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  مقدمة

مف رحـ برنامج غزة لمصحة النفسية حيث كانت تعمؿ وعمى مدى خمسة جمعية عايشة لحماية المرأة و الطفؿ ولدت 
في قطاع  واألطفاؿعشر عامًا تحت مسمى دائرة المرأة وكانت تيدؼ عمى الدواـ إلى المساىمة في الحد مف العنؼ ضد النساء 

ع اتجاه قضية العنؼ المبني عمى ، وقد ساىمت بتقوية وتمكيف العديد مف النساء وزيادة حساسية المجتمتبعاتوغزة والتعامؿ مع 
النوع االجتماعي، كما كانت وال زالت تساىـ مع المؤسسات االىمية األخرى في تطوير وتعديؿ اإلطار القانوني واالجتماعي 

 2009لحماية النساء والمجتمع مف العنؼ األسري وقد حصمت جمعية عايشة عمى ترخيص وزارة الداخمية في منتصؼ سبتمبر 
 لتخدـ قطاع غزة اجمااًل وتستيدؼ النساء وأطفاليف وأسرىف عمى حد سواء. 8136تحت رقـ 

جمعية نسوية فمسطينية مستقمة غير لتصبح  جمعية عايشةوبعد االنفصاؿ التاـ عف برنامج غزة تطورت  2011مع بداية العاـ 
واليشة ربحية، تيدؼ الى تحقيؽ المساواة الجندرية مف خبلؿ برامج التمكيف االقتصادي و الدعـ النفسي لدعـ الفئات الميمشة 

 في قطاع غزة خصوصا محافظتي غزة و الشماؿ. 
و التمكيف و زيادة الوعي بالقضايا  تسعى جمعية عايشة لحماية النساء و األطفاؿ مف العنؼ مف خبلؿ برامج الدعـ

النفسية و االجتماعية و القانونية و االقتصادية الميمة.  كذلؾ تعمؿ جمعية عايشة عمى ادماج النوع االجتماعي في جميع 
 المجاالت أثناء تنفيذ خطتيا االستراتيجية.

نؼ و ذلؾ استجابة لبلحتياجات و منذ تأسيس الجمعية عممت عمى تمكيف النساء المعنفات و االطفاؿ ضحايا الع
المحددة لمنساء و األطفاؿ الذيف ىـ جزء مف المجتمع. كذلؾ بدأت جمعية عايشة بتبني منياج التمكيف الفردي و الذي يأخذ بعيف 
االعتبار االختبلفات الفردية، و تبعا لذلؾ أصبحت الجمعية ناجحة فعميا في تحقيؽ معدالت أعمى مف التمكيف. كذلؾ تواصؿ 

 لجمعية عمميا كقناة لموصوؿ الى الفئات المستيدفة. ا
مف جية أخرى فاف جمعية عايشة قد وجيت جيودىا لمتأثير عمى األجندة المجتمعية مف خبلؿ توعية األفراد 
ة والمنظمات  تجاه قضايا العنؼ المنزلي والمساواة بيف الجنسيف، والقضايا النسوية. كذلؾ تعمؿ عايشة عمى الحشد و المناصر 

 لمتأثير والضغط عمى صناع القرار لمحصوؿ عمى القوانيف والتشريعات المواتية لمنساء واألطفاؿ في كافة المجاالت.   
واآلف، ثبلثة أعواـ مرت عمى انفصاؿ جمعية عايشة لحماية المرأة والطفؿ عف برنامج غزة لمصحة النفسية بطاقميا الميني ذو 

ة والتي فاقت العشروف عامًا اآلف، حيث بدأت عايشة مف حيث انتيت دائرة المرأة في التخصصات المختمفة والخبرة المتميز 
برنامج غزة وأضافت لخبراتيا وخبرات طاقميا لتصبح وفي فترة وجيزة أحد اىـ المؤسسات النسوية المدافعة عف حقوؽ المرأة 

ح بتفاني وعطاء مجمس إدارتيا وكؿ مف عمؿ فييا الفمسطينية في قطاع غزة بعد أف أثبتت وبجدارة قدرتيا عمى البقاء والنجا
دارة الجمعية بكؿ كفاءة وجدارة لتصؿ الجمعية إلى ما وصمت إليو  ضافة الخبرات المميزة والمحترفة لتجنيد وجمب األمواؿ وا  وا 

صرحًا نسويًا ىو اآلف، وال ننسى أصدقاء عايشة مف المموليف المخمصيف الذيف وقفوا جنبًا الى جنب لحمايتيا ودعميا لتبقى 
 األقرب إلى ىمـو النساء الفمسطينيات واألقدر عمى محاكاة ىموميف وآالميف والوصوؿ بيف إلى بر األماف.

