسهيل تقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية.
شهد العام الماضي تفاعالً من أعضاء المجلس وسهولة في التواصل الدائم باالعتماد على وسائل االتصال الحديثة من خالل انشاء
مجموعة التواصل مع المجلس إضافة إلى االجتماعات المباشرة حيث عقد المجلس عدد  10اجتماعات خالل العام بمتوسط حضور 6
أعضاء معظم األحيان من أصل  7واعتمد المجلس بعض القرارات بالتمرير والتشاور عبر الواتس كما شهد المجلس تفاعالً عاليا ً من
الجميع وتحلى بروح المسئولية وااللتزام بالعمل ضمن اللجان الفنية ولجان المقابالت األمر الذي ساهم في االرتقاء والنهوض بالعمل
من خالل التواصل مع االدارة التنفذية التي كان لها الباع الفعلي في تحقيق االنجازات والتطور بعمل الجمعية.
نأمل أن يكون العام القادم عاما ً أفضل على شعبنا وكافة فئاته وشرائحه وأن يكون عاما ً للسالمة واالمان واألمن نحو تحقيق أحالمنا في
مجتمع آمن خالي من العنف.
ولكم فائق االحترام والتقدير.
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الملخص التنفيذي:
لم يكن واقع النساء والطفولة في فلسطين كما هو الحال عليه اليوم ،من احتالل وحصار وانقسام وتبعاتها ،و ما خلفته الظروف الحالية
لم يكن متوقعا ً من حيث التفاصيل والتوقيت فقد طال االنتظار وامتدت آثاره لتطول أجياالً بأكملها و لم تعد تحتمل المزيد من المعاناة،
حيث ان االحصائيات المتوفرة في مجال حماية النساء واألطفال هي مؤشر على الوضع الخطير المستمر والواجب العمل على تحسينه
أو وضع حد لتفاقمه خالل السنوات القادمة.
فال زالت النساء الفلسطينيات يمثلن الفئة األكثر هشاشة ويدفعن االغلى من كرامتهن وحرياتهن ثمنا للنزاعات المسلحة ،وما زالت
النساء تعاني ويالت االحتالل االسرائيلي جراء التهجير والتشريد والعزل ومصادرة األراضي وهدم المنازل وسط صمت دولي غير
مسبوق.
المرأة الفلسطينية كانت وما تزال تساهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته ،ولديها اإلرادة إلقامة نظم الدعم والحصانة في
مواجهة جميع أنواع التمييز ضد النساء.
لقد آلت الخطوات األخيرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة جراء استمرار االنقسام الفلسطيني والبطء الشديد في خروج المصالحة حيز
التنفيذ إلى تدهور كبير في األوضاع اإلنسانية جعلت النساء المتضرر االكبر منها االمر الذى انعكس بشكل مباشر على األوضاع
النفسية لهن والذي تطلب تدخالت نوعية من المؤسسات المختصة حكومية وغير حكومية  .لقد بادرت جمعية عايشة برسم تدخالت
نوعية استجابة لالحتياج الحقيقي لهن.
لقد بدأت عايشة عامأ جديد من االنجازات والتحديات ،عاماجديد مليء بالحياة واألمل في حياة المئات من النساء من خالل خلق فرص
جديدة أمامهن ،باالضافة الى أنشطة مختلفة وخدمات متكاملة و دعم متواصل وآذان صاغية وقلوب تنبض باألمل والعمل الدؤوب من
أجل تقديم الحماية والدعم النفسي واالجتماعي والقانوني واالقتصادي.
يلخص هذا التقرير جملة التدخالت التي قدمتها عايشة بهدف تحقيق األهداف التي وضعتها الجمعية من أجل تحقيق رسالتها ورؤيتها
التي نشأت من أجلها.
التقرير يعرض األهداف واآلليات والمنهجيات والقضايا االستراتيجية والمشكالت ومناطق االستهداف والفئات المستهدفة وحجم
الوصول لها كما يتناول التقرير التمويل واإلدارة المالية التي اعتمدتها الجمعية خالل العام  2019وفي ختام التقرير نعرض أهم
االنجازات والتحديات وصوالً إلى الدروس المستفادة.
نأمل أن نكون قد ساهمنا في تحسين الواقع الحقوقي والحماية للنساء واألطفال ونؤكد على أن جميع األنشطة والبرامج في عايشة
تتماشى مع االتفاقيات الدولية والقوانين الفلسطينية والخطط الوطنية ونثمن عاليا ً دور مجلس اإلدارة والطاقم التنفيذي في استمرار تقديم
الدعم واالسناد للفئات الهشة والمهمشة من المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة ونتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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1
1.1

المقدمة
خلفية عن عايشة وبرامجها في 2019

ان جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل هي جمعية نسوية فلسطينية مستقلة غير ربحية تأسست عام  ,2009تهدف الى تحقيق المساواة الجندرية
من خالل برامج التمكين االقتصادي و الدعم النفسي لدعم الفئات المهمشة والهشة في قطاع غزة .وقد عملت جمعية عايشة منذ عام  1996و حتى
عام  2009تحت مسمى دائرة المرأة تحت مظلة برنامج غزة للصحة النفسية.
تسعى جمعية عايشة إلى حماية النساء و األطفال من العنف ،من خالل برامج الدعم و التمكين و زيادة الوعي بالقضايا النفسية و االجتماعية و
القانونية و االقتصادية المهمة .كذلك تعمل على ادماج النوع االجتماعي في جميع المجاالت أثناء تنفيذ خطتها االستراتيجية.
ومنذ تأسيس الجمعية عملت عل ى تمكين النساء المعنفات و االطفال ضحايا العنف و ذلك استجابة لالحتياجات المحددة للنساء واألطفال الذين هم
جزء من المجتمع .كذلك بدأت جمعية عايشة بتبني منهاج التمكين الفردي و الذي يأخذ بعين االعتبار االختالفات الفردية ،و تبعا لذلك أصبحت
الجمعية ناجحة فعليا في تحقيق معدالت أعلى من التمكين.
من جهة أخرى فان جمعية عايشة وجهت جهودها للتأثير على األجندة المجتمعية من خالل توعية األفراد والمنظمات تجاه قضايا العنف المنزلي
والمساواة بين الجنسين ،والقضايا النسوية .كذلك تعمل عايشة على الحشد و المناصرة للتأثير والضغط على صناع القرار لسن القوانين والتشريعات
المواتية للنساء واألطفال في كافة المجاالت.

الرسالة:
تسعى جمعية عايشة لحماية ودعم وتمكين النساء المعنفات واالطفال ضحايا العنف على التركيز على ذوي االحتياج الخاص ،نفسيا
واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا من خالل تسهيل وصولهم لخدمات الدعم والحماية.
الرؤيا:
تطمح جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل الى اتخاذ دورا قياديا لحماية النساء واألطفال ضحايا العنف مع التركيز على ذوى االحتياجات
الخاصة في قطاع غزة ليكونوا اعضاء فاعلين في التنمية المجتمعية المستدامة.
البرامج:
 .1برنامج بناء القدرات
 .2برنامج حماية وتمكين المرأة
 .3برنامج حماية الطفل واألسرة
 .4برنامج المناصرة والتواصل
االهداف االستراتيجية:
 .1زيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعيه من خالل تحسين فرص وصولهن لخدمات الدعم والحماية.
 .2إنشاء بيئة حساسة لحماية وتعزيز تنمية األطفال وأسرهم من أجل مستقبل أفضل
 .3المشاركة في عملية تمكين النساء واالطفال من خالل التشريعات والقوانين المالئمة.
 .4جمعية عايشة ممكنة في المجاالت االدارية والمهنية والمالية.

1.2

القضايا االستراتيجية والمشكالت في عام 2019

ان استمرار االوضاع االنسانية في االراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص بسبب االحتالل واالعتداءات العسكرية
المتكررة ،االنقسام السياسي ،والحصار المستمر والقيود المفروضة على الحركة والوصول وماتبعها من تدهور عام في تقديم الخدمات
والتشريعات وحالة حقوق االنسان ساهم في ابراز القضايا التالية بشكل مختلف عن االعوام السابقة:
 .1قضايا عدم المساواة بين الجنسين والتي تتاثر بشكل مباشر باألعراف والعادات والصورة النمطية لالدوار االجتماعية لكل
من الرجال والنساء وهي في ارتفاع ملحوظ.
 .2الثقافة األبوية الذكورية السلطوية القوية القائمة والمواقف االجتماعية المتحيزة جنسانيا ً وعالقات قوة غير متكافئة داخل
األسرة وفي المجتمع ككل مما يشكل عائقا ً كبيرا ً أمام مشاركة المرأة المدنية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.
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 .3استمرار التراجع في مستوى الخدمات الصحية ذات الجودة والمتخصصة وصعوبة االجراءات المتعلقة بالوصول اليها خاصة
خدمات الصحة االنجابية والجنسية والخدمات م تعددة القطاعات مثل الدعم النفسي االجتماعي والدعم النفسي المتخصص
وعالج االدمان والتمكين االقتصادي والحماية /المبيت في بيوت االمان ضمن معايير انسانية تضمن تحقق عدالة النوع
االجتماعي
 .4عدم وجود خدمات الصحة النفسية المتخصصة للناجيات من العنف االجتماعي وعالج االدمان وسوء استخدام العقاقير للنساء
والفتيات
 .5نقص المساعدة القانونية والمساعدة من خالل التقاضي والتحكيم والوساطة والتوقيف للنساء المستضعفات من الفئات المهمشة.
 .6عدم وعي المجتمع والنساء خاصة بحقوق للمرأة بموجب القانون الدولي اإلنساني ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان المعمول
به ،وصكوك الموارد البشرية اإلقليمية؛ والتشريعات الفلسطينية؛ والنوع االجتماعي والعنف المبني عليه.
 .7الفرص المحدودة والضعيفة لمشاركة المرأة في مواضع صنع القرار وعلى األغلب تتعرض القياديات منهن إلى التنمر
بأشكاله المختلفة.
 .8النساء ذوات االعاقة وفرصهن المحدودة في الحصول على عمل او خدمات النوع االجتماعي والحماية
 .9الصورة النمطية لألدوار االجتماعية التي تمارسها المرأة وعالقتها بالحصول على فرص التمكين االقتصادي .فمازالت النساء
تعمل في مجاالت محددة مثل الصحة والتعليم والعمل االجتماعي والزالت فرصها للمنافسة في القطاع الخاص كصاحبات
اعمال مقيدة ومحددة في إطار المشاريع الصغيرة رغم وجود مبادرات للتغير واالبداع اال انها مازالت محاوالت خجولة في
ظل مجتمع ذكوري.
 .10ازدياد اعداد النساء الالتي يترأسن االسرة بسبب االعتداءات االسرائيلية المتكررة ومسيرات العودة وتردي األوضاع الصحية
والنفسية وغيرها والحاجة الى دعمهن نفسيا واجتماعيا وقانونيا واقتصاديا من خالل خدمات متعددة القطاعات ليتمكن من
القيام بدورهن وحماية انفسهن من العنف والحصول على حقوقهن القانونية.
 .11ادماج الرجال والفتيان لتحقيق المساواة بين الجنسين يواجه عقبات كثيرة مثل االعراف والعادات والتقاليد باإلضافة إلى
ضعف المنهجيات المتبعة إلدماج الرجال وتحويل وجهات نظرهم من معنفين الى مدافعين عن حقوق المرأة واقتصارها على
ورش التوعية والنقاش
 .12الزواج المبكر للفتيات حيث وصلت نسبة الزواج المبكر في قطاع غزة للعام  2018الى  %20وما يرتبط بها من حرمان
وعنف
 .13التسرب المدرسي وعمالة االطفال والتسول مازالت قضية متكررة وشائكة وبحاجة الى تدخالت ممنهجة ومتعددة المستويات
تضمن اعادة التأهيل والدمج
 .14ضعف الوعي لدى االطفال واالباء بآليات نبذ العنف ضد االطفال وآليات الحماية والوصول للعدالة وحقوق الطفل وحقوق
الصحة االنجابية والجنسية
 .15ضعف قدرات الحكومة ومقدمي الخدمات في التصدي للعنف االجتماعي وحماية المرأة والطفل.
 .16عدم كفاية الدراسات واالبحاث التحليلية والمواد اإلعالمية حول النوع االجتماعي وحقوق المرأة والطفل والعنف المبني على
النوع االجتماعي وآليات الحماية ومقدمي الخدمات.
 .17عدم كفاية قدرات سيدات األعمال إلدارة ودعم أعمالهن وتسويق منتجاتهن ماليا ً.
 .18عدم كفاية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
 .19ضعف القدرات الحكومية في تقديم خدمات ذات جودة متعددة القطاعات لضحايا العنف ذات معايير مبنية على حقوق االنسان
ومتوافقة مع القوانين الفلسطينية والحاجة الى بناء قدراتهم وزيادة وعيهم بآليات جديدة تعمل على تأهيل الضحايا واعادة
دمجهم في مجتمعاتهم بطريقة كريمة وأمنة مثل نزيالت سجن النساء واالطفال االحداث في مؤسسة الربيع.
1.3
1.3.1

المناطق الجغرافية والفئات المستهدفة
المناطق الجغرافية المستهدفة

قامت الجمعية بتنفيذ تدخالتها في جميع محافظات قطاع غزة مع التركيز على محافظتي غزة والشمال في اغلب التدخالت
وذلك في المناطق المهمشة واالكثر فقرا وفقا ألطلس الفقر وخطة االستجابة االنسانية  HRPوذلك دعما لجهود التنسيق والتواصل مع
الشركاء المحليين والذين ينفذون تدخالت مشابهة في مناطق اخرى ومن اجل زيادة جودة الخدمات وتسهيل وصول الفئات المهمشة
للخدمة
مرفق رقم  2يوضح توزيع المستفيدين/ات جغرافيا وحسب الخدمات التي تلقوها:
1.3.2

الفئات المستهدفة المباشرة والغير مباشرة
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.1

النساء والرجال :ربات االسر ،ضحايا العنف/المعرضون للخطر ،الناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي،
المشردون ،كبار السن ،االشخاص ذوو االعاقة ،االباء ،االمراض العقلية ،المدمنون ،زوجات المدمنين ،الشباب والشابات،
طالب الجامعات ،الخريجون ،إلخ.
الفتيات والفتيان ( 17-6سنة) :طالب المداس ،االيتام ،ذوو االحتياجات الخاصة ،اطفال الشوارع ،عمالة االطفال ،االطفال
االحداث ،ضحايا العنف /المعرضون للخطر ،والناجون من العنف القائم على النوع االجتماعي ،االطفال االكبر من اقرانهم،
إلخ.
مقدمو الخدمات :موظفي جمعية عايشة ،واألخصائيون االجتماعيون ،واالخصائي النفسي ،والمعالج النفسي ،واإلعالم،
والموظفون الصحيون ،وموظفي الشرطة و مركز الربيع والعاملون في المدارس ،والمحامون ،والقضاة ،والعاملون في
البلدية ،وما إلى ذلك (الحكومة أو الحكم المحلي أو األونروا).
صناع الق رار :الحكومة ،الحكم المحلي ،األونروا ،الدوليون من الصحة ،اإلعالم ،الشؤون االجتماعية ،المرأة ،المجلس
التشريعي.
قادة المجتمع :المختارون ،القيادات النسائية ،نشطاء حقوق اإلنسان ،إلخ.

➢
➢
➢
➢
➢

نساء28831 :
رجال11328 :
فتيات4664 :
فتيان3179 :
نساء ذوات اعاقة 832 :

.2
.3
.4
.5

 1.4تمويل برامج عايشة في العام 2019
قدمت دائرة المشاريع وتجنيد األموال عددا من مقترحات المشاريع لدعم خطة عام  2019لعدد من الممولين بلغ عددها 81
مشروعا تضمنت مشاريع انسانية ومشاريع تنموية ومبادرات لتغطية البرامج واالنشطة المعتمدة ضمن الخطة االستراتيجية وخطة
العمل للعام  2019حيث تمكنت الدائرة مع نهاية العام  2019وتحت اشراف اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة وبمساعدة استشاري
خارجي من تغطية موازنة العام  2019كاملة وجزء من موازنة العام  2020فيما تمتد موازنة بعض المشاريع للعام  2021وجاري
العمل اآلن على تغطية المتبقي من العام  2020والعام  .2021ساهم القسم خالل العام على االعداد للخطة االستراتيجية الخمسية
 ،2024-2020هيكلة المؤسسة ،ونظم قواعد المعلومات التي ساعدت جزئيا في حوسبة معلومات المشاريع والمستفيدين .كما قامت
الدائرة بوضع خطط التنفيذ للمشاريع والمتابعة للتقارير المختلفة :الميدانية والمرحلية والنهائية ومراجعتها قبل ارسالها للممولين هذا
باإلضافة إلى متابعة المراسالت الرسمية و الزيارات الميدانية للممولين لمتابعة سير العمل ضمن المشاريع واالنجازات والتحديات
ومناقشة احتياجات مستقبلية خاصة بالفئات المستهدفة وتطوير العالقة مع جمعية عائشة .كما ساهمت الدائرة في العديد من جلسات
التقييم المؤسسي التي نفذها الممولين لتقييم الجمعية كشريك مستقبل محتمل ضمن مشاريع مستقبلية.
1.5
▪
▪
▪
▪

2

الدائرة المالية:
شهدت الدائرة المالية تنوع في الخبرات القائمة والمكتسبة والتي ساعد في العمل على مبدأ الفصل في المهام والذي أدى بدوره
الى تطوير في مستوى العمل من حيث ضمان الشفافية في اضافة الى الجودة للعمل.
تطوير في بعض السياسات واالجراءات المالية لتتناسب مع متطلبات الجهات المانحة مثاال على ذلك آلية حفظ البيانات المالية
بصورة أكثر أمنا ،ودعم المعامالت المالية بمستندات اضافية تدعم العملية المالية.
أبدت الدائرة المالية تطورا ملحوظا في ادارة موازنات المشاريع ووضع أدوات رقابية للمساهمة في الحد من التجاوزات
الغير مسموح بها.
تمثل حجم العمل خالل العام  2019داخل الدائرة العمل على ما يقارب  26موازنة مشروع حيث بلغت عدد القيود المحاسبية
 1,945قيد محاسبي ،وبلغت العطاءات  21عطاء ،وما يقارب  45عرض سعر.

السياق العام في العام 2019

ال يزال الوضع اإلنساني صعبًا في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة ،الحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي
على قطاع غزة منذ عام  2007ومع استمرار االنقسام الداخلي الفلسطيني ،فإن خدمات البنية التحتية األساسية ،وسبل العيش وآليات
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التكيف لجميع سكان قطاع غزة قد تآكلت األمر الذي أدى الى زيادة الحرمان الممنهج لحقوق الفلسطينيين وبالتالي عدم احترام القانون
الدولي وانعدام المساءلة عن االنتهاكات ،حيث يعتمد  ٪80من سكان غزة على المساعدات الغذائية .فقد فقدت آالف العائالت مصادر
رزقها كما ان مم تلكاتها تضررت بشكل كامل ،كما شهد قطاع غزة زيادة كبيرة في عدد الضحايا الفلسطينيين نتيجة مظاهرات مسيرة
العودة الكبرى
عالوة على ذلك ،ال تزال النساء والفتيات يعانين من أشكال متعددة من العنف ،وانتهاكات حقوق اإلنسان ،واألزمة اإلنسانية المتزايدة،
والتي تتفاقم بالعادات والتقاليد والتشريعات البالية والمعايير األبوية .وال يزال مستوى العنف ضد النساء والفتيات مرتفعًا إثر ثقافة
الصمت والوصم الموجودة بالمجتمع ،كما أننا نجد ان هناك محدودية في وصول المرأة إلى فرص العمل والدخل المالي المستدام،
والتي يقع على عاتقها عبء ثقيل من مسؤوليات الرعاية ،فضال عن التهميش المفروض بسبب التجزئة الجغرافية وما يرتبط بها من
تقييد الحركة ،مما يزيد من تعرض المرأة للعنف ويعيق فرص الحصول على الحماية والعدالة والخدمات اآلمنة.
وحيث انه ليس هناك خبرة ومعرفة كافية لدى الناس والمجتمع واألفراد بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة
والعنف المبني على النوع االجتماعي بينما يوجد لديهم مواقف ومعتقدات متحيزة جنسانيا ً وسلوكيات سلبية تجاه حقوق المرأة والمساواة
بين الجنسين ومنع العنف المبني على النوع االجتماعي ،فإننا نجد لدى الرجال والفتيان سلوك ومواقف سلبية تجاه حقوق المرأة
والمساواة بين الجنسين .كما أنهم يستخدمون طرقًا عنيفة لحل النزاعات وهم الفاعلون الرئيسيون للعنف ضد المرأة والعنف ضد النساء
والفتيات .ومع ذلك ،لم يشارك الرجال والفتيان حتى اآلن بشكل مالئم وفعال في منع العنف ضد المرأة  /العنف المبني على النوع
االجتماعي.
إن المراهقون والمراهقات معرضون بشكل خاص للتسرب من المدرسة وبالتالي فانهم يحتاجون الى خدمات حماية متعددة بما في ذلك
الحماية من العنف الجسدي والعاطفي واالعتداء الجنسي واالعتقال واالحتجاز وعمالة األطفال وخطر الزواج المبكر .الجدير بالذكر
أن العنف يولد العنف ،فاألطفال في غزة يتعاملون بشكل سلبي مع االوالد المتسربين من المدارس ،في حين أننا نجد ان هناك زيادة فى
عدة الفتيات اللواتي يتزوجن في سن مبكرة ،مما يستدعي تدخالت على مستوى المجتمع لضمان حماية حقوق هؤالء األطفال ،وبحسب
احصائية العنف  2019في قطاع غزة التي أصدرها مركز االحصاء الفلسطيني فقد أظهرت نسبة عالية للعنف الممارس ضد األطفال
(العنف الجسدي  74.4%للذكور اقل من  11عام %68.8 ،لإلناث بنفس الفئة العمرية فيما بلغ العنف النفسي ( %82.5للذكور،
 %97.8لإلناث)
وبحسب تقرير االحصاء لمركز االحصاء الفلسطيني  2019فقد ذكر التقرير أن  ٪37.5من النساء المتزوجات اللواتي يبلغ عمرهم
من ( 64-18سنة) في غزة تعرضن لشكل واحد من أشكال العنف (نفسي  -جسدي  -جنسي  -جنسي  -اقتصادي  -اجتماعي) ٪26.4 -
عنف جسدي ٪63.5 ،إلى عنف نفسي  -اجتماعي% 10.6 ،للعنف الجنسي ،و % 46.7للعنف االجتماعي و %55للعنف االقتصادي
حسب المسح الذى اجراه مركز االحصاء الفلسطيني ،كما ذكر المسح الذى اصدرته منظمة االمم المتحدة للمرأة فى سبتمبر  2019ان
النساء اللواتي تعرضن للعنف الجسدي بلغت نسبتهم  % 45و  % 2.5للعنف الجنسي  .بينما  %35منهم تلقوا الدعم النفسي االجتماعي
و % 65لم يتلقوا اي خدمة .وعموما ،كان  %66.7ممن تلقوا المساعدة غير راضين ألنها غير كافية ولم تلبي احتياجاتهم بالكامل.
هذا كله يؤكد على أن التدخالت الخاصة بالحماية وبدعم النساء الضحايا والناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي بحاجة
للمراجعة والتقييم بهدف التطوير عليها لتالئم التسارع في حجم ونوع العنف المعرضات له ومن جهة أخرى تصب في تحقيق األهداف
االستراتيجية الوطنية وصوالً لمجتمع داعم لحقوق النساء قائم على المساواة والعدالة بين الجنسين ،وهذا هو الدور الحقيقي الذي تقوم
به جمعية عائشة بشراكة القطاعات المختلفة الرسمية والغير رسمية والواضح في هذا التقرير.

3

منهجيات وآليات تنفيذ البرامج

 3.1المنهجيات
 .1تبني النهج التشاركي وادماج اصحاب المصلحة من مستفيدين/ات ومزودي خدمات وصناع القرار في جميع مراحل المشروع
بدءا بتقييم االحتياجات وتصميم المشروع وتنفيذ االنشطة والتقييم والمتابعة وتقديم الشكاوى لضمان ملكيتها ألهداف البرنامج
وإنجازاته
 .2تطوير وتنفيذ مشاريع مشارك ة مع شركاء محليين ودوليين يكون لكل شريك ادوار ومسؤوليات واضحة ومحددة تنسجم مع
خبرات الشركاء وطبيعة الخدمات التي يقدمونها.
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 .3تبني النهج القائم على حقوق االنسان في تنفيذ جميع المشاريع وتطوير االدلة والمعلومات االعالمية والتوعوية
 .4تطوير المشاريع وتقارير االنجاز المرحلية والنهائية وفقا لنهج نظرية التغيير لضمان قياس التغيير واالثر على مستويات
التدخل الثالثة (المستفيدين المباشرين ،المجتمع ،صناع القرار /اصحاب الواجب)
 .5ادماج نهج الجندرية التحولية واعادة تأطير القوة التسلطية من خالل ادماج الرجال والفتيان في تدخالت تعزيز المساواة بين
الجنسين ومناهضة العنف ضد المرأة وتمثل هذا في آليات ادماج الرجال والفتيان بطرق تطويرية ومبتكرة مبنية على نهج
المؤسسة في االعوام السابقة وتبني على الدروس المستفادة.
 .6عملت الجمعية على تطوير مجموعة من السياسات منها سياسة مكافحة الفساد ومدونة سلوك وتدريب الطاقم عليها لضمان
معاملة المستفيدين المستهدفين باحترام وكرامة ،مع تعزيز رفاهيتهم وتلقي الدعم في بيئة يبذل فيها كل جهد ممكن لتعزيز
الرفاه ومنع االستغالل و  /أو سوء االستخدام.
 .7تعزيز نظام الرقابة والتقييم والتعلم والمسائلة من خالل تطوير إطار المراقبة والتقييم وتعيين موظف رقابة وتقييم ،عمل على
استخالص الدروس المستفادة وقصص نجاح وتوصيات لتحسين خطط العمل السنوية وجمع المعلومات الكمية والنوعية
بطرق مختلفة .باإلضافة الى تطوير نظام الشكاوى وأليات تسجيلها لتعزيز المساءلة وضمان رضا النساء المستضعفات عن
أنشطة البرنامج.
 .8تطوير أدلة ودراسات تعتبر مرجعا للتدخالت في مجال العنف االجتماعي وحماية وتمكين النساء واالطفال وتقديم خدمات
العنف االجتماعي والصحة النفسية المتخصصة والتمكين االقتصادي بما في ذلك إدارة الحالة ومسارات اإلحالة وفقا لمعايير
دولية أقرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت  IASCبشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.
 .9تعزيز نهج (عدم الحاق الضرر  )Do no harmعند تنفيذ التدخالت االنسانية والذي يضمن مشاركة فاعلة للنساء واالطفال
في تدخالت الجمعي
 .10تطوير وتفعيل سياسة األمن والسالمة لحماية موظفيه العاملين في المناطق المهمشة النائية وكذلك المستفيدين من برامجها.
 .11تعزيز نظام ادارة الحال ة وتقديم خدمات متعددة القطاعات مع توفير االحالة لخدمات اضافية لضمان تمكين وحماية النساء
والطفال
 .12تعزيز المشاركة االقتصادية للمرأة من خالل تطوير سياسية العيادة القانونية للتشغيل ،والمشاريع الصغيرة التي اشتملت على
برامج بناء القدرات وتدريب مهني جديدة داخل وخارج المؤسسة بالتعاون والشراكة مع مزودي خدمات التدريب المهني
وصوال لحصول المستفيدات على منح للبدء بمشاريع صغيرة مدرة للدخل تحفظ لهن كرامتهن .كما قامت المؤسسة بتطوير
النهج ومراجعته وفقا لنتائج وتوصيات التدخالت السابقة حيث تضمنت التوصيات تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع
دائرة الفرص المتاحة وتغيير الصورة النمطية التي تركز فيها عمل النساء في السنوات السابقة.
 3.2آليات التنفيذ
قدمت عائشة "وال زالت" تقدم بتمويل من المؤسسات الدولية والجهات المانحة خدمات متعددة للنساء والفتيات وخصوصا المعنفات
وذوات االعاقة التنموية واإلنسانية وذلك بهدف تخفيف معاناتهن وإنقاذ أرواحهن والحفاظ على كرامتهن اإلنسانية وكذلك تعزيز
صمودهن وحمايتهن أوقات األزمات والكو ارث التي طال أمدها في غزة بما يتماشى مع القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق االنسان.
تشمل الخدمات المقدمة االتي:
▪ خدمات قانونية ،كالتوعية القانونية ،واالستشارات القانونية الفردية ،والتمثيل في المحاكم للدفاع عن حقوق النساء في الملكية
والميراث وحضانة األطفال والنفقة والعفش والمهر المؤجل.
▪ خدمات نفسية ،كالدعم النفسي االجتماعي الجماعي والفردي للنساء والفتيات المعنفات ،وعالج الصحة النفسية التخصصي
واألدوية ،واأليام الترفيهية المفتوحة.
▪ خدمات صحية ،كخدمات الرعاية الصحية الطارئة ،والخدمات الصحية ذات الجودة ،وخدمات التشخيص والعالج الصحي
للنساء الناجيات من سرطان الثدي.
▪ خدمات اقتصادية ،كالتمكين االقتصادي والتدريب المهني والمشاريع الصغيرة ،وتعزيز سبل العيش للنساء الفقيرات لتامين
االحتياجات الضرورية واألساسية ،وتقديم المساعدات النقدية للنساء الفقيرات ،تقديم النقد مقابل العمل ،وحقيبة الكرامة التي
تساعد في التخفيف من معاناة النساء والفتيات وتأمين جزء من احتياجاتهن األساسية الخاصة.
▪ إدارة الحالة ،تقديم الخدمات للنساء والفتيات المعنفات وفق نظام إدارة الحالة.
▪ خدمات الحماية ،وتوعية النساء والفتيات حول الزواج المبكر ،وأنواع العنف المبنى على النوع االجتماعي واليات الحماية
منه ،وتقديم المعلومات (البروشورات والمطويات) وأدلة مقدمي خدمات العنف المبنى على النوع االجتماعي للنساء والفتيات
المعنفات ،وتنظيم مبادرات المناصرة وزيادة توعية وحساسية الجهات الحكومية حول حماية النساء والفتيات من العنف المبنى
على النوع االجتماعي ،وتوفير المأوى والحماية للنساء والفتيات المعنفات في بيوت األمان.
▪ المناصرة ومنها اصدار أوراق حقائق ودراسات قاعدية وتنظيم فعاليات مختلفة من اجل تسليط الضوء على معاناة النساء
وتنظيم زيارات ميدانية للوفود والمؤسسات الدولي ة للمنازل المدمرة والتعرف عن قرب على مشاكل النساء المهجرات
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والمتضررات ومعاناتهن واحتياجاتهن الحقيقية جراء استمرار الحصار واالعتداءات االسرائيلية ،باإلضافة الى اعتماد
المناصرة الفردية في قضايا النساء والتعامل مع كل حالة بفرديتها وصوالً لتحقيق الحماية لها وعدم انتظار التعديالت في
القوانين بسبب تعطل التشريعات.
4

النتائج المحققة ونظرية التغيير

4.1
4.1.1

مسارات التغيير
االنجازات على مستوى االثر

مسارات التغيير:
 .1التغيير على المستوى الفردي /النساء (اصحاب الحق) :زيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعية من خالل
تحسين فرص وصولهن لخدمات الدعم والحماية.
 .2التغيير على المستوى الفردي /األطفال (اصحاب الحق) :إنشاء بيئة حساسة لحماية وتعزيز تنمية األطفال وأسرهم من أجل
مستقبل أفضل
 .3التغيير على مستوى النظام /صناعة القرار (اصحاب الواجب) :المشرعون وصناع القرار يشاركون في عملية تمكين النساء
واالطفال من خالل التشريعات والقوانين المالئمة.
 .4التغيير على مستوى النظام /البناء المؤسسي :جمعية عائشة جمعية متمكنة في المجاالت االدارية والمهنية والمالية.
التغييرات (التأثيرات) اإلجمالية التي حققتها جمعية عايشة في عام :2019