 الرؤيا

تطمح جمعية عايشة لحماية المرأة والطفؿ اف تمعب دورا قياديا لحماية النساء واألطفاؿ ضحايا العنؼ والذيف في خطر مع 
 لخاص في قطاع غزة ليكونوا اعضاء فاعميف في التنمية المجتمعية المستدامة.التركيز عمى ذوات االحتياج ا
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 الرسالة 

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

 

 الفئة المستيدفة 

  المستفيدوف المباشروف مف جمعية عايشة ىـ النساء المعنفات و النساء في خطر مع التركيز عمى النساء ذوات االعاقة
سنوات و عائبلت النساء ضحايا  12 – 6الجسدية، والنساء المسئولة عف األسر المشردة و أطفاليف تتراوح أعمارىـ بيف 

 مستشاريف المدارس، المدرسيف، األطباء، مقدمي الخدمات النفسية.العنؼ، 
 .المستفيدوف الغير مباشروف مف جمعية عايشة ىـ المجتمع و موظفي الجمعية 
 

 األهداف االستراتيجية:
زيادة فعالية وكفاءة مشاركة النساء في التنمية المجتمعية مف خبلؿ تحسيف فرص وصوليف لخدمات الدعـ  -1

 والحماية.
 شاء بيئة حساسة لحماية وتعزيز تنمية األطفاؿ وأسرىـ مف أجؿ مستقبؿ أفضؿ.إن -2
 المشرعوف وصناع القرار يشاركوف في عممة تمكيف النساء واألطفاؿ مف خبلؿ التشريعات والقوانيف المبلئمة. -3
 جمعية عايشة جمعية متمكنة في المجبلت اإلدارية والمينية والمالية. -4
 

 :لحماية المراة و الطفل  ها الجمعية من بدء عممها كعايشةأهم اإلنجازات التي حققت
  لعائبلتيف  سيدة مف ضحايا العنؼ بكافة أشكالو وتقديـ الخدمات النفسية واالجتماعية 300تأىيؿ وتدريب

 مع التشبيؾ مع عشرات المؤسسات األىمية والحكومية والتابعة لوكالة الغوث لتقديـ المساندة.
  واألطفاؿ والرجاؿ حوؿ حقوؽ المرأة والعنؼ المبني عمى النوع االجتماعي وحماية  مف النساء 3000توعية

 االطفاؿ مف االعتداء.
  مف النساء ضحايا التيجير وتدمير المنازؿ بعد العدواف  1300لي تقديـ الدعـ النفسي والرعاية الذاتية

 االسرائيمي االخير عمى قطاع غزة.
  الرعاية الصحية والمعمميف والمرشديف عمى آليات التعامؿ مع النساء خدمات تدريب المئات مف مقدمي

 ضحايا العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي.
  طفؿ في المرحمتيف االعدادية واالبتدائية بحقوؽ االطفاؿ والعنؼ المدرسي وقضايا العنؼ  2000توعية

 المبني عمى النوع االجتماعي.
  في التعميـ الثانوي والجامعي وفصوؿ محو األمية .والفتيات إدراج العشرات مف النساء 
  دارة المشاريع االقتصادية مف السيدات المعيبلت ألسرىف مف السيدات  300تدريب حوؿ الميارات الحياتية وا 

 ودراسة الجدوى والعديد مف الموضوعات المرتبطة بعممية التمكيف االقتصادي.
  االيجابي تحت شعار إذا لـ أضرب طفمي ماذا أفعؿ!مف األميات عمى ميارات التاديب  450تدريب 
 .تقديـ خدمات العوف القانوني مف التوعية القانونية، االرشاد القانوني، الوساطة والمرافعات أماـ المحاكـ 
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 أعضاء مجمس اإلدارة : 

 
 أ. الياس الجمدة       رئيس مجمس االدارة

 أميف الصندوؽابتساـ دلوؿ        أ. 

 شاىيف       نائب رئيس مجمس االدارةأ. حميؿ 

 أميف السر        رأفت صالحة أ. 

 عضو        تغريد جمعةأ. 

 عضو     أ. عطاؼ الخطيب

 عضو        شاىيفأ. ماجدة 

 
 2013برامج جمعية عايشة في الفترة الواقعة من األول من يناير و حتى نهاية ديسمبر 

 
والمشاريع شكؿ نقمة نوعية وحقيقية لمجمعيػة بعػد اثبػات الجمعيػة وبجػدارة قػدرتيا عمػى إدارة عاـ حافؿ باالنشطة والفعاليات 

المشاريع والتواصؿ مع المموليف الخارجييف والمحمييف وبناء شراكات مػع جيػات مختمفػة بيػدؼ الوصػوؿ لمفئػات المسػتيدفة 
 وتحقيؽ أىداؼ الجمعية ورسالتيا في المجتمع الفمسطيني.