أوال :التغيير على المستوى الفردي /النساء (اصحاب الحق) :زيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعية من خالل تحسين
فرص وصولهن لخدمات الدعم والحماية.
▪ تحسن في وصول النساء ضحايا العنف الى خدمات الدعم والتمكين والحماية من خالل توفير خدمات متعددة القطاعات ونظام
ادارة الحالة واالحالة الى خدمات اضافية حيث بلغ عدد النساء الالتي توجهن للجمعية بهدف الحصول على خدماتها الى 2000
سيدة
▪ تحسن مستوى الصحة النفسية والرفاه النفسي للنساء والفتيات المهشمات ضحايا العنف والمعرضات للخطر من خالل مجموعات
الدعم النفسي الفردي والجماعي والزيارات المنزلية
▪ تحسين وصول النساء والفتيات الضعفاء ضحايا العنف والمعرضات للخطر إلى العدالة.
▪ تحسن فرص وصول النساء الى الخدمات االقتصادية والمدرة للدخل من مشاريع صغيرة وفرص التشغيل والذي ساهم في تحسين
فرص استدامة مصادر دخلهن
▪ تحسن وعي النساء (والنساء ذوات االعاقة) بحقوقهن القانونية وزيادة مشاركتهن في اتخاذ القرار على المستوى الفردي
والمجتمعي
▪ المؤسسات القاعدية أصبح لديها القدرة على مناصرة حقوق النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين من خالل بناء قدراتهم وتوجهاتهم
ومهاراتهم بحضور تدريبات متخصصة في العنف المبني على النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة القانونية
واليات الوصول للعدالة وتقديم خدمات الدعم النفسي المتخصص
▪ تحسن وعي النساء حول آليات الحماية والوصول للعدالة ومسارات التحويل ومراكز تقديم خدمات النوع االجتماعي النفسية
واالجتماعية والقانونية واالقتصادية والصحية
▪ حدث تغيير إيجابي في الديناميات الجنسانية داخل أسر النساء المهمشات /ضحايا العنف المستهدفات في البرنامج حيث تغيرت
أدوار المر أة التقليدية في مجال اإلنجاب وتربية األطفال إلى أدوار متعددة بما في ذلك المشاركة في الفرص االقتصادية (سبل
العيش والعمالة) .أضافت األدوار المتعددة للمرأة أعباء جديدة على النساء خاصة أثناء تأسيس أعمالهن التجارية خارج منازلهن.
لتجنب اآلثار السلبية لهؤالء النساء ،استهدفت عائشة ازواج النساء المستفيدات بهدف إعادة توزيع أدوار الجنسين بين النساء
والرجال على مستوى األسرة وخلق انجاز أكبر في حالة تحول االدوار الجندرية وخلق بيئة دائمة للنساء مع بروز الدور
االقتصادي
▪ في الختام ،هناك تقدم نحو المشاركة المتساوية للمرأة والرجل على مستوى االسرة ،باإلضافة الى مساحات أكبر على مستوى
الحقوق االقتصادية للمرأة وتكافؤ الفرص للمشاركة في سوق العمل ،والتمكين االجتماعي والثقافي والتمكين القانوني للمرأة.
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ثانيا :التغيير على المستوى الفردي /األطفال (اصحاب الحق) :إنشاء بيئة حساسة لحماية وتعزيز تنمية األطفال وأسرهم من أجل
مستقبل أفضل.
▪ ازدياد وعي االطفال بقضايا المساواة بين الجنسين والجندر التحولي والوصول للعدالة واليات الحماية
▪ انخفض مستوى العنف ضد االطفال الموجه من األهل ومن االطفال لبعضهم البعض بسبب المهارات التي اكتسبوها حول الوسائل
البديلة للعنف ومنهجيات التربية االيجابية ومفهوم االبوة واعادة تأطير مفاهيم القوة والذكورية
▪ مستويات اعلى من الحماية لألطفال من العنف القائم على النوع االجتماعي بسبب التنسيق لتوفير خدمات الحماية بالتنسيق مع
المسؤولين وصناع القرار من وزارة التنمية االجتماعية وشبكات حماية الطفولة التابعة لها
▪ تحسن مستوى مهارات وتوجهات العاملين في خدمات حماية الطفولة بسبب التدريبات التي تلقوها في قضايا حقوق الصحة
االنجابية والجنسية والتربية االيجابية في التربية اليومية والتعليم اليومي
▪ تحسن مستوى المناصرة ونوعية خدمات حماية الطفولة لدى المؤسسات القاعدية الشريكة نتيجة المهارات التي اكتسبها وازدياد
مستوى التنسيق والتشبيك بين مزودي الخدمات ومعرفتهم بمسارات االحالة لحاالت حماية الطفولة
▪ تحسن وعي المجتمع بضرورة نبذ العنف ضد االطفال نتيجة حمالت الحشد المناصرة االلكترونية والمباشرة مع صناع القرار
والتي تعلقت بقضايا الزواج المبكر والعنف ضد االطفال بأشكاله المختلفة
▪ تحسن مستوى الصحة النفسية والرفاه لدى االطفال بعد دمجهم بخدمات الدعم النفسي االجتماعي والعالج باللعب واليوغا وااللعاب
الهوائية وجلسات الدعم النفسي المتخصصة الفردية والجماعية والزيارات المنزلية واالرشاد االسري لخلق بيئة داعمة لألطفال
▪ أصبح صناع القرار اكتير حساسية الحتياجات النوع االجتماعي الخاصة باألطفال وهناك امثلة كثيرة لتفاعلهم مع قضايا حماية
االطفال من العنف بطريقة أكثر حساسية تراعي احتياجات كال الجنسين
▪ رفع مستوى مهارات مزودي خدمات حماية الطفولة العاملين في المؤسسات الرسمية مثل الصحة والتنمية االجتماعية في تعاملهم
مع قضايا حماية الطفولة مثل التسول وعمالة االطفال والزواج المبكر والتسرب الدراسي وقد ساهمت شبكة العالقات التي بنتها
جمعية عائشة مع مزودي خدمات حماية الطفولة برفع مستوى االستجابة وجودة الخدمة المقدمة.
ثالثا :التغيير على مستوى النظام /صناعة القرار (اصحاب الواجب) :المشرعون وصناع القرار يشاركون في عملية تمكين النساء
واالطفال من خالل التشريعات والقوانين المالئمة.
▪ أصبح صناع القرار اكتير حساسية الحتياجات النوع االجتماعي الخاصة باألطفال وهناك امثلة كثيرة لتفاعلهم مع قضايا حماية
االطفال من العنف بطريقة أكثر حساسية تراعي احتياجات كال الجنسين
▪ صناع القرار أكثر انفتاحا للنقاش وتبادل المعلومات مع مؤسسات المجتمع المدني ولديهم الرغبة في تطوير خدماتهم وبناء شراكات
مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم خدمات نوعية وذات جودة
▪ المساهمة في تطوير تقارير الظل الخاصة باتفاقية سيداو وحقوق الطفل واالعاقة بالشراكة مع هيئة االمم المتحدة للمرأة ووزارة
شؤون المرأة واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية حيث ان الجمعية هي أحد اعضاء لجان كتابة تقارير الظل .باإلضافة الى مشاركة
المؤسسة في تطوير خطة العمل الوطنية لتوطين القرار االممي  1325لتعزيز مشاركة المرأة في االستجابة وجهود التعافي وبناء
السالم.
▪ يدمج القضاة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في عملهم ومن المؤشران االيجابية على ذلك عدد الحاالت التي يقوم القضاة
بتحويلها للعيادات القانونية ومشاركتهم في العديد من جلسات المسائلة الخاصة برفع سن الزواج للفتيات.
رابعا :التغيير على مستوى النظام /البناء المؤسسي :جمعية عائشة جمعية متمكنة في المجاالت االدارية والمهنية والمالية
▪ رفع مستوى المعلومات والمهارات لدى موظفي جمعية عائشة على الصعيد االداري والمهني والمالي من خالل مجموعة من
التدريبات وجلسات النقاش واالشراف.
▪ تبني منهجيات عمل مبتكرة وجديدة تسمح بتقديم خدمات نوعيه
▪ تطوير سياسات عامل ناظمة مثل سياسة حماية المبلغين عن الفساد واالستغالل وتدريب الطواقم العاملة عليها .وتطوير خطة
استراتيجية خمسية  2024-2020وتحديث هيكلية المؤسسة وفقا لتطوير الكوادر والبرامج ضمن االستراتيجية الجديدة باإلضافة
الى عمل تقييم للموظفين وتطوير خطة بناء قدرات لألعوام القادمة
▪ تطوير مواد توعيه وادلة تنسجم مع المعايير الدولية والسياق المحلي وتستجيب لالحتياجات االنسانية للفئات المستهدفة
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▪
▪
▪

بناء قواعد بيانات تساهم في تسهيل الحصول على المعلومات الخاصة بالمستهدفين والخدمات ومناطق االنتشار والشركاء من
المؤسسات القاعدية
بناء عالقات شراكة قوية مع مؤسسات المجتمع الدولي لتنفيذ مشاريع مشتركة او لتنفيذ حمالت مناصرة مشتركة تهدف الى
تحسين وعي المجتمع والمسائلة لصناع القرار بقضايا حقوق المرأة والطفل والمساواة بين الجنسين.
اصبحت جمعية عائشة علما في تقديم خدمات النوع االجتماعي وادارة الحالة مع تخصصية في تقديم خدمات الصحة النفسية
وعالج االدمان والتي ساهم وجود العيادة النفسية في خلق هذه الصورة لتصبح المؤسسة مرجعا للدراسات واالبحاث التي تنفذها
العديد من المؤسسات.

4.1.2

االنجازات على مستوى المخرجات

يعزى تحقيق النتائج إلى تحقيق المخرجات التالية:
برنامج بناء القدرات :
المخرج  :1.1.1السياسات والترتيبات واإلجراءات واألطر التنظيمية الداخلية الخاصة بجمعية عايشة تم إعدادها واستخدامها ،حيث
ان جمعية عايشة مجموعة من السياسات بما في ذلك سياسة االطر التقيمية (المراقبة ،التقييم ،المساءلة ،والتعلم)  ،سياسة الشكوى ،
والرقابة الداخلية  ،ومحاربة الفساد  /سياسة إساءة استخدام السلطة ،إدارة المشاريع  ،والسالمة واألمن  ،وسياسة التشغيل التي تؤكد
على جودة الخدمات في برامج جمعية عايشة  .باالضافة الى ذلك عينت جمعية عايشة مسؤول الرقابة والتقييم الذي وضع خطة
مراقبة وتقييم ولقد قام بتقديم تقرير خاص بذلك .باإلضافة إلى ذلك ،طورت الجمعية دليل إدارة الحالة لألطفال المدمنين وتم نشره
واستخدامه .كما قامت بإعادة هيكلة برنامجها الرئيسي " برنامج التمكين الفردي" ليكون أكثر تكي ًفا مع احتياجات المرأة  ،والتركيز
أكثر على التدريب المهني في التجارة اإللكترونية وصيانة الجواالت من التدريب المهني التقليدي.
المخرج  :1.1.2موظفون جمعية عايشة تم تدريبهم وبناء قدراتهم على المهارات اإلدارية.
طورت جمعية عايشة قدرات ( )46موظف من الطواقم االدارية والمهنية على االطر التقييمية ،و إدارة دورة المشروع بما في ذلك
تقييم االحتياجات ،تجنيد األموال  ،وإدارة المخاطر  ،التقييم والمراقبة ،والدروس المستفادة ،وإدارة الحالة بإجمالي ( )140ساعة
تدريبية.
المخرج  :1.1.3طور موظفين جمعية عائشة معارفهم ومهاراتهم المهنية وفقًا لالحتياجات المطلوبة.
طورت جمعية عايشة المعرفة والمهارات المهنية لـ ( )35موظفًا حول اإلشراف االكيلينيكي وإدارة الحالة لألطفال المدمنين ومسيئين
استخدام العقاقير ،وإدارة الحاالت لألطفال  SOPsا بإجمالي ( )52ساعة تدريبة.
المخرج  :1.1.4تحسين رفاهية وحسن الحال للموظفين .
عززت جمعية عايشة الرفاهية وحسن الحال لموظفيها من خالل المشاركة في ( )4أيام مفتوحة لتبادل المعرفة والخبرة  ،وممارسة
أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي.
المخرج  :1.1.5إصدار تقارير التدقيق والتقييم المالي.
أصدرت جمعية عايشة تقرير تدقيق الحسابات والتقييم المالي لعام .2019
المخرج  :1.2.1تقوية مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة والعنف المبني على النوع االجتماعي.
عززت جمعية عايشة مؤسسات المجتمع المدني وطورت قدرات ( )116موظف من مقدمي الخدمات حول إدارة الحالة  ،و الحماية
واكتشاف حاالت العنف المبني على النوع ااجتماعي،و دليل حواء الزهرا،و أدلة الصحة االنجابية ،والنقاشات االجتماعية وسرد
القصص للرجال.
المخرج  :1.2.2تنمية قدرات طالب الجامعات في المناقشات االجتماعية.
طورت جمعية عايشة قدرات ( )25طالبًا جامعيًا على المناقشات االجتماعية ورواية القصص للرجال.
المخرج  :1.2.2بناء قدرات المرشدين المدرسيين حول حقوق المرأة والعنف المبني على النوع االجتماعي.
طورت جمعية عايشة قدرات المرشدين المدرسيين حول دليل بروموندو بما في ذلك (الجنس  ،القوة  ،ماذا يعني أن تكون رجالً؟
الحياة العاطفية للرجال  ،فهم العنف  ،والصحة)  ،الدليل الثاني للمواجهة باحترام الذي يحترم الذكورة وإدارة المحادثات الصعبة بين
الشركاء والعالقات المحترمة.
المخرج  :1.3.1تدريب العاملين في جمعية عايشة وأصحاب المصلحة على منهجية البحث حول النوع االجتماعي
المخرج  :1.3.2إجراء البحوث العملية ونشرها حول قضايا العنف ضد المرأة  /العنف المبني على النوع االجتماعي  ،وقضايا النوع
االجتماعي والمرأة والطفل.
لقد أعدت جمعية عايشة دراسة بحثية حول المجاالت االقتصادية الخاصة بالنساء الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي
في قطاع غزة وشاركتها مع الممولين االتسراتيجين والشركاء المحليين للبناء على نتائجها.
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المخرج  :1.4.1تدرب العاملين في جمعية عايشة على القانون الدولي اإلنساني  ،والقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وآليات رصد
وتوثيق القانون الدو لي اإلنساني وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد النساء من ضحايا العنف والمعرضات للخطروذوات االعاقة
والمشردات وأطفالهن.
شارك موظفو جمعية عايشة في ( ) 1تدريب حول آليات رفع التقارير والشكاوى للجنة سيداو للحصول على حقوق الطفل والمرأة،
كما شارك ( )6موظفين في تدريب مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان على الحق في الصحة والمعلومات والتقارير المقدمة من
المنظمات غير الحكومية ذات الصلة باتفاقية الطفل والتمييز العنصري واألشخاص ذوي اإلعاقة .باالضافة الى دورة تدريبية في
وأخيرا  ،التدريب على اليات تعزيز التواصل مع
األشياء التعاقدية والتي ركزت على الجلسات المتخصصة بين فلسطين وإسرائيل.
ً
مستمرا حول نفس القضايا وغيرها خالل عام .2020
لجنة حقوق الطفل وتقارير الظل والغرض منها  ،اذ ان التدريب ال يزال
ً
المخرجات في برنامج حماية وتمكين المرأة:
المخرج  :2.1.1اختيارالسيدات ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي
اختارت جمعية عايشة ( )141سيدة من ضحايا العنف وتم دمجهم في برنامج التمكين الفردي.
المخرج  :2.1.2بناء المهارات المهنية للنساء وإتاحة فرص عمل لهن.
طورت جمعية عايشة المهارات المهنية لـ ( )203سيدة من ضحايا العنف من خالل تنفيذ تدريب مهني متخصص (تجميل ،خياطة،
تطريز ،التصوير والمونتاج ،والطباعة على المواد الدعائية ،صيانة الجواالت) بإجمالي ( )1600ساعة تدريبة  ،وقامت فيما بعد
بتوفير ( )203فرص عمل تنقسم الى ( )140تشغيل مؤقت و ( )63منحة للبدء بمشروع صغير .باالضافة الى بناء قدراتهن في
المهارات االقتصادية من خالل مشاركتهن في تدريب اقتصادي متخصص باجمالي ( )160ساعة تدريبية إلدارة المنح وبدء المشاريع
الصغيرة.
المخرج  :2.1.3تطوير المعرفة والوعي والمهارات الحياتية للنساء الالزمة لنجاحها في المستقبل.
عززت جمعية عايشة المهارات الحياتية ل ( )203سيدة حول العنف المبني على النوع االجتماعي  ،وقانون األحوال الشخصية
بإجمالي ( )442جلسة توعية.
المخرج  :2.2.1تقديم الدعم النفسي واالجتماعي للنساء والفتيات.
قدمت جمعية عايشة الدعم النفسي واالجتماعي لـ ( )5711من النساء والفتيات حول أدوات حواء زهرة الخاص بقضايا العنف المبني
على النوع االجتماعي في سياق األزمات ،ودليل المواجهة بإحترام الذي يعالج المواجهة باحترام بين الشركاء واالزواج ،وتخفيف
المخاطر والتعامل مع النزاعات داخل المنظمة وكذلك داخل األسرة  ،والمهارات الحياتية  ،وإدارة الوقت ومهارات االتصال ولغة
الجسد.
المخرج  :2.2.2إحالة الحاالت التي تحتاج إلى خدمات حماية إلى شبكات حماية متخصصة.
تلقت النساء خدمات حماية متخصصة ومهنية من خالل مسارات اإلحالة والتشبيك مع مراكز الحماية مثل بيت األمان ومركز حياة
بإجمالي ( )30حالة حماية.
مخرج  :2.2.3تنظيم ورش عمل للتوعية حول إجراءات الحماية للنساء والفتيات.
طورت جمعية عايشة قدرات النساء والفتيات على تدابير الحماية واساليبها.
المخرج  :2.2.4خدمات إدارة الحالة المقدمة للنساء ربات االسر والمعيالت السرهن.
تلقت النساء المعيالت السرهن خدمات إدارة الحالة بإجمالي ( )402سيدة باستخدام تقنيات مختلفة من خالل التواصل بشكل كبير مع
الوزارات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الحماية وبيت االمان ومراكز الشرطة بهدف تقديم خدمات عالية الجودة.
المخرج  :2.2.5خدمات الصحة النفسية وسوء استخدام العقاقير للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي.
تلقت النساء الناجيات من العنف خدمات الصحة النفسية المتخصصة والمهنية بإجمالي ( )599حالة صحة نفسية )116( ،ادوات
مساندة ( )626خدمات طبية وذلك من خالل مسارات اإلحالة إلى مركز عايشة المجتمعي لالدمان واساءة استخدام العقاقير و االحالة
الطبية الى شركاء جمعية عايشة.
المخرج  :2.3.1خدمات المساعدة القانونية (التمثيل  -الوساطة  -االستشارة  -اإلحالة) المقدمة للنساء ضحايا العنف من خالل العيادة
القانونية .04
تلقت النساء ضحايا العنف خدمات المساعدة القانونية بإجمالي ( )727سيدة تم تمثيلهم امام المحكمة الشرعية وبإجمالي ( )1100سيدة
تلقت استشارات قانونية.
المخرج  :2.3.2تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المحامين حديثي التخرج.
تم تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المحامين حديثي التخرج على قوانين وسياسات المحاكم الشرعية لدعم النساء في اللجوء إلى
المحاكم الشرعية وبالتالي الوصول إلى العدالة وقانون األحوال الشخصية بإجمالي ( )50محامي شرعي.
المخرجات تحت اطار برنامج حماية الطفل:
المخرج  :3.1.1رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل
رفع المجتمع وأصحاب األسهم وصناع القرار معرفتهم بحقوق اإلنسان لألطفال من خالل المشاركة في اللجنة االعتبارية في غزة
عضوا ساهم في تخفيف حساسية المجتمع حول حقوق االطفال في الصحة االنجابية
وشمال مدينة غزة .تتكون اللجنة من ()50
ً
والتربية االيجابية من خالل توفير الخدمات عن طريق الهاتف المحمول المستخدمة لتوسيع الوصول إلى القوانين المتعلقة بالعقاب
البدني  /االعتداء الجسدي والجنسي .عالوة على ذلك  ،قامت جمعية عايشة بتأسيس لجنة اعتبارية جديدة في محافظة الوسطى
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والجنوب ،حيث تم عقد  4اجتماعات نصف سنوية للجنة االعتبارية (اجتماع للجنة منطقة الشمال وغزة و  3اجتماعات للجنة منطقة
الجنوب) لرصد وتطوير األنشطة الحساسة مع المجتمع .كما ناقش المشاركون ومزودين الخدمات أدلة الصحة االنجابية لألطفال
لجعلها أكثر مالءمة مع المجتمع الفلسطيني وخاصة في المنطقة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة والتي تعتبر مجتمعا ً محافظا ً
وتختلف بالمقارنة مع مدينة غزة.
المخرج  :3.1.2عزز اآلباء ومقدمين الخدمات معرفتهم ومهاراتهم حول حقوق الصحة الجنسية واالنجابية والتربية االيجابية ،و
العنف المبني على النوع االجتماعي  ،ووصول المرأة إلى العدالة واألمن.
طورت جمعية عايشة قدرات ومعرفة ( )1487من اآلباء و ( )180من مقدمي الخدمات والقضاة والمحامين ورجال الشرطة حول
حقوق الصحة الجنسية واالنجابية والتربية االيجابية ،و العنف المبني على النوع االجتماعي ،ووصول المرأة إلى العدالة واألمن،
ومحاربة الزواج المبكر والحقوق القانونية من خالل المشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل وجلسات توعية وجلسات مساءلة
ومناقشة مع اصحاب المصلحة.
المخرج  :3.2.1عزز األطفال معرفتهم ومهاراتهم حول حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق اإلنسان والعنف القائم على النوع
االجتماعي.
ً
تم تطوير وتعزيز المعرفة والمهارات لـ ( )2525طفال في تقنيات الدعم النفسي واالجتماعي ،و الصحة الجنسية واالنجابية  ،و العنف
المبني على النوع االجتماعي  ،ووصول المرأة إلى العدالة من خالل المشاركة في ( )592جلسة توعية منظمة.
المخرج  :3.2.2حضور أطفال المدارس لألنشطة التعليمية والثقافية والترفيهية.
شارك أطفال المدارس في جلسة دعم نفسي اجتماعي منظمة باستخدام االستشارات الفردية والزيارات المنزلية وتقنيات العالج باللعب
بإجمالي ( )330طفالً .كما شارك ( )1900فتى وفتاة في جلسة دعم نفسي منظم باستخدام مجموعة أدوات حواء الزهراء .كما نظمت
جمعية عايشة ( )17يوم مفتوح لـ ( )2230طفالً.
المخرج  :3.2.3خدمات إدارة الحالة المقدمة ألطفال العنف المبني على النوع االجتماعي.
تلقى األطفال خدمات إدارة الحالة بإجمالي (ً )232
طفال باستخدام تقنيات مختلفة والتواصل بشكل واسع مع الوزارات والمنظمات
الغير الحكومية ومجموعة حماية الطفل وشبكة حماية الطفل لتقديم خدمات ذات جودة عالية.المخرج  :3.2.3خدمات الصحة النفسية
الساءة استخدام العقاقير المقدمة لضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي.
يتلقى األطفال خدمات الصحة النفسية المتخصصة والمهنية بإجمالي ( )411حالة صحة نفسية تم تحويلها إلى مركز عايشة المجتعي
للصحة النفسية واساءة استخدام العقاقير.
المخرجات في إطار برنامج المناصرة واالتصال:
المخرج  :4.1.1تقييم احتياجات األجهزة والبرمجيات وتدريب الموظفين في جمعية عايشة حول نظم المعلومات اإلدارية عالية
األداء .
تم تدريب موظفي جمعية عايشة على نظم المعلومات اإلدارية بما في ذلك نظام زهر وهو موقع الكتروني لرصد وتوثيق حاالت
مؤخرا لجمع
العنف المبني على النوع االجتماعي وتقديم العون والمسانده للسيدات  ،باالضافة الى قاعدة البيانات التي تم تطويرها
ً
بيانات منظمات المجتمع المدني وتخصيص الرواتب وأنشطة خدمات المشاريع من خالل تنفيذ ( )30ساعة تدريبة لـ ( )40موظف
من موظفيين جمعية عايشة.
المخرج  :4.2.2استخدام تغطية إعالمية إلبراز أنشطة جمعية عايشة واصدار اوراق موقف.
ساهمت جمعية عايشة في نشر أخبار وأنشطة مشاريعها على وسائل التواصل االجتماعي والموقع اإللكتروني وقناة YouTube
والمجلة اإللكترونية الخاصة بجمعية عايشة بأجمالي ( )28000متابع.
المخرج  :4.2.3تنظيم حملة إعالمية وتنفيذها لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة  /العنف المبني على النوع االجتماعي وقضايا
النساء واألطفال.
اصدرت جمعية عايشة مجلة إلكترونية استهدفت اآلباء ومقدمي الخدمات واصحاب المصلحة وصناع القرار حول مناهضة العنف
ضد المرأة و العنف المبني على النوع االجتماعي وخاصة العنف المنزلي باالضافة الى تناول مواضيع الصحة الجنسية واإلنجابية
والحماية الشخصية وحماية الطفل من خالل تطوير عدد من المقاالت.
المخرج  :4.2.4إعداد االدلة ونشرها لرفع الوعي المجتمعي حول مناهضة العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول المرأة
إلى العدالة واألمن.
قامت جمعية عايشة بتطويرو إعداد ونشر مجموعة من االدلة والكتيبات التي ساهمت بدورها في رفع وعي المجتمع حول مناهضة
العنف المبني على النوع االجتماعي ووصول المرأة إلى العدالة واألمن.
المخرج  :4.3.1قامت جمعية عايشة بتطوير شبكة التواصل مع التحالفات والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية لحماية وتمكين النساء
ضحايا العنف والمعرضات للخطر.
تعتبر جمعية عايشة عضو في العديد من الشبكات والتحالفات والهيئات المحلية واإلقليمية والدولية حيث تسعى بجهود كبيرة لمواصلة
جهودها لمناهضة العنف ضد المرأة من خالل تنظيم حمالت الضغط والمناصرة المتعلقة بقضايا المرأة.
المخرج  :4.3.2المشاركة في المؤتمرات الدولية مع المنظمات ذات العالقة.
شاركت جمعية عايشة في مؤتمرين دوليين وقدمت ورقة عمل واحدة في توطين صندوق العمل اإلنساني و  4أوراق عمل في المؤتمر
الدولي السابع لبرنامج غزة للصحة النفسية .باإلضافة إلى  5أوراق عمل في المؤتمرات وورش العمل المحلية.
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المخرج  :4.3.3أصحاب الواجب اصبحوا اكثر حساسية نحو الحقوق القانونية للمرأة والعنف القائم على النوع االجتماعي.
شاركت جمعية عايشة في ( )4جلسات مساءلة و ( )9اجتماعات مجتمعية و ( )6اجتماعات مع د .حسن الجوجو رئيس المحكمة
العليا الشرعية لمناقشة قضية رفع سن حضانة المطلقات والالتي امتنعن عن الزواج وتحقيق المساواة بين األرامل والمطلقات من
حيث حضانة األطفال وفقًا لمبدأ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليه في القانون األساسي الفلسطيني لعام  2003وقانون الطفل
الفلسطيني لعام  .2004كما قدم الدكتور الجوجو في االجتماع االخير موافقة شفهية بخصوص هذه المسألة.
المخرج  :4.3.4تحسن مستوى المعلومات والوعي العام بالحقوق القانونية للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي في
غزة.
نشرت جمعية عايشة ) (5مقاطع فيديو  )2( ،اعالن اذاعي  )5( ،جلسات إذاعية  )1( ،ورقة حقائق )20( ،دراسة حالة مابين (10
أطفال  10 ،نساء) حول الحقوق القانونية للمرأة ومناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي.
المخرج  :4.3.5مبادرات المناصرة لحماية النساء ضحايا العنف والمعرضات للخطر التي يتم تنفيذها بالشراكة مع منظمات المجتمع
المدني.
مشاركة جمعية عايشة بتنظيم حملة  16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
4.1.3

االنجازات على مستوى االنشطة

الت تنسب اىل تنفيذ االنشطة التالية:
تحقيق المخرجات ي
أنشطة برنامج بناء القدرات
▪ تطوير و ر
نش سياسة المتابعة و التقييم و المسائلة و التعلم
▪ عقد (  )60ساعة تدريبية في اطار المتابعة و التقييم و المسائلة والتعلم لعدد ( )20موظف من طاقم جمعية عايشة
▪ عقد ( )30ساعة تدريبية في ادارة المشاريع وتجنيد االموال والتقارير لعدد ( )10موظف من طاقم جمعية عايشة
▪ عقد ( )15ساعة تدريبية في دراسة االحتياجات لعدد ( )7موظفين من طاقم جمعية عايشة
▪ عقد ( ) 70ساعة تدريبية في ادارة الحالة ،مسارات االحالة ،الحماية ضد االستغالل و االعتداء الجنسي لعدد ( )46موظف من
طاقم جمعية عايشة
▪ تطوير قواعد بيانات جمعية عايشة مثل نظام الرواتب ،ونظام المصادر البشرية،و نظام ادارة الوثائق،والتقييم ،ونظام المتابعة و
التقرير ،و نظام ادارة المشاريع.
▪ تطوير انظمة الحماية والمراقبة واجهزة االنذار المبكر من خالل زيادة عدد كاميرات المراقبة.
▪ تركيب وتجهيز المؤسسة بنظام الطاقة الشمسية لتمتلك المؤسسة مايقارب  20لوح شمسي يغطي استهالك المؤسسة بنسبة %60
في حال انقطاع التيار الكهربائي.
▪ عقد ( )15ساعة تدريبية لعدد ( )20موظف من طاقم جمعية عايشة على نموذج ادارة المعلومات .
▪ عقد ( )15ساعة تدريبية لعدد ( )20موظف من طاقم جمعية عايشة على استخدام نظام زهر االلكتروني.
▪ مراجعة وتطوير دليل ادارة الحالة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي.
▪ تطوير دليل ادوات الحماية من االستغالل واالساءة الجنسية .
▪ عقد ( )22ساعة تدريبية اشراف مهني اكلينيكي لعدد ( )35موظف من طاقم جمعية عايشة
▪ عقد ( )4ايام ترفيهية لطاقم جمعية عايشة لتعزيز رفاهيتهم
▪ عقد ( )30ساعة تدريبية في ادارة الحالة و دليل حواء الزهرة لعدد ( )25شخص من مزودي الخدمات من المؤسسات الشريكة
والمؤسسات القاعدية
▪ عقد ( )15ساعة تدريبية في الصحة و الحقوق الجنسية و االنجابية لعدد ( )20شخص من مزودي الخدمات
▪ التشبيك مع شبكة عون لمزودي العون القانوني و مهام الخدمات القانونية تحت الحماية العنقودية لالمم المتحدة
▪ اجراء ونشر دراسة مسحية لفهم المساحات االقتصادية المتوفرة والجديدة ،التحديات والفرص وتوجهات النوع االجتماعي لعمل
النساء في قطاعات اقتصادية محددة والتي يمكن للنساء الناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي في قطاع غزة االنخراط
فيها ضمن برنامج التمكين الفردي.
▪ عقد ( )4تدريبات متخصصة لمدربات اليوغا السيرك وااللعاب الهوائية باجمالي  5ايام لكل تدريب باالضافة لدورية تدريبية
ليوم واحد (عدد  2يوم) دورة تدريبية بالتعاون مع خبراء الدوليين لعدد ( )24مدربة في اليوغا و السيرك بالتنسيق مع برنامج
غزة للصحة النفسية.باالضافة الى تنفيذ جلسات الممارسة الذاتية الجمالي  20جلسة للمدرسات لصقل مهاراتهن المكتسبة من
التدريبات.
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مراجعة وتطويرواعادة هيكلة برنامج التمكين الفردي الرئيسي في الجمعية ليصبح اكثر تكيفا مع احتياجات السيدات من حيث
جودة ومالئمة محتوى الدعم النفسي االجتماعي والقانوني الحتياجات النسائ و التركيز على التدريب المهني في تخصصات غير
نمطية للنساء مثل لتجارة االلكترونية والصيانة اكثر من التدريب المهني التقليدي مع التركيز على اهمية توفير فرص تشغيل
لفتح افاق للنساء للعمل في شركات القطاع الخاص والحصول على فرص عمل وفقا لمهاراتهم.
تنفيذ العديد من االجتماعات الداخلية على المستوى االداري مع الطاقم ،اجتماعات دراسة الحالة واجتماعات التنسيق بين المنسقات
وطاقم التنفيذ
المشاركة بحضور العديد من ا لتدريبات التي نظمتها مؤسسات شريكة مثل ادارة الحالة ومسارات الحماية الخاصة بالطفل والتي
طورتها منظمة اليونس ف بالشراكة مع انقاذ الطفل .المشاركة بحضور تدريب حول آليات رفع التقارير والشكاوي للجنة حقوق
الطفل ولجنة سيداو للحصول على حقوق االطفال في حال لم يتم تناول هذه القضايا بجدية في القضاء الفلسطيني
مشاركة ( ) 6من طاقم العمل المهني واالداري بحضور تدريب نظمه مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان في غزة حول ()1
المؤشرات الخاصة بالحق في الصحة ،المعلومات و( )2التقارير المقدمة من مؤسسات المجتمع المعني الخاصة بإتفاقية الطفل و
التمييز العنصري و األشخاص ذوي اإلعاقة )3(،مراجعة حول دورة األجسام التعاقدية :التركيز على الجلسات الخاصة بفلسطين
و إسرائيل واخيرا ( )4اليات تعزيز التواصل مع لجنة حقوق الطفل وتقارير الظل والغرض منها ومازالت التدريبات مستمرة في
ذات القضايا وغيرها خالل العام .2020
المشاركة في تدريب حول آليات اجراءات الحماية في العمل االنساني والتي نظمها قطاع الحماية للمؤسسات التي تنفذ مشاريع
انسانية بتمويل صندق االستجابة االنسانية
تدريب الطاقم القانوني على اجراءات العمل الخاصة بمجموعة العمل القانوني التابعة لقطاع الحماية LTF-SOPs
مشاركة الطاقم في المؤتمرات المحلية واالقليمية بمجموعة من اوراق العمل ( 10اوراق) ومنها المؤتمر االقليمي الذي عقد في
االردن حول توطين العمل االنساني ومؤتمر الصحة النفسية الدولي السابع الذي نفذه برنامج غزة للصحة النفسية وقد شاركت فيه
الجمعيه ب  5اوراق عمل باالضافة الى اوراق عمل قدمت في مؤتمرات وورش عمل مع وزارة الشؤوم االجتماعية ودائرة
الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.
عقد تدريب بناء قدرات للطواقم العاملة في مراكز النشاط النسائي الدرج والنصيرات وكذلك جلسات متابعة واشراف مهني لذات
الطواقم باالضافة الى طواقم عمل بيت االمان الحكومي
تطوير مخازن المؤسسة بالشراكة مع مؤسسة معا وبتمويل صندوق االستجابة االنسانية وتجهيز المخازن بمعدات وادوات NFIs
(فراش واغطية) يمكن استخ دامها في حال حدوث حرب جديدة او طوارئ انسانية جديدة وقد تم تدريب الطاقم على النظام المتبع
واليات تفريع المخازن ومتابعتها مع مركز النشاط النسائي الشاطي.
تطوير خطة طوارئ للمؤسسة للمؤسسة تشمل  3انواع ومستويات من المخاطر بالشراكة مع مؤسسة معا باالضافة الى تطوير
خطة استجابة قاعدية /مجتمعيه لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي في منطقة جباليا والنصيرات بالشراكة مع اتحاد
لجان العمل الصحي ويتمويل من مؤسسة التضامن االسبانية APS
تجهيز وافتتاح مقر مركز اليوغا الدائم للجمعيه والكائن في منطقة تل الهوا خلف مسجد االمين حيث اصبحت تقام فيه جميع انشطة
اليوغا وااللعاب الهوائية وتطوير خطة نشر واعالم للمركز.

ن
تمكي و حماية المرأة
أنشطة برنامج
▪ التشبيك مع المؤسسات القاعدية والشركاء في المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية الختيار مستفيدات برنامج التمكين الفردي
▪ مشاركة ( )141سيدة في برنامج التمكين الفردي للنساء
▪ تزويد ( )63سيدة بمنح مالية للبدء في مشاريع صغيرة مدرة للدخل
▪ اشراك ( )140سيدة في برنامج المال مقابل العمل وحصولهم على فرص عمل مؤقته لمدة  3شهور
▪ عقد ( )1600ساعة في التدريب المهني داخل المؤسسة وخارجها للسيدات المستفيدات من برنامج التمكين الفردي في مجاالت
الصوف والخياطة والتطريز والتصوير والتسويق و االنتاج الغذائي صيانة الجواالت وصناعة المنظفات والطباعة على المواد
الدعائية
▪ التشبيك مع مزودي الخدمات المحليين لجذب تدريب اضافي/او فرص عمل للمتدربات او خدمات مثل الطرود الغذائية واجراء
عمليات جراحية نوعيه وتحويالت طبية وتوفير ادوات مساندة للنساء ذوات االعاقة
▪ عقد ( )120ساعة تدريبية لعدد  4مجموعات من النساء (  30سيدة لكل مجموعة) ،حول التخطيط االقتصادي وكيفية البدء بالعمل
في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل ،االدارة والتسويق ،وتطوير دراسة جدوى مشروع صغير.
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تقديم االستشارات حول ادارة المنح والمشاريع الصغيرة للسيدات ضحايا العنف باجمالي  3جلسات استشارة لكل سيدة 609
استشارة فردية اقتصادية.
تنفيذ  203زيارة تقييم مشروع اقتصادي  126زيارة متابعة للنساء الالتي قمن بفتح مشاريع صغيرة مدرة للدخل خالل العام
2019
التشبيك مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب وعمل وفتح افاق جديدة لتغير الصورة النمطية لفرص عمل النساء من خالل
اجتماعات مع جمعيه رجال االعمال ووزير التمكين والريادة واتحاد الصناعات وصندوق التشغيل الفلسطيني ووزارة العمل
باجمالي  16اجتماع خالل .2019
تنفيذ تدريبات حول مهارات التمكين االقتصادي والمهارات الشخصية للخريجات الجامعيات باجمالي  147سيدة.
عقد ( )100ساعة تدريبية في المهارات الشخصية و مهارات التواصل لعدد ( )100سيدة من السيدات الناجيات من العنف المبني
على النوع االجتماعي ( 4مجموعات) و كيفية االستفادة من برنامج المال مقابل العمل.
تنفيذ مجموعات الدعم النفسي االجتماعي على دليل حواء الزهرة لتحسين مستوى الرفاه واالمن والسالم الداخلي لعدد 4242
سيدة
عقد ( )1959جلسة استشارات فردية للسيدات المستهدفات  2711استشارة
عقد ( )1560متابعة زيارات ميدانية بواسطة طاقم المشروع لتقييم الوضع النفسي واالجتماعي واالقتصادي ومتابعة السيدات
تنفيذ مجموعات الدعم النفسي باستخدام اليوغا ( )4مجموعات نساء باجمالي  64سيدة
عقد ( )22متابعة جلسات جماعية لالهالي حول موضوع التربية االيجابية وحقوق الصحة االنجابية والجنسية
عقد  20يوم ترفيهي للسيدات المستفيدات
عقد ( )780جلسة دعم نفسي اجتماعي جماعي ( 15سيدة في كل مجموعة منهن عدد من النساء ذوات االعاقة) في جميع محافظات
قطاع غزة
عقد ( )222جلسات توعية العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء
تحويل ( )281من المستفيدات لتلقي خدمات اخرى
عقد ( )30ساعة تدريبية في مجموعات الدعم الذاتي للسيدات و يستهدف ( )30سيدة
تزويد ( )31سيدة بخدمات الحماية من خالل التحويل لبيت االمان والشرطة
عقد ( )30ورش توعوية في اجراءات الحماية ومسارات التحويل للنساء
تزويد خدمات الصحة والحقوق الجنسية واالنجابية لعدد ( )50سيدة وتوزيع ادوات مساندة لعدد  116من المستفيدين
خدمات الصحة النفسية المتخصصة واالستشارات النفسية واالدوية لعدد  599باستخدام تقنيات العالج المعرفي السلوكي والعقل
والجسم وتقنيات اخرى.
تم تحويل  626سيدة للحصول على خدمات صحية بالتنسيق مع الهالل االحمر لقطاع غزة وااحاد لجان العمل الصحي ومستشفى
القدس ومؤسسات صحية اخرى.
عقد ( ) 14جلسة لبناء القدرات على دليل المواجهة باحترام بعنوان االحترام في العمل ،تخفيف المخاطر ومعالجة الصراع داخل
العمل كما داخل االسرة ،مهارات الحياة ،ادارة الوقت ،مهارات التواصل ،و لغة الجسد (مجموعتين و كل مجموعة بواقع ()6
جلسات لكل مجموعة).
عقد ( )30ساعة تدريبية في المناظرات حول حقوق المراة والمساواة بين الجنسين لعدد ( )25طالب جامعي الذين قامو بتنفي5 1
مناظرات في الجامعات
عقد ( )18ساعة تدريبية في سرد القصص للرجال لعدد ( )46من السفراء المساواة الجنسانية
تنفيذ ( )14ورش توعوية للرجال على دليل الجندر التحويلي وادماج الرجال (  3جلسات لكل مجموعة ،جلسة واحدة في اليوم)
و التي تشمل :النوع االجتماعي ،فحص القوة ،ماذا تعني ان تكون رجل؟ الحياة العاطفية للرجال ،فهم العنف ،بناء صحي ،و دليل
المواجهة المحترمة ( 4جلسات لكل مجموعة ،جلسة واحدة في اليوم) بعنوان الرجولة و ادارة المحاثات الصعبة بين الوالدين ،و
العالقات المحترمة ( لمجموعتين و كل مجموعة تحضر  7جلسات )
عقد ( )6جلسات متابعة عن المواجهة باحترام لعدد ( )10من السفراء المساواة بين الجنسين و 4من اخصائيات عايشة
عقد ( )190جلسات توعية قانونية حول قانون االحوال الشخصية وحقوق المرأة
تزويد تمثيل قانوني امام المحاكم الشرعية لعدد ( )717سيدة
تقديم  509استشارة قانونية للنساء
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▪

توفير السكن المؤقت لعدد  70سيدة من ربات االسر والمهددات بخطر التشرد لفترة تتراوح مابين  6الى  12شهر باجمالي مبلغ
 1200دوالر لكل سيدة

أنشطة برنامج حماية الطفل واالرسة
ً
▪ في عام  ، 2019استقبل مركز عايشة للصحة النفسية وسوء استهدام العاقير  414طفال (تتراوح أعمارهم بين  6و  18عا ًما ،
 ٪58من اإلناث) تمت إحالتهم من أنشطة التوعية .أفاد غالبية هؤالء األطفال عن تعرضهم لصدمات الحرب ،وأبلغ  ٪23عن
تعرضهم للعنف المنزلي واالعتداء الجنسي ( .)٪12تلقى  )182( ٪43من هؤالء األطفال استشارات فردية وعائلية للمشكالت
المرتبطة بالتوتر والسلوك .واشتكت األغلبية من مخاوف ( ، )٪74وتبول في الفراش ( ، )٪21وكوابيس ،والعديد من األعراض
السلوكية والعاطفية .تم العثور على  ٪ 20منهم يعانون من مرض عقلي بشكل رئيسي االضطرابات العاطفية بما في ذلك االكتئاب
( ، )٪ 17اضطراب ما بعد الصدمة ( ، )٪ 23االضطرابات السلوكية ( ، )٪ 18تعاطي المخدرات ( .)٪ 6تلقوا العالج النفسي
والعالج السلوكي واألسري الذي يركز على الصدمة.
▪ تنفيذ جلسات الدعم النفسي االجتماعي الجماعية باستخدام دليل حواء الزهرة ل 6مجموعات باجمالي  109طفل وطفلة من
المتسربين دراسيا واطفال الشوارع
▪  330طفل من اطفال المنطقة الشمالية تلقوا خدمات الدعم النفسي االجتماعي من خالل نهج الزيارات المنزلية والجلسات الفردية
والعالج باللعب في مختبرات اللعب
▪  139طفل تلقوا خدمات ادارة الحالة في الفئات العمرية المختلفة  17-6سنة مثل خدمات الدعم النفسي االجتماعي واالرشاد
االسري والزيارات المنزلية والتحويالت الطبية ودروس التقوية والتدريب المهني وتوفير الحماية وبناء المهارات.
▪ تنفيذ  12مجموعات يوغا والعاب هوائية الجمالي  163لفتيات في الفئة العمرية 17-12
▪ تنفيذ  17يوم ترفيهي مفتوح لعدد  1930طفل وطفلة في الفئات العمرية  17-9سنة وقد رافقهم ذويهم في عدد  8من هذه الرحالت.
▪ تحويل  119طفل وطف لة الى الهالل االحمر الفلسطيني لقطاع غزة للحصول على خدمات طبية وعالجات وفحصوصات طبية
وادوات مساندة.
▪ اختيار عدد ( )15طفل على خالف مع القانون الفلسطيني ليستفيدوا من العالج النفسي المتخصص والجليات الفردية العالجية
واالدوية والتنسيق للحصول على خدمات متعددة القطاعات.
▪ عقد ( ) 50جلسة استشارات نفسية اجتماعية جماعية للعائالت المستهدفة في الزواج المبكر و تاثيره ،قانوني ،نوع اجتماعي،
الصحة و الحقوق الجنسية و االنجابية لعدد ( )10مجموعات (كل مجموعة  20عضو من عائالت الفتيات المتسربات) و اشراك
اجمالي العدد ( 200عضو من عائالت الفتيات المتسربات).
▪ عقد ( )200جلسات جماعية دعم نفسي اجتماعي و توعية ( ساعتين لكل جلسة) حول حقوق الصحة الجنسية واالنجابية -الدليل
الثاني والذي يركز على الزواج المبكر وكذلك موضوعات الرفاهية ورعاية الذات ،حقوق المراة ،النوع االجتماعي ،العنف
المبني على النوع االجتماعي ،اليات الحماية لعدد ( )10مجموعات ( كل مجموعة تتضمن ( )20فتاة متسربة من المدارس ،و
اشراك اجمالي العدد ( )200فتاة منزوجات مبكرا او في حطر الزواج المبكرة ( 17-14سنة) و المتسربات من المدارس20 .
جلسة لكل مجموعة مكونة من  20فتاة ( 10جلسات دعم نفسي و 10جلسات توعيه)
▪ انشاء لجنة توجيهية لمشروع حقوق الصحة االنجابية والجنسية والممول من انقاذ الطفل في المناطق الجنوبية ( المنطقة الوسطى
وغزة) و عقد اجتماعات لجنة توجيهية نصف سنوية ( اجتماع واحد في الشمال و غزة و ثالثة اجتماعات في الجنوب) لمتابعة و
تطوير انشطة المشروع .ساهمت اللجنة في تعزيز القبول المجتمعي للقضايا الحساسة التي يطرحها المشروع من خالل تزويد
خدمات متنقلة للوصول الى الحقوق القانونية للفتيات والنساء الذي يتعلق بالعقاب البدني /االعتداء الجسدي والجنسي .وايضا ناقش
المشاركين االدلة التدريبية لجعلها اكثر مالئمة للمجتمع الفلسطيني خاصة في المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية من قطاع غزة
الذي يعتبر مجتمع محافظ وتختلف في المقارنة بقطاع غزة.
▪ عقد ( )3ايام تدريبية على النموذج الثالث من دليل الصحة االنجابية والجنسية لعدد ( )20من مزودي الخدمات ( مجموعة واحدة
في المناطق الجنوبية رفح و خانيونس).
▪ عقد ( )48جلسة على الدليل األول لحقوق الصحة االنجابية والجنسية لعدد ( )120من أولياء االمور (آباء وامهات)4 ( ،
مجموعات ،كل مجموعة حوالي ( )20مشارك في مدينة غزة و شمال غزة.
▪ عقد ( )48جلسة على الدليل الثاني لحقوق الصحة االنجابية والجنسية لعدد ( )120من اآلباء واالمهات (  4مجموعات ،كل
مجموعة حوالي ( )20مشارك في مدينة غزة و شمال غزة.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عقد ( )48جلسة على الدليل الثالث لحقوق الصحة االنجابية والجنسية لعدد ( )120من االباء واالمهات (  4مجموعات ،كل
مجموعة حوالي ( )20مشارك في مدينة غزة و شمال غزة.
عقد جلسات التربية االيجابية لآلباء واالمهات ( 15مجموعة ،كل مجموعة  8جلسات بواقع اجمالي العدد ( )120جلسة تستهدف
(.)277
عقد  15جلسة متابعة لالباء واالمهات الذين حضور جلسات التربية االيجابية في التربية اليومية واقع جلسة واحدة لكل مجموعة
عقد جلسات توعيه حول حقوق الصحة االنجابية والجنسية الدليل االول لعدد ( )80طفل اعمارهم ما بين  17-10عام (4
مجموعات ،كل مجموعة  20طفل 12 ،جلسة لكل مجموعة) في مدينة غزة و شمال غزة.
عقد جلسات توعيه حول حقوق الصحة االنجابية والجنسية الدليل االول لعدد ( )80طفل اعمارهم ما بين  17-10عام (4
مجموعات ،كل مجموعة  20طفل 12 ،جلسة لكل مجموعة) المناطق الوسطى.
عقد جلسات توعيه حول حقوق الصحة االنجابية والجنسية الدليل الثاني لعدد ( )80طفل اعمارهم ما بين  17-10عام (4
مجموعات ،كل مجموعة  20طفل 12 /جلسة لكل مجموعة) في مدينة غزة و شمال غزة.
عقد جلسات توعيه حول حقوق الصحة االنجابية والجنسية الدليل الثالث لعدد ( )80طفل اعمارهم ما بين  17-10عام (4
مجموعات ،كل مجموعة  20طفل  12/جلسة لكل مجموعة) في مدينة غزة و شمال غزة.

أنشطة برنامج التواصل و المنارصة:
▪ عقد ( )100ساعة تدريبية )5( :تدريب للزواج المبكر ،حقوق القانونية ،حقوق الصحة الجنسية واالنجابية الدليل الثاني ،و يشمل
( )100مشارك في ( )5مجموعات ( كل مجموعة تتضمن  20مشارك) من الباحثات النفسيات و االجتماعيات ،مدراء المدارس،
االستشاريون و المعلمون ،لذلك كل مشارك يحضر ( )20ساعة في تدريب واحد.
▪ عقد ( )25ساعة تدريبية لعدد ( ) 50محاميون خريجون جدد المتخصصين في المحاكم الشرعية لدعم السيدات واللجوء الى
المحاكم الشرعية ثم بعد ذلك الوصول الى العدالة و قانون االحوال الشخصية
▪ عقد ( )4جلسات نقاش طاولة مستديرة تشمل ( )20من قضاة ومحامين ورجال الشرطة عن الزواج المبكر والحقوق القانونية (
 10مشاركين في الطاولة المستديرة).
▪ عقد ( ) 6اجتماعات مع د .حسان الجوجو رئيس المجلس االعلى للقضاة الشرعي لمناقشة االمور الزدياد العمر لحضانة المراة
المطلقة لمعاملة المراة االرملة كما تعامل المراة المطلقة فيما يتعلق بحضانة الطفل وفقا لمبدا المساواة وعدم التمييز المنصوص
عليه في  2013القانون االساسي الفلسطيني ،و  2004قانون الطفل الفلسطيني .خالل المقابلة االخيرة مع د .الجوجو قدم موافقة
لفظية فيما يتعلق بهذا العمر.
▪ عقد ( )9لقاءات توعيه مجتمعية التي استهدفت حوالي ( )377مستفيدة لمناقشة قضايا الزواج المبكر وتوعيه المجتمع بضروة
تعديل القانون
▪ عقد تجربة اجتماعية في سوبر ماركت في حي الصفطاوي لقياس وجهات نظر المجتمع نحو المساواة بين المراة و الرجل فيما
يتعلف باعمال الرعاية المنزلية غير مدفوعة االجر وكيف بتقبل المجتمع عمل الرجل في المنزل وقيامه بأعباء الرعاية
▪ عقد عدد ( )2اعالن اذاعي و ( )2جلسات اذاعية و ( )1فيديو قصير.
▪ المساهمة في تنفيذ حملة ( )16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالشراكة مع تحالف أمل وشبكة المنظمات االهلية من خالل
مجموعة من االنشطة .مشاركة هيئة االمم المتحدة للمرأة و 66مؤسسة دولية ومحلية في اطارالتنظيم والتنفيذ حملة  16يوم
لمناهضة العنف ضد المراة والتي اشتملت على اكثر من  100نشاط
▪ تعتبر جمعية عايشة عضو فعال في ائتالف وصال و امل ،شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية ،االتحاد العام للمراة الفلسطينية ،و
شبكة الحماية العنقودية.
▪ المشاركة في  7وقفات اعتصامية امام المجلس التشريعي ومقر االونسكو للمطالبة بانهاء العنف ضد المراة واحتجاجا على قتل
النساء على خلفية الشرف .باالضافة الى االحتفال بيوم المراة العالمي
▪ نشر  3بيانات شجب واستنكارعلى اثر قتل نساء على خلفية الشرف.

5

مشاريع 2019
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م.

اسم المشروع

الجهة المانحة

فترة
المشروع

الفئات المستخدفة خدمات المشروع

1

استخدام تكنولوحيا
المعلومات لتعزيز
حقوق االنسان وانشاء
مساحات عامة شاملة
في قطاع غزة

الحكومة البلجيكية
هيئى االمم المتحدة
للمرأة ,مجلس االمم
المتحدة للمستعمرات
البشرية

فبراير
2017حتى
مارس2019

2

"تمكين منظمات
المجتمع المدني
ومقدمي الرعاية
واألطفال بهدف تقوية
نظام حماية الطفولة
واإلستجابة للعنف ضد
األطفال"
تعزيز النهج القائم
على حقوق اإلنسان
لحماية حقوق النساء
ذوات اإلعاقة في
قطاع غزة

مؤسسة انقاذ الطفل
الدولية
Save the
Children

20172021

النساء والرجال
والمهندسات
المعماريات حديثات
التخرج والفتيان
والفتيات المراهقين
وقادة المجتمع
والمجالس البلدية
المحلية
اطفال  17-6ذكور
واناث .اباء وامهات
مقدمي خدمات

وزارة الشؤون
الخارجية الكندي
Global Affairs
CANADA

ابريل 2018
حتى مارس
2019

4

تقوية نظام الحماية
االنسانية للناجيات من
العنف المبني على
النوع االجتماعيفي
مناطق وسط وشمال
قطاع غزة
الحد من ظاهرة
الزواج المبكر في
قطاع غزة.

التحالف من أجل
التضامن

فبراير 2018
وحتى يوليو
2019

 600من النساء
ذوات االعاقة
واهاليهم ومقدمي
خدماة التاهيل
والعنف المبني على
النوع االجتماعي
 32سيدة من النساء
الناجيات من العنف
المبني على النوع
االجتماعي

 AECIDالوكالة
اإلسبانية للتعاون
الدولي والتنمية

ديسمبر
-2018
نوفمبر
2020

6

االمال الخضراء غزة

المركز الثقافي
االيطالي ومؤسسة
جنوب جنوب

مارس 2019
وحتى
سبتمبر
2020

7

برنامج تمكين النساء
ربات األسر

وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينيين
UNRWA

اكتوبر
 2018وحتى
مارس
2019

3

5

 200فتاة مراهقة
( 17-14عا ًما)
مبكرا أو
متزوجات
ً
معرضات لخطر
الزواج المبكر من
أمهاتهن .مقدمو
الخدمات
(المستشارون ،
المعلمون ،
المحامون  ،القضاة)
 700طفل لديهم
اعراض مابعد
الصدمة التي تلت
حرب ( 2014بعمر
 17-6سنة)
 500من امهات
االطفال
النساء ربات األسر

ميزانية
المشروع

242, 000
مساحات آمنة كبيرة للنساء
والشباب باستخدام األدوات الرقمية يورو
بناء قدرات الشباب والمهندسات
والمجتمع المحلي حسب القرار
االممي 1325

بناء قدرات مرشدين المدراس ،
االباء  ،واألطفال ومقدمين
الخدمات العاملين في المؤسسات
القاعدية

65,000
دوالر

الدعم النفسي والقانوني للنساء
ذوات اإلعاقة

278000دوالر
كندي

دعم ومساندة النساء نفسيا
واجتماعيا واقتصاديا وقانونيا
لتمكينهن بحيث يصبحن قادررات
على اعالة نفسهن واسرهن وتوفير
الحماية لهن.

65,000
يورو

ادارة حالة
دعم نفسي وتوعيه قانونية وبناء
مهارات شخصية
مناصرة وبناء قدرات
خدمات متخصصة مثل دروس
التقومية والتمكين االقنصادي
وخدمات طبية وصحة نفسية
وحقائب كرامة وجلسات يوغا
واستشارات نفسية وقانونية

200,000
يورو

بناء منتزه االمال الخضراء
ومركز متعدد االغراض ستقوم
عايشة بتنفيذ جلسات الدعم النفسي
والتوعيه والعالج باللعب

69,000.00
يورو

تمكين اقتصادي من خالل التدريب
على تطوير مشاريع صغيرة

34,000
دوالر
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8

سأعود الى مدرستي

التحالف الدولي
النسوي للحرية
والسالمة

نوفمبر
 2018وحتى
يونيو 2019

 43طفل (17-10
عام) من مدينة غزة
والمتسربين دراسيا

9

استجابة الحماية
الشاملة من خالل
توفير خدمات الصحة
النفسية والعقلية
للسكان المتضررين
من النزاع في قطاع
غزة

صندوق االستجابة
االنسانية -اوتشا
OCHA- HRP,
reserve
allocation

يوليو 2018
وحتى ابريل
2019

10

نحو التمكين القانوني
للمجتمع لدعم الحقوق
القانونية للمرأة في
مدينة غزة وشمال
مدينة غزة[ .سواسية-
المرحلة الثانية]
دعم المبادرات
المحلية لتعزيز الدعم
النفسي والتمكين
للنساء المستضعفات
فوق سن  18والفتيات
تحت سن  18في غزة
من خالل تدريب
اليوغا والسيرك
االجتماعي
االستجابة متعددة
القطاعات للنساء
الضحايا والناجيات
من العنف المبني على
النوع االجتماعي في
قطاع غزة
تعزيز حماية واحترام
حقوق النساء
واألطفال الضعفاء و
الذين هم على خالف
مع القانون الفلسطيني
تعزيز حماية واحترام
حقوق النساء
واألطفال الضعفاء و
الذين هم على خالف
مع القانون الفلسطيني
تقديم الحماية للفتيات
المراهقات المهددات
بخطر التشرد في
مدينة غزة
اليوغا واأللعاب
الهوائية للفتيات
والنساء في قطاع غزة

برنامج االمم المتحدة
االنمائي UNDP

20182019

النساء المتضررات
من مسيرات العودة
 ،الفتيان والفتيات
الجرحى
والمتضررين (-10
 17سنة) ،و 500
جريح ،مقدمي
خدمات الخط
األمامي.
النساء في
المحافظات الشمالية
وصناع القرار
ومحاميين شرعيين

الصندوق الكندي
لدعم المبادرات
المحلية
Canada Fund
for Local
Initiatives
)(CFLI

سبتمبر
 2018وحتى
فبراير 2019

مدربات اليوغا
وااللعاب الهوائية
النساء والطفالت
المهمشات في مدينة
غزة

هيئة األمم المتحدة
للمرأة
UNWOMEN

يونيو 2019
ابريل 2020

11

13

14

15

16

17

خدمات ادارة الحالة بهدف عودة
االطفال الى المدارس وتفديم دعم
نفسي وتوعيه وايام ترفيهية ودعم
مالي وصحي ودروس تقوية
وتوفير فرص تدريب مهني
الدعم النفسي للمتضررين من
مسيرات العودة الكبرى (النساء
والرجال والفتيان والفتيات)

25,000
يورو

321,000
دوالر

خدمات العون القانوني (توعيه،
تمثيل قضائي في المحاكم ،وساطة
واستشارات) مناصرة وايضا
تدريب محاميين

65,640
دوالر

دعم نفسي وحسن حال من خالل
اليوغا وااللعاب الهوائية

12,305
دوالر كندي

الدعم النفسي والقانوني إلدارة
حاالت العنف المبني على النوع
االجتماعي
توفيرالفرص تشغيل مؤقت

226,691.59
دوالر

برنامج االمم المتحدة
االنمائي UNDP

اكتوبر
2019
مارس
2021

النساء المهمشات
في محافظات شمال
قطاع غزة

خدمات العون القانوني (توعيه،
تمثيل قضائي في المحاكم ،وساطة
واستشارات) مناصرة وايضا
تدريب محاميين

109,238.44
دوالر

منظمة االمم المتحدة
للطفولة -يونسيف
UNICEF

نوفمبر
2019
اغسطس
2020

اوكسفام Oxfam

مارس وحتى
اكتوبر
2019

ادارة حالة ودعم نفسي اجتماعي
وتوعيه وخدمات حماية ودروس
تقوية ودعم مالي وحدمات صحية

25,000
يورو

مكتب الممثلية
االيرلندية-رام هللا

يناير وحتى
يونيو 2019

 15طفل على
خالف مع القانون
والمستضافين في
مؤسسة الربيع
لرعاية االحداث
 33فتاة من
المعرضات لخطر
التشرد والتفكك
االسري
 50امرأة و 50فتاة
( 17-12سنة)

حدمات الصحة النفسية والعالج
النفسي لالطفال والتنسيق
الدارةالحالة مع شركاء اخرين

49,715
دوالر

أنشطة اليوغا والسيرك االجتماعي
لتعزيز رفاهية النساء والفتيات
تنمية قدرات المدربات

4,000
يورو
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18

اليوغا واأللعاب
الهوائية للفتيات
والنساء في قطاع غزة

مهرجين بال حدود
Crowns
without
boarders

نوفمبر وحتى
ديسمبر
2019

19

مبادرة بنت الشرف

اوكسفام
OXFAM

سبتمبر وحتى
نوفمبر
2019

20

تغيير وجهات النظر:
إشراك الرجال
والفتيان في مناهضة
للعنف المبني على
النوع االجتماعي ضد
النساء والفتيات في
قطاع غزة
حماية ودعم النساء
والفتيات ذوات
اإلعاقة والناجين من
السرطان المعرضين
للعنف المبني على
النوع االجتماعي من
خالل االستجابات
متعددة القطاعات
المستجيبة للنوع
االجتماعي
القضاء على التمييز
والعنف الجنسي
والجنساني ضد النساء
المهمشات في
المجتمعات المهمشة
في قطاع غزة

مؤسسة امرأة المرأة
السويدية
Kvinna till
Kvinna

يناير 2019
وحتى
ديسمبر
2020

صندوق االستجابة
االنسانية -اوتشا
HF-OCHA

نوفمبر
2019
اغسطس
2020

مؤسسة امرأة المرأة
السويدية
Kvinna till
Kvinna

مايو 2017
وحتى
ديسمبر
2020

23

حماية كرامة النساء
ربات األسر في قطاع
غزة

وزارة الشؤون
الخارجية الكندية

ابريل 2019
وحتى
مايو 2020

24

نحو بيئة آمنة للنساء
في غزة -برنامج
سواسية المشترك-
الجزء الثاني

هئية االمم المتحدة
للمراة
UNWOMEN

يوليو 2019
يونيو 2020

21

22

 42امراة وفتاة من
الالتي يتلقين العالج
النفسي في عيادة
الصحة النفسية
لجمعيه عايشة
 31امرأة من
تعاونية بنت الشرق
وتعاونيات اخرى
 21رجل من ازواج
السيدات
السفراء ضد العنف
( 75رجل)
 50من طلبة
الجامعات ذكور
واناث .الكوادر
التعليمية في
الجامعات
النساء والفتيات
ذوات االعاقة
وبدون اعاقة
والناجيات من
السرطان

 30من النساء
المهمشات ضجايا
العنف ،مجموعات
الدعم الذاتي من
النساء
مراكز النشاط
النسائي
بيت االمان
الحكومي
النساء ربات االسر
في غزة والشمال

االطفال (ذكور
واناث) طالب
المدارس االعدادية
اهالي االطفال
والمدرسين
والمرشدين
النساء نزيالت
السجن

بناء قدرات طاقم المدربات
وجلسات دعم نفسي باستخدام
اليوغا وااللعاب الهوائية

19,500
شيقل

دعم نفسي وبناء مهارات شخصية
وعالج اسري ومناصرة حول
اعباء الرعاية غير مدفوعة االجر

6,320.00
دوالر

بناء قدرات ومناصرة لحقوق
المراة وتعزيز المساواة بين
الجنسين

29,872
يورو
لعام 2019

دعم نفسي اجتماعي جماعي
وفردي وحدمات صحة نفسية
متخصصة وادارة حالة وتوزيع
حقائب كرامة وتمكين اقتصادي
وتوعيه ومناصرة وبناء قدرات
مزودي الخدمات

314,004.61
دوالر

دمج النساء في برنامج التمكين
الفردي وتقديم الدهم النفسي
االجتماعي والقانوني واالقتصادي
تكوين مجموعات دعم ذاتي ونشر
التوعيه
بناء قدرات مراكز النشاط النسائي
حول نهج التمكين الفردي
بناء قدرات بيت االمان الحكومي
ادارة الحالة للنساء الناجيات من
العنف المبني على النوع
االجتماعي ودعم نفسي اجتماعي
وتمكين اقتصاديوتوعيه مجتمعية
وبناء قدرات مزودي الخدمات
وحملة اعالمية
التوعيه بالعنف المبني على النوع
االجتماعي واليات الحماية
والوصول للعدالة
بناء قدرات طواقم تعليمية
الدعم النفسي االجتماعي وادارة
الحالة للنزيالت

70,534
يورو
للعام 2019

760,000
دوالر كندي

216,658
شيقل
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6

التنسيق وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة

6.1
.1

التنسيق
التنسيق والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني لتطوير مقترحات وتنفيذ مشاريع ومنها تنفيذ مشروع بالشراكة مع المجلس
الفلسطيني لالسكان بتمويل من الحكومة الكندية ومشروع لرعاية النساء والفتيات ذوات االعاقة والناجيات من السرطان بالشراكة
مع جمعيه الهالل االحمر لقطاع غزة وجمعيه الثقافة والفكر الحر بتمويل من صندوق االستجابة االنسانية.
ا لتنسيق مع المنظمات المجتمعية الشريكة في تنفيذ أنشطة البرامج  ،وخاصة اختيار الفئات المستهدفة واستضافة أنشطة التوعية
والتدريب وغيرها من األحداث مثل أيام السينما.
لتنسيق مع الجامعات المحلية (األزهر  ،جامعة القدس المفتوحة  ،جامعة غزة وجامعة فلسطين  ،جامعة األقصى) في تسهيل
وصول النساء الفقيرات إلى التعليم الجامعي  ،وتدريب الخريجين الجامعيين الفقراء على تلبية احتياجات سوق العمل  ،تدريب
مدفوع األجر وفرص عمل لخريجي الجامعات غير العاملين الفقراء باالضافة الى بناء قدرات الشباب طلبة الجامعات (اناث
وذكور) على قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين والمناظرات واعادة تاطير القوة والذكورية.
وكذلك تدريب الكوادر االكاديمية على ذات المفاهيم وتنفيذ مبادرات ومناظرات للشباب بين اقرانهم.
قامت الجمعيه بالتنسيق مع ممثلي المؤسسات الرسمية ذات الصلة (وزارة الشؤون االجتماعية /وزارة الصحة والداخلية ووزارة
شؤون المرأة)  ،والمنظمات المجتمعية  /المنظمات غير الحكومية  ،والزعماء المجتمعيين والدينيين  ،والمختارين واألحزاب
السياسية في تقديم خدمات الحماية واالحالة لخدمات النوع االجتماعي وتنفيذ حمالت المناصرة
قدمت عايشة نموذجا للشراكات الناجحة مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية (الهالل االحمل الفلسطيني لقطاع غزة واتحاد لجان
العمل الصحي) والتعليم مع مركز معهد االمل التعليمي لتقديم دروس التقوية والتنسيق مع خدمات الحماية مثل بيوت االمان
والشرطة وشبكات الحماية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية لتقديم جودة عالية من الخدمات المنسقة متعددة القطاعات إلى النساء
والفتيات والرجال والفتيان المستهدفين.
التنسيق مع شبكة الحماية ومجموعات العمل الفرعيه التابعة لها (مجموعة العمل القانوني ،مجموعة العنف المبني على النوع
االجتماعي ،مجموعة حماية الط فولة ومجموعة الدعم النفسي ومجموعة االشخاص ذوي االعاقة) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون
االنسانية  OCHAمن اجل تقديم خدمات نوعيه واستهداف المناطق والفئات المهمشة ومشاركة المعلومات والدروس المستفادة
بسن اعضاء المجموعة وتنفيذ تدريبات لالعضاء باستخدام االدلة التي طورتها الجمعيه
التنسيق مع االتحادات والشبكات والتحالفات التي تنتمي لها الجمعيه من اجل تنفيذ حمالت المناصرة المتعلفة بتنفيذ فعاليات الثامن
من اذار وحملة  16يوم لمناهضة العنف ضد المراة مثل تحالف امل وشبكة المنظمات الدولية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة-
الضفة الغربية وشبكة عون لمزودي خدمات العون القانوني باالضافة لمشاركة الجمعية بالحملة الوطنية المشتركة التي نفذتها
هيئة االمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع  66مؤسسة دولية ووطنية ومحلية لتنفيذ حملة  16يوم والتي اشتملت على اكثر من 100
نشاط وكان للجمعيه كلمة في يوم افتتاحية الحملة
التنسيق مع القطاع الخاص ومزودي خدمات التدريب المهني من كليات ومعاهد مهنية لتوفير فرص تدريب مهني نوعيه ولكسر
الصورة النمطية في مجال عمل النساء وتخصصات عملها في السوق المحلي

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8

 6.2النشر
واظبت الجمعية على نشر جميع اخبارها على صفختها الرسمية وصفحات التواصل االجتماعي وقد ازداد عدد المتابعين للجميعه هذا
العام ليصل اكثر من  27الف متابع على صفحة فيسبوك .كما قامت الجمعية بتفعيل صفحات التواصل االجتماعي االخرى متل
التويتر وانستجرام ويوتيوب لتوسيع دائرة المستفيدين والمتابعين الخبار الجمعية.
 .1قامت الجمعيه بنشر جميع فرص التوظيف والمناقصات على صفحتها الستقطاب كفاءات جديدة للتعاون والعمل
 .2قامت المؤسسة بنشر مجموعة من الفيديوهات التعليمية ولقاءات الراديو التوعوية ومواد تعريفية عبر صفحاتها
 .3نشر فيديو تعريفي حول اليات استخدام موقع زهر الدارة الحالة واالستشارات على صفحة الجمعيه باستهدام اعالم ممول مما زاد
االقبال على الموقع وخدمات الجمعيه
 .4نفذت الجمعيه اجمالي ( )21جلسة راديو و 2اعالن اذاعي كما شاركت بحضور  14لقاء تلفزيوني وفيديو تعريفي وتوثيقي
قصيرعدد ()5
 .5المشاركة في نشر ( ) 10اوراق عمل ضمن مؤتمرات محلية ووطنية حول قضايا الصحة النفسية وخدمات العنف المبني على
النوع االجتماعي وادارة الحالة وحماية الطفولة
 .6توزيع رسائل قصيرة حول دعم الصحة النفسية للنساء ونبذ العنف  3000رسالة SMS
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 .7نشرات اخبارية من وكاالت اخبارمحلية ودولية قامت بتوثيق انشطة المؤسسة مركز اليوغا وااللعاب الهوائية باالضافة الى
مقابالت راي حول العنف المبني على النوع االجتماعي وحماية الطفولة والصحة النفسية وعالج االدمان ،العالقات االسرية
والتربية االيجابية
 .8نشر بيانات شجب واستنكار على اثر قتل النساء على خلفية الشرف في قطاع غزة
 .9تصميم ونشر فيديو حول تجربة اجتماعية تعرص االدوار الجندرية واعباء الرعاية المنزلية من وجهة نظر المجتمع بالتعاون مع
اوكسفام

7

التحديات وتدابير التخفيف
-

8

فقدان االحساس باألمن والحماية الدولية مع استمرار التهديدات بتكرار االعتداءات االسرائيلية على قطاع غزة يشكل عقبة
أساسية أمام تقدم عملنا ويبقي العمل تحت الخطر مهمة صعبة مع انجاز ضعيف مقارنة بحالها في أوضاع مستقرة.
ال زالت الوصمة الناجمة عن الثقافة والعادات تشكل عثرة أمام تقديم خدمات التمكين والدعم والحماية للنساء واألطفال.
التمويل الطارئ واالنساني والقائم على المشاريع قصير المدة ال يخدم االحتياج المتزايد نظراً لألوضاع السيئة السائدة في
القطاع ،بينما االحتياج حقيقي للتنمية والتمكين االقتصادي.
ال زال النداء قائما ً بضرورة توفر التمويل الدائم طويل األمد والمبني على برامج .
اع تماد التمويل على المشاريع يجعل قطع في تقديم الخدمات والدعم النفسي بالعادة يحتاج لمدة طويلة لتحقيق الهدف وعليه
فهذه الخدمة بحاجة الستمرارية بالتمويل.
االعتراف من المجتمع والنساء بأهمية الخدمات النفسية واالجتماعية عليه ضوابط وشروط .
الدمج لخدمات الدعم النفسي واالجتماعي في القطاعات المختلفة ال يلبي االحتياج الحقيقي .ويشكل عبئا ً مضاعفا ً على طواقمنا
المهنية.
المراكز المختصة الحكومية تعاني ضعف الزائرات وذلك بسبب الوصمة "مستشفى المجانين" وبسبب الضوابط الغير مبررة
داخل تلك المراكز والتي ال تسمح بالتعامل مع الحاالت الطارئة أو العادية من النساء إال في وجود قريب درجة أولى والذي
ال يشترط في حال الزائر رجل
أنظمة التحويل بحاجة لتدريب وتطبيق وال زالت غير فعالة حتى األن.
حتى اآلن الدور الرسمي ضعيف وال يلبي طموحنا كمؤسسة تعمل على قضايا الحماية كما انه لم يصل لثقة الفئات المستهدفة
بالشكل المطلوب.
هناك نقص شديد في وجود مراكز متخصصة لعالج اإلدمان للرجال والنساء والذي ظهرت عواقبه في الفترة األخيرة.
اشكالية استمرارية الخدمات تبدأ وال يتم متابعتها بالشكل المطلوب وتتوقف عند مرحلة معينة مع ثغرة حقيقية في البرامج
التقييمية.

الدروس المستفادة
-

-

تضمن عايشة مشاركة فاعلة للفئات المستهدفة في جميع مراحل المشاريع شامال تقييم االحتياجات وتطوير حلول إبداعية
تلبى هذه االحتياجات وفحص وتقييم وتعديل هذه الحلول بشكل مستمر لضمان مالءمة وجدوى وفعالية هذه الحلول للفئات
المستهدفة.
تقوم عايشة بتحليل النوع االجتماعي للفئات ا لمستهدفة من حيث العمر والجنس والمالءمة الصحية والمكان الجغرافي (مع
التركيز على المناطق الحدودية) لضمان تلبية االحتياجات المتباينة لهذه الفئات وخصوصا األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء
الناجيات من سرطان الثدي وكذلك ضمان وصول جميع الفئات المستهدفة للخدمات المقدمة.
تلتزم عايشة خالل تقديمها للخدمات للنساء والفتيات المعنفات بتطبيق نظرية التغيير ،وتعزيز النهج القائم على حقوق االنسان،
واالتصال مع المجتمعات المحلية ،وتطبيق نظام الشكاوى والمساءلة من قبل الفئات المستهدفة ،وتطبيق مدونة السلوك،
وحماية األطفال ،ومكافحة الفساد ،وتنظيم العمل التطوعي ،وضمان أمن وسالمة الموظفين والفئات المستهدفة أثناء تقديم
الخدمات الميدانية.
تقوم عايشة بالتنسيق الوثيق وتبادل المعلومات مع الشركاء لضمان التكامل وعدم االزدواجية في مناطق العمل المشتركة
وكذلك تبادل الخبرات مع أعضاء مجموعة الحماية وأعضاء المجموعة الفرعية للعنف المبنى على النوع االجتماعي لضمان
تغطية االحتياج الحقيقي والمتطلبات للتخفيف من معاناة النساء وأسرهن .
من أجل ضمان استدامة الخدمات المقدمة للنساء فامت جمعية عايشة بتطوير أدلة مهنية (حواء الزهراء) لتقديم خدمات الدعم
النفسي االجتماعي ،وكذلك العيادة القانونية لتقديم االستشارات القانونية وتمثيل النساء في المحاكم ،إضافة للعيادة الخارجية
للصحة النفسية لتقديم الخدمات التخصصية للنساء والفتيات.
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9

المالحق

ملحق رقم  :1قصص نجاح مرتبطة النتائج
أشعر أنني ولدت مرتين .كانت الوالدة األولى والدتي الحقيقية  ،والثانية في اليوم الذي قررت فيه طلب الدعم ".كنت أشعر بعدم
األمان الشديد وشعرت بالعجز طوال الوقت .ولكن بعد أن تلقيت الدعم والمساعدة ،أصبحت امرأة قوية ويمكنني المطالبة بحقوقي"

ج.س امرأة مطلقة ولديها ثالثة أطفال يعانون من الفقر والعنف المنزلي .من خالل مشروع هيئة األمم المتحدة للمرأة "االستجابات
المتعددة القطاعات للنساء الضحايا والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي في قطاع غزة" الذي يموله صندوق األرض

الفلسطينية المحتلة في غزة  ،حصلت جميلة على  3أشهر من المال للعمل كممرضة في واحدة من مراكز الرعاية الصحية .اآلن ،
تشعر بالسلطة والرضا للعمل في مجالها

Jamila Salman. Photo: UN Women/Seung Deok Seo

اسمي ج  .س وأعيش في منطقة الشمال من قطاع غزة .أنا امرأة مطلقة ولدي ثالثة أطفال .تخرجت من كلية التمريض في عام
 2008وتزوجت في نفس العام .عانيت من العنف المنزلي طوال فترة زواجي الذي ارتكبه زوجي المدمن للمخدرات وعائلته الكبيرة.
كنت أرغب في االنفصال عنه  ،لكن عائلتي عارضت ذلك بشدة .فقط بعد أن قلت أنني سارتكب جريمة انتحار بدات عائلتي

دائما من وصمة العار المرتبطة بالنساء المطلقات في مجتمعنا.
بمساندتي فى قرار االنفصال.و بعد طالقي  ،كانت عائلتي تخشى ً
أحيانا .أنا بحاجة ماسة للمساعدتكم.
كان إخوتي يتحكمون ويسيئون معاملتهم
ً
أ وصى احد جيراني على جمعية عايشة لحماية المراة و الطفل ،سعيت الى طلب المساعدة و استلمت حزمة من خدمات التي

تتضمن جلسات توعية ،جلسات توعية قانونية ،خدمات الدعم النفسي ،و انشطة ترفيهية ،و جلسات التدريب المهني .و تم اختياري

كمستفيدة في تدخالت العمل مقابل المال .فرصة العمل مقابل المال تطابق مهاراتي و مستوى تعليمي كممرضة .لدي فرصة عمل

مؤقتة لمدة ثالث شهور كممرضة في مركز الرعاية الصحية .انا سعيدة جدا في في العمل و تعتبر الفرصة االولى الستخدام مها ارت
التمريض النه تزوجت فو ار بعد تخرجي .شعرت انني ولدت مرتين :الوالدة االولى هي والدتي الحقيقية و الوالدة الثانية هو اليوم الذي
قررت ان اسعى فيه الي الدعم .حياتي فعال تغيرت ،كنت دائما غير امنة و عصبية في جميع االوقات و بعد تلقي دعم المشروع
اصبحت االن اكثر قوة و اشعر بالقوة الكافية الطالب بحقوقي .مالحظة تم تغيير اسم الناجية.
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والدة جديدة

هـ.ي تبلغ من العمر  11عام ،تعرضت العتداء جنسي الول مرة من قبل عمها ،هذا االمر لم يكتشف اال عندما كان عمرها  14عام،
عندما حضرت البرنامج ،بناء على اجراءات تقييم ادارة الحالة ،تم تحويلها من الباحثة االجتماعية الى االخصائية النفسية الجراء
فحوصات اخرى .بداية تم تشخيصها باعراض الصدمة و وجود اعراض اخرى ،اشتبهت االخصائية في اعتداء جنسي .تم الفحص

الطبي للعذرية في جمعية الهالل االحمر و التي تتعامل مع الحاالت بشكل سري و موثوق به .اظهرت النتائج في وجود خدش بسيطة
في غشاء البكارة و لكن لحسن الحظ لم تفقد عذريتها ،و تم التواص مع االم لتبليغها و كانت في حالة صدمة كبيرة ،اوال ليس بسبب
اعتداء طفلتها بل كيف حدث ذلك و انهم يعيشوا في عائلة محافظة .حان الوقت عندما تحدثت الفتاة عن قصتها الماساوية العتداءها
الجنسي .بعد عدة سنوات ،لقد تعرضت العتداء جنسي من قبل عمها االعزب مدمن المخدرات الذي اجبرها على عالقة حميمية .و
الحقا تم تعرضها ايضا العتداء جنسي من قبل عمها المتزوج ،نسب فريق جمعية عايشة السلوك العدواني للفتاة لتعرضها العتداء

جنسي حا .و اصبحت عدوانية مع اخوتها ،اخوانها ،اقاربها ,اقرانها بالمدرسة ،و معلمتها ،و ايضا والديها لعدة سنوات .بناء على
فريق جمعية عايشة و على الملف التعليمي للفتاة  ،هي لم تكن متفوقة في دراستها و انجازاتها االكاديمية ضعيفة و تدريجيا تدهورت
عندما كان عمرها  11عام ،باالضافة الى انشطة البرنامج و تدخالت طويلة مع الفتاة في المجموعة ،تم وضع خطة خاصة لتزويدها
اجراءات الحماية و السالمة  ،خصوصا بالليل ,بدات الفتاة بالنوم بجانب امها و باب الغرفة مغلق دائما .في المقابل ،تعرضت لعنف
جسدي من والدة امها ،والدها ،و اشقاءها ،بسبب اتهامها باالعتداء مع عمها .اكدت االخصائية بان تم الموافقة على العالج من قبل

الفتاة .واحدة من التقنيات ،ممارستها لتمرين المحاكاة في ظهور والدتها ،التي اخذت مكان في عيادة جمعية عايشة التي تحاكي
التمارين المنزلية مثل سيناريوهات افتراضية و واقعية و خطط تحاكي االهداف لتزويد بالحلول و المواقف المختلفة .تم التعامل مع
الفتاة و تقديم النصيحة لها باطالق مشاعرها وافكارها واالفصاح عنها ومشاركتها مع االم ومع االخصائية بشكل مناسب .وهذا لن

يحدث بدون وجود الثقة و االلفة التي تتطور في كل جلسة .تدريجيا ،اصبحت الفتاة تفصح عن افكارها و مشاعرها و تسيطر على
نفسها .عملت االخصائية على فهمها الناس حولها و الذي يشمل اشقاءها و اقاربها التي مارست العنف معهم والتي تم تشخيصها الية
دفاع كنتيجة قصصها التراكمية الطويلة التي فقدت الثقة بالناس .هي اعتبرت بان جميعهم شركاء في الجريمة ضدها ،للتغلب على
ذلك ،نفذت االخصائية سلسلة من ادارة الغضب و تمارين تسوية النزاعات معها مثل :التنفس البطئ ،التنفس الخيالي ،قراءة القصص،
مشاهدة االفالم .باالضافة الى عنما تصبح هائجة ،ننصحها بقوة ان تعد الى العشرة ،و تاخذ نفس و تستمتع .بعد عدة اسابيع قليلة،

ابلغت امها بان هناك تغيرات كبيرة في سلوك طفلتها الغير متوقع .اخبرت االم فريق جمعية عايشة بان طفلتها لم تكن الطفلة المعروفة
قبل  4سنوات .و هذا هو الدليل عندما تحدثت االم بان طفلتها اعتذرت من معلمتها على ارتكابها الخطا .اصبحت لديها القدرة على
حل مشاكلها الخاصة لوحدها في مدرستها بشكل فعال و باسلوب جيد و هذا لم يكن يجدث سابقا .ايضا توصي بشكل عظيم على
معلمتها و مديرته .باالضافة اجبرت والدها لالستماع اليها و مناقشته عما حدث لها خالل السنوات السابقة و هذا يعتبر عمل عظيم
و مساعدتها للتصدي للمشكلة و التغلب على صعوبات العاطفية .شعرت االخصائية بالتحفيز لهذا النجاح و مندهشة لهذه النتيجة،

مؤخرا ،الحظ مركز االمل تحسينات في انجازاتها االكاديمية و ايضا معلمتها في المدرسة .اصبحت الفتاة تقضي وقتها مه امها لتناقش
اهتماماتها ،وتساعدها في واجباتها المدرسية ،وهي ما زالت مستمرة في االنجاز ،منظمة ،بارعة .نحن جميعا فخورين فيها.
صدمة في الذاكرة

(الصدمة) ستبقى هذ الكلمة محفورة في عقلي الى االبد النها كانت سببا لمحاولة حرق نفسي بالكاز وهي نفسها أصبحت السبب

لتغيري وزيادة ثقتي بنفسي.
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منذ خمس سنوات والى ان تم ادراجي ضمن خدمات الجمعية وانا يوميا اتعرض لالهانة اللفظية والجسدية من جميع أفراد أسرتي وذالك
بناء على فهمهم الخاطيء عندما دخلوا فجأة علينا ووجدوا ابن عمي يقبلني وحينها اتذكر انهم جميعا انهالوا على بالضرب المبرح
ونعتوني بأبشع الصفات وقاطعوا بيت عمي ظانين انه بتقبيلي فقد انتهك جسدي وازال عذريتي واقنعوني بذالك وكبرت وانا خائفة جدا

اتجنب الناس تجنبا لسماع كالمهم المؤذي وأتجنب الذهاب للمدرسة كي ال يالحظوا الندبة الكبيرة التي ظهرت فجأة في وجهي وبسببها
اسودت الحياة في وجهي وساد الظالم على مالمحي ،حيث كنت اجبر يوميا على خدمة اخوتي الشباب بناء على اعتقاد اهلى الخاطيء
ان الفتاة تولد فقط لكي تخدم وتنجب االطفال,

بالصدفة تم تسجيلي انا واختي التي كنت اذهب معها يوميا لجمع البالستيك من الشارع في مشروع جمعية عائشة وكنت اتجنب الذهاب
اليه ايضا في البداية ولكني وجدت منهم االهتمام والسؤال الدائم عني وعن مشاعري فأعطيتهم االمان وبدأت رحلة تغير أفكاري الخاطئة

عن نفسي وعن االخرون من خالل جلسات االرشاد النفسي واالجتماعي الفردي والجماعي وفهمت جيدا وفهمت امي من خالل جلسات
االرشاد االسري اني بريئة من ذنب اجبرت ان اتحمله لخمس سنوات متواصلة فتعلمت الدفاع عن نفسي والتصدي لمحاوالت االخرين

باالعتداء علي لفظيا ولم اعد اهرب من الناس واغير الشوارع بل امشي بها بكل ثقة مرفوعة الرأس .كما قررت العودة الى المدرسة
والبدء بحصص المساندة في معهد االمل ألعوض ما فاتني من دروس خالل أيام غيابي  ,كما ذهبت بفضل االحالة الطبية التي
اعطيتموني الى طبيب التجميل وبدأت اخذ العالج الموصوف وبالفعل بدأت الندبة التي تركتها علي الشمس الحارقة التي كنت اتعرض

لها يوم يا خالل جمع البالستيك وليس بسبب الصدمة كما اقنعني اهلي مسبقا بالتالشي شيئا فشيا وعدت أتحدى صديقاتي في
المدرسة دون خوف او خجل وعاد االمتياز حليفي كما في السابق وها انا ذا أواصل التصدي للصدمة التي وصموني بها بكل قوة

وجرأة

أنا واختي

كثير انا واختي فال معني لحياتنا ونحن نتعرض يوميا للنبذ والرفض و العنف بجميع اشكاله ،ال ماء وال كهرباء أو
حاولنا االنتحار ا
حتى طعام  ،فكيف ولماذا سندرس ونتعب ،نذهب الى المدرسة بمالبس ممزقة ومتسخة بال مصروف ومشيا على االقدام ومن مسافات

بعيدة ونعود الى المنزل لنضرب من جدتي تارة ومن عمي تارة أخرى ،ونمنع من الخروج ومن الذهاب الى المدرسة ،حتى طبيب
األسنان ال نستطيع الذهاب اليه لمعالجة االم أسنانا المستمرة بسبب تسوسها ،ولكن من حيث ال ندري بدأت الفرحة ترتسم على شفاهنا

عندما أخذتنا والدتنا الى السوق لنشتري الزي المدرسي الجديد بالتصميم الذي نريد كما حلمنا طوال عمرنا ولن ننسى هذا اليوم ما حيينا
فهذا المال البسيط الذي ساعدتمونا به كان سببا الن نمشي بين صديقاتنا في المدرسة دون خوف او خجل.

ن.ع (رائحة شعري ورائحتي جميلة جدا فأنا ألول مرة أستعمل الشامبو وبسببه وبسبب باقي األشياء التى وجدتها في الحقيبة لم تعد
الفتيات يهربن من مصادقتي بسبب رائحتي السيئة).
وال ننسى طبيب األسنان الذي ذهبنا اليه سويا أيضا وعالجنا تسوس أسنانا ،ونحن من االن وحتى اخر العمر سنبقى معا نحن وبقية

اخوتنا فقد فهمنا جيدا مشاعرنا تجاه بعضنا البعض ولم نعد نتقاتل كما في السابق قبل جلسات االرشاد االسري والجماعي لنا جميعا
وحتى ألمي.

ف.ع ( كم أنا سعيدة بدروس الرياضيات التي حصلت عليها في معهد األمل ،فأنا حقا كنت بحاجة اليها ولم نكن نمتلك المال للذهاب
واالن لم أعد أخشى مادة الرياضيات وأحاول جاهدة ألحصل على أفضل الدرجات ).

اكره المدرسة بسبب التنمر
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ال أريد الذهاب الى المدرسة ،أكرهها ،فالمعلمة كما الطالبات يسخرون مني دوما بسبب شعوري المستمر بالتعب والمرض ،أكره جميع

من يعيش حولي من أهل والدي ،فكثي ار ما يتهمون أمي باتهامات باطلة وكثي ار ما يضربونني أنا واخواتي وينبذوننا وال يشركوننا في

اي مناسبة ،والدي ال يعمل وال يستطيع الدفاع عنا النه ان فعل فسيتم طرده من المنزل وال طعام وال شراب في المنزل.

لذلك خرجت من المدرسة لكي ابيع الترمس واحصل على المال واعطيه لوالدي ليشتري لنا الطعام وكي ال يمد يده لجدتي التي ترفض

ان تعطيه دوما ،كان هذا تفكيري قبل أن يدرج اسمي في المشروع وقبل ان تراني االخصائية ابيع الترمس في الشارع واتعرض للتحرش

والتنمر ولكنها سرعان ما ادمجتني في جلسات ارشاد جماعية مع باقي االطفال الذين يعانون مثلي باالضافة الى جلسات التثقيف

الصحي ،لم اكن استجيب في بادئ االمر واستمريت برفض الذهاب للمدرسة والتغيب عن الحضور ،الى ان حصلت على جلسات
ارشاد نفسي فردية في العيادة النفسية وأيقنت بعدها ان خالصي الوحيد هو بتمسكي بدراستي وتعبيري عن مشاعري ورأيي

بالفعل قررت العودة الى المدرسة بعد ان تحدثت امي الى المرشدة فعدت واخبرت المدرسة بشعور الغضب الذي شعرت به عندما
سخرت مني امام جميع الطالبات فاعتذرت مني عما بدر منها .واخبرتها ايضا اني الزلت اشعر باالعياء وباأللم وانني احتاج الى

الراحة في بعض االحيان فجلسنا سويا ووضعنا خطة حماية كنت قد تعلمتها في الجمعية لكي اتبعها فور شعوري بااللم وبالفعل
شعرت بالراحة بعد مناقشة الخطة مع المعلمة وتقبلها لي كما انا .تشجعت اكثر للعودة الى المدرسة بعد ان تم تحويلي من قبل
الجمعية الى جمعية الهالل الجراء الفحوصات الطبية الالزمة واخذ العالج والمسكنات الالزمة وال زلت الى االن مستمرة في رحلة

العالج برفقة والداي اللذان لم يعودا يتشاجران باستمرار منذ اخر جلسة ارشاد اسري حضراها برفقة االخصائية في الجمعية.
االسم :ا.ط

العمر 24 :سنة
الحالة االجتماعية :مطلقة

تقول أ.ط" :تزوجت في قبل عامين كان عمري 22عام تخرجت من الجامعة تخصص إدارة طبية بمعدل جيد جدا وكانت لدي
أحالم وطموحات ببناء مستقبل جميل ابحث فيه عن عمل احقق به كياني وذاتي ،ولكن تالشي هذا الحلم منذ زواجي بتاريخ

 ،2017/7/18كنت مازلت طفلة وال أفهم بالحياة الزوجية شيئا ولكن قد تحملت المسؤولية التي وقعت على عاتقي ،فبعد شهرين
وتسعة عشر يوما بدأت معناتي الشديدة مع زوجي من ضرب بقسوة و ألفاظ بذيئة ومهينة وحاطه بالكرامة فلم يكن يعاملني كزوجة

لها كيانها واحترامها وإنما كخادمة لديه ولدى عائلته الذين كانوا يؤمنون بأنه يحق للرجل ما ال يحق للمرأة من كافة الحقوق بما فيها

قه بإهانة زوجته والتقليل من شأنها ،وبعد صبر وتحمل كل المعاناة معه ،تم سجنه على خلفية قضية جنائية وهي سرقة وسطو على

احد المنازل ،وعلى اثر ذلك مررت بمعاناة نفسية وجسدية صعبة حاولت التأقلم مع موضوع سجنه ولكن لم استطع ذلك  ،وبفعل
قيود المجتمع من العادات والتقاليد وحتي ال اتعرض لمزيد من العنف النفسي واوسم بلقب (مطلقة) وينظر لي المجتمع تلك النظرة
الدونية حاولت جاهدا ان اتقبل موضوع حبسه ،وبالفعل حاولت مساعدته خوفا من نظرة المجتمع لي إذا قمت بهجرانه وطلب
الطالق ،لذا قمت ببيع بعضاَ من مصاغي الذهبي لتوكيل محامي خاص له .وقد بقيت على هذا الحال سنة ونصف أقيم في منزل
الزوجية بمشاركة اهله ،وقد تعرضت طيلة هذه الفترة الى شتى أنواع العنف النفسي فقد تلقيت االهانات والسب والشتم من قبل والده

ووالدته وإخوانه وأخواته والمجتمع بسبب القضية ،وبعد الصبر الطويل ومعاناة االنتظار حكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات ،وقد
كافئني اهله بمزيد من العنف بأن القوا على اللوم بأنني السبب في حكمه بالمدة طويلة هذه ألنني انا من وكلت المحامية .بعد كل
هذا العنف الجسدي من قبل زوجي والعنف النفسي من قبل اهله وبعد تفكير أبلغت أهله بأنني أود الطالق منه ولكن رفضوا

مساعدتي وقالو لي اذهبي إلى المحكمة نحن ليس لنا عالقة بالموضوع وبالفعل توجهت إلى المحكمة الشرعية في بيت الهيا وقد
قدمت طلب النفقة والتفريق بسبب السجن بتاريخ 2019/2/7م حيث أن طليقي حصل على حكم بالسجن لمدة  5سنوات .بسبب
الوضع االقتصادي السيء وعدم معرفتي وقدرتي على دفع رسوم المحامي قامت المحكمة بتحويلي إلى المحامية في جمعية عايشة
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لحماية ا لمرأة والطفل وبذات اليوم قامت باستقبال طلبي واالستماع باهتمام لظروف قضيتي وتغطية رسوم الطلب للقضية بتاريخ
2019/2/7م والسير في إجراءاتها من البداية الى النهاية  ،والتواصل معي باستمرار إلعالمي بكل ما هو جديد في القضية عبر
الرسائل او المكالمات الهاتفية ،وبالفعل حصلت لي على حكم بنفقة الزوجة بتاريخ 2019/2/24م وقامت بتنفيذه ومتابعته لدى

دائرة التنفيذ وعلى حكم بالتفريق للضرر من السجن بأسرع وقت ممكن بتاريخ 2019/4/7م".
تضيف أ.ط " :بعد الطالق بدأت استرجع نفسي شيئا فشيئا بمساعدة المحامية واألهل واألصدقاء والحمد هلل حياتي أفضل بكثير اآلن
وبعد حصولي على الطالق تخلصت من قيده وعنفه وعنف اهله والمجتمع ،وأقوم حاليا بالحصول على دورات تدريبية في مجال

دراستي وأقوم بالبحث عن عمل لكي اساعد نفسي واستعيد كياني وقوتي وثقتي بنفسي واحقق حلمي بأن أدرس التمريض أيضا

ولسوف أسعى جاهدا لتحقيقه ألخدم مجتمعي واكون عضوا منتجا وفاعال فيه واحمي نفسي من أي عنف قد أوجهه مستقبال ولكي

أكون نموذج لكافة النساء الناجيات من شتى أنواع العنف والمطلقات حيث تغيرت نظرتي إلى نفسي وإلى المرأة المطلقة بشكل
إيجابي".
ادمان والدي دمر طفولتي

أمل ( اسم مستعار) فتاة تبلغ من العمر 9سنوات  ،والدها مدمن وتعيش في حالة تفكك عائلي للغاية  ،حاول والدها قتلها بسبب

إدمانه وعدم توازنه في صحته العقلية .لذا  ،كوسيلة لزيادة الضغط على زوجته إلعادتها إلى المنزل بعد تركها للمنزل  ،حاول قتل

ابنتها .وانه من الجدير بالذكر معرفة أن حضانة االطفال مع االم  ،لكن جدها من جهة األم رفض استضافتهم في منزله بسبب
التدهور االقتصادي  ،والتقاليد واألعراف الموجودة .بدأت اجراءات الحماية من خالل سلسلة من الخطوات بدأت بالتحدث مع الجد
الستضافة الفتاة في منزله بسبب حاجة الفتاة الدواء والدعم النفسي االجتماعي واستئجار منزل لهم للعيش مع توفير واخي ار زودت

جمعية عايشة والدتها فرصة العمل مقابل المال من خالل مشروع اخر لتتمكن من توفير الحاجات االساسية الطفالها .اظهرت جميع

التدخالت بواسطة التشبيك في مشاريع جمعية عايشة لتتلقى خدمات شاملة لحمايتها .من الجدير بالذكر بان ليست فقط أمل ولكن
العديد من الحاالت التي تعيش نفس ظروفها واسوا من ذلك.

" إنها المرة األولى التي أقف فيها أمام الناس وأتحدث  ،أشعر بالشجاعة
عاما  ،عضوة في مجموعة المساعدة الذاتية للم أرة ،تشرح كيف تغيرت حياتها بعد مشاركتها في برنامج
غ.ح امرأة تبلغ من العمر ً 45
مجموعة المساعدة الذاتية للمرأة .تمكنت غ.ح من اكتساب الخبرة الكافية لتكون ريادية جيدة  ،وقد زادت التدريبات وورش العمل التي
تماما أخالقها وأفكارها وطرق التعامل مع
مرت بها من وعيها بحقوق المرأة .تقول المشرفة النفسية واالجتماعية ل ـ غ.ح" :لقد تغيرت ً
اآلخرين وعالقاتها األسرية وقبولها االجتماعي .من خالل ورش العمل التي تعقدها مجموعة المساعدة الذاتية للنساء األخريات فإنها
تمكنت من إبراز نقاط قوتهن خاصة لـ غ.ح .لم تكن القدرة على الوقوف أمام اآلخرين والتحدث عن تجاربها أو مشاكلها أو العنف
الممارس عليها بهذه السهولة حتى اكتسبت بالفعل كل الخبرات والمعرفة التي سمحت لها بذلك .ببساطة ،لقد انتقلت غ.ح من كونها

أيضا على أخالقها مع أشخاص آخرين حيث اكتسبت التقنيات الصحيحة
امرأة خجولة إلى امرأة شجاعة وطموحة للغاية .يركز التغيير ً
في التعامل مع الناس أو زمالئها في المجموعة.
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أ.أ فتى يبلغ من العمر  17سنة يعيش فى عائلة مكونة من  15شخص (  10اوالد و 3فتيات) فى منطقة معسكر الشاطيء  .كانت

تعرض الى اقسى انواع العنف وهو فى ال 15من عمرها وسجن لمدة  5شهور مما ادى الى تعرضه الى مشاكل نفسية كالقلق المزمن
والخوف الشديد وعدم الثقة فى االخرين والعزلة عن االهل .فلقد رفض الذهاب الى المدرسة معب ار عن ذلك بعبارة (ما هو التعليم الذي
سأستفيد منه ،ففكرة التعليم ككل ليس لها فائدة) .بعد ذلك ،ترك مدرسته في نهاية الصف الثامن .كما عانى من مشاكل صحية في
أيضا وال يوجد دخل ثابت للعائلة كما انه كان يوجد نقص فى االحتياجات األساسية
العظام واألعصاب .كان وضعه االقتصادي ً
سيئا ً
من الغذاء والمالبس.

دائما من التفكير وكانت لدي فكرة بمغادرة المنزل ألن جميع األشخاص في الخارج سيئون  ،طوال الوقت كنت أعاني
قال" :لقد سئمت ً
دائما باأللم ،الخوف وكنت دائما اتذكر الصدمة التى تعرضت لها  ،كان
من صداع مزمن وأضرب إخوتي بشدة دون سبب ،أشعر ً
فشال من إخوانك ،وهذه الكلمات كانت مؤلمة وتجعلني أشعر أنني أقل من الناس"
والدي يقوالن لي ،أنت أكثر ً

تدخلت جمعية عايشة مع الطفل ونقلته إلى عيادة الطب النفسي وقدمت له خدمة العالج النفسي الالزم .بعد ذلك  ،تم نقله إلى طبيب
غيرت سلوكه واهتمامه بالتعليم.
العظام الذي عالجه من مشكلته الصحية .بعد ذلك ،حصل على جلسات فردية مع األخصائية التى ّ
لذلك تم إلحاقه بمركز األمل التعليمي باإلضافة إلى ان جمعية عايشة قامت بالتنسيق بالتنسيق مع و ازرة التربية والتعليم وإعادته إلى
الصف التاسع.
اقتصاديا  ،حيث زودته بمالبس العيد  ،وحقيبة مدرسية  ،وقرطاسية  ،ومصروف جيب للذهاب إلى مركز
كما ساعدته جمعية عايشة
ً
التعليم وقسيمة طعام عائلية .باإلضافة إلى ذلك  ،تم دمج والدته في دورة تدريبية في الجمعية لتعلم مهنة الخياطة وحصلت على قرض
بقيمة  2000دوالر ألنها فتحت مشروع خياطة في منزلها
وهو حاليا خالل العطلة الصيفية ملتحق بدورة لمدة شهرين في مجال الصيانة المتنقلة في مركز المهارات التطبيقية في غزة
زادت هذه التدخالت مستواه التعليمي من المتوسط إلى الممتاز ،وزادت من ثقته بنفسه ،واهتمت بمظهره  ،وبنت عالقات مع المجموعة

في مركز األمل التعليمي ،وطورت عالقة قوية مع والديه الذين ساعدوه في الدراسة .ونتيجة لذلك ،لديه اآلن هدف للدراسة في الجامعة

نموذجا يحتذي به اآلخرون.
وأن يصبح
ً
قال" :أصبحت شخصيتي قوية ،تحدث مع إخوتي بهدوء ،ويشجعني تقدير أستاذي على الدراسة بجدية أكبر .لقد أعطاني هذا األمل
في مستقبل مشرق " .وأوصى جمعية عايشة باالستمرار في مساعدة أسرته ألنها خففت من جميع الصعوبات التي كانوا يعانون منها

أريد أن أصبح مدرسة لغة إنجليزية
كان لدي القليل من الصبر أو التسامح مع اآلخرين ،خاصة أثناء وجودي في الشوارع لجمع البالستيك .كنت أفقد صبري بسهولة،
وأصرخ على الناس وأطفال آخرين في الشارع؛ في عدة مناسبات ،فقدت أعصابهم وضربتهم بشدة .اعتدت على االنحناء لجمع
يوما بعد يوم .أنا أحب والدي وأردت أن أدعمه للقيام ببعض األعمال،
البالستيك األمر الذي أحرجني ًا
كثير ،بينما أشاهد نفسي أكبر ً
تعرضت
لكن هذا لم يجعلني
ً
سعيدا .كنت أفضل االختالط والقيام ببعض األنشطة الترفيهية والضحك وأن عيش سني .في الشارع ّ ،
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للكثير من اإلساءات غير اللفظية واللفظية ،التي كانت تؤذيني حًقا وتزعجني .كرهت نظرات التعاطف تلك في وجهي وشعر باألسف
كبير من الوقت في الشوارع إلى جانب كوني أمية وغير إجتماعية ،ولكن
قدر ًا
على نفسي .إنهم ال يعرفون من أنا حيث كنت أقضي ًا
اآلن أصبحت جزًءا من هذا البرنامج مع بقية الفتيات من األقران حيث كانت نقطة فارقة في حياتي .تمكنت من التعلم والتعرف
على المعلومات ذات الصلة بحقوقي ،وما هو الخطأ وما هو الصواب  ،وماذا أفعل  ،وما ال يجب فعله  ،خاصة أثناء التعامل مع

الغرباء  ،وكذلك مع والدي وأشقائي .أدركت ما هي أشكال المضايقات الجنسية وتغييرات جسدي ونظافتي الشخصية .علموني كيفية
ائعا .هذه هي
التحكم في غضبي والتحكم فيه من خالل العد  ،وتمارين التنفس وكذلك التفكير في الحل بعد أن أهدأ .كان هذا ر ً
الحياة التي أريد أن أعيش فيها .ألول مرة في حياتي أشعر بالراحة والراحة .تقضي مرشدتي النفسية وقتًا طويالً معي لمناقشة وشرح
ما يجب فعله في مواقف معينة .لقد شاركت في جلسات جماعية مع جميع الفتيات األخريات ،وكذلك مع عائلتي .أحب حضور

دروس اليوغا ،وكانت الرحلة مع الجمعية والفريق مذهلة .حدث شيء لم أتخيل حدوثه لي مطلًقا و هو أنني أصبحت أعرف كيف

جدا معي ؛ استخدمت عدة طرق لتعليم
أق أر وأكتب اإلنجليزية .أنا سعيد للغاية بما اكتسبته .كان معلمتي في مركز األمل
صبورة ً
ً
األبجدية اإلنجليزية لي ،وكيفية كتابة الكلمات  ،بشكل صحيح .كانت تلعب معي  ،وعرضت مقاطع الفيديو واستمعنا إلى األغاني

قادر على
حاليا قراءة جملة كاملة ومعرفة معناها ،ولكني أريد أن أكون ًا
معا .كما أن معلمتي في المركز سعيدة بإنجازاتي .يمكنني ً
ً
مدرسة للغة اإلنجليزية .وإنني أتطلع إلى ذلك اليوم.
فهم المقطع بأكمله ،وشرحه للطالب في الفصل .في يوم من األيام  ،سأصبح
ً
وفي الوقت نفسه ،أنا متحمس للغاية للقيام بذلك .بدعم من األخصائي النفسي واالجتماعي ومن خالل الزيارات المنزلية المتكررة
التي تهدف إلى شرح التغييرات في حياتي لوالدي  ،وأنني كبرت وأحتاج إلى مزيد من الحماية وتجنب التعرض ألي عنف في

الشارع .أكد فريق عائش ة لوالدي أنه سيغطي جميع النفقات المرتبطة بحضور البرنامج والمدرسة بما في ذلك :رسوم دعم التدريس
أيضا لتزويدني بمبلغ صغير من المال لتغطية احتياجاتي الشخصية .توقفت عن الخروج
األكاديمي الخاصة بي ،وتكلفة النقل ،و ً
كبير في حياتي ،ساعدني ألصبح أكثر هدوء وصفاء ،األمر الذي أدركه
تغيير ًا
للشارع منذ أن اشتركت في برنامج عائشة .كان هذا ًا
واعترف به جميع األشخاص من حولي
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ملحق رقم  :2توزيع المستفيدين/ات جغرافيا وحسب الخدمات التي تم تقديمها
يف عام  ، 2019تمكنت الجمعية من تقديم الخدمات لـ  48834مستفيد (نساء  ،رجال  ،أطفال وبنات) ضمن مشاريعها المختلفة
يف جميع محافظات قطاع غزة وضمن المجاالت الستة الرئيسية للخدمات:Research and capacity building
➢
➢
➢
➢
➢

المهت
التمكي االقتصادي والتدريب
ي
الصحة النفسية وسوء استخدام العقاقي
القانون
العون
ي
االجتماع وادارة الحالة
النفس
الدعم
ي
ي
التوعية والمنارصة

كالتاىل:
االجتماع واالعاقة
توزي ــع المستفيدين/ات حسب النوع
ي
ي
➢ نساء28831 :
➢ رجال11328 :
➢ فتيات4664 :
➢ فتيان3179 :
➢ نساء ذوات اعاقة 832 :

المستفيدين/ات حسب الخدمة
2%
1%
6%

)Researches and Capacity Building (3004
Economic Empowerment and Vocational
)Trainings (711

9%

)Menatl Health and Substance Abuse (573
50%
)Legal Aid Services (4447
32%
Psychosocial Support and Case Management
)(15543
)Awareness Raising and Advocacy (24556
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 حسب الخدمة/المستفيدين
2%
1%
6%

Researches and Capacity Building (3004)
Economic Empowerment and Vocational
Trainings (711)

9%

Menatl Health and Substance Abuse (573)
50%
Legal Aid Services (4447)
32%
Psychosocial Support and Case Management
(15543)
Awareness Raising and Advocacy (24556)

ات حسب الجنس والعمر/المستفيدين
2%

6%
10%
Women (28788)
Men (11328)
Boys (4664)
23%

59%

Girls (3155)
Handicap (832)
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االبحاث وبناء القدرات

التمكين االقتصادي والتدريب المهني
3.7%
4.6%

6.8%
17.3%

North Gaza (123)
Gaza (481)

North Gaza (724)

20.9%

24.1%

Gaza (833)
Middle Area (636)

6.1%

Middle Area (33)
Khan Yunis (26)
67.7%

Khan Yunis (184)
21.2%

27.7%

Rafah (627)

Rafah (48)

خدمات العون القانوني
الصحة النفسية وسوء استخدام العاقير
0.9%
1.0%

North Gaza (62)
10.8%

Gaza (484)

2.8%

Middle Area (16)
84.5%

الخدمات
الرئيسية

North Gaza (2690)

39.5%
60.5%

Gaza (1757)

Khan Yunis (6)
Rafah (5)

الدعم النفسي االجتماعي وادارة الحالة

التوعيه والمناصرة

7.3%
17.7%

North Gaza (5630)
22.9%

Gaza (7621)

21.2%

Khan Yunis (2989)
31.0%

Rafah (4342)

North Gaza (3294)
Gaza (7788)

10.3%

Middle Area (1602)

Middle Area (3974)

12.2%
16.2%

11.1%

Khan Yunis (1722)
50.1%

Rafah (1137)