 
سبتمبر  5في غزة بتاريخ  عايشةعضوا و التي تـ عقدىا في مقر جمعية  41بحضور اجتماع الجمعية العمومية  .1

أيضا تـ تـ مناقشتو واعتماده باالجماع،  حيث 2012و الخاص بتبلوة التقرير االداري و المالي لمعاـ  2013
الخارجي لسنة المالي الة  لمتدقيؽ شركة طبلؿ وشركاه أبو غز  تعييف االتفاؽ مف خبلؿ نفس االجتماع عمى

، كما تـ إطبلع السيد مندوب وزارة الداخمية عمى ما يتعمؽ بمستندات الجمعية و سجبلتيا و دفاترىا، 2013
.  االستماع لتوصياتو بيذا الصدد و التعديبلت المطموبة حيث قامت الجمعية بعمؿ البلـز

 
تـ فييا مناقشة التي و  2013العاـ لمجمس اإلدارة خبلؿ  اجتماع 12حيث تـ عقد  اجتماعات  مجمس اإلدارة .2

شئوف الجمعية، ومف أىـ التغيرات التي طرأت عمى المجمس خبلؿ ىذه الفترة استقالة العضواف ريـ القزاز وماجدة 
ثابت لظروؼ خاصة وقد تـ تعييف االسميف التالييف عمى القائمة وىما عطاؼ الخطيب وماجدة شاىيف أعضاء 

 .جمس اإلدارة الجديدجدد في م
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بناء عمى التعيينات توزيع المناصب لمجمس اإلدارة إعادة و كاف مف أىـ ما تـ خبلؿ االجتماعات لممجمس   
اعادة ترتيب ، و وتعييف محاسب لمجمعية تعييف المدير التنفيذي، و تكميفات أعضاء المجمس و تشكيؿ المجاف، الجديدة

بمعدؿ لقاء  االدارة التنفيذية، كما تـ تحديد موعد االجتماعات الدورية لممجمس أعماؿ المؤسسة مف ناحية مستجدات
التعيينات عمى و  .  كذلؾ تـ مناقشة المشروعات القائمة في الجمعية و المنتيية حديثا و كذلؾ المقدمة حديثاشيرياً 

ت القاعدية لممواطنة واستضافة تحالؼ أمؿ والعضوية في شبكة المؤسساولجاف الفرز والمقاببلت المشاريع 
 .المجمس عمى أف تسير أمور الجمعية عمى أحسف ما يكوفوقد حرص واالصبلح، 
 

مػػوظفي جمعيػػة  23مػػنيـ  موظػػؼ و موظفػػة وكػػاف 35عػػددىـ أمػػا بالنسػػبة لمعػػامبلت والعػػامميف فػػي الجمعيػػة فقػػد بمػػ  
 محمميف عمى المشاريع . 12و

 
 التمويل : 

  حيث شكؿ نقمة نوعية  2012الجمعية في البحث عف التمويؿ خبلؿ العاـ حصادًا لجيود  2013شكؿ العاـ
 في حجـ العمؿ والوصوؿ لممجتمع والتمويؿ بشكؿ غير مسبوؽ.

  تواصؿ البحث عف مصادر تمويمية و تشمؿ التمويؿ الطارئ و العربي و األوروبي .كما 
 :حصمت الجمعية عمى بعض المنح الصغيرة لتنفيذ مشروعات سريعة مثؿ 

 .IMCمشروع تدريب مريضات الصحة النفسية بتمويؿ مف الييئة الطبية الدولية  -
بالشػػراكة مػػع الكميػػة  2012مشػػروع التػػدريب المينػػي وخمػػؽ فػػرص العمػػؿ لبنػػات وزوجػػات شػػيداء حػػرب  -

 الجامعية وبتمويؿ مف مؤسسة التعاوف.
شػػػغيؿ البلجئػػػيف مشػػػروع بنػػػاء القػػػدرات لمػػػوظفي جمعيػػػة النصػػػيرات لمصػػػـ بتمويػػػؿ مػػػف وكالػػػة غػػػوث وت -

UNRWA. 
 

 أنشطة أخرى : 
  إلػػى شػػبكة المؤسسػػات القاعديػػة لممواطنػػة واالصػػبلح ومقرىػػا ممتقػػى الطمبػػة بالضػػفة انضػػمت جمعيػػة عايشػػة

 الغربية.
  حيػػػث مػػػف  2014فػػػي أبريػػػؿ وحصػػػمت عمػػػى االستضػػػافة تقػػػدمت جمعيػػػة عايشػػػة لطمػػػب استضػػػافة التحػػػالؼ

، أشػػرفت الجمعيػػة عمػػى فعاليػػات وأنشػػطة التحػػالؼ 2015نيايػػة ابريػػؿ المتوقػػع أف تسػػتمر االستضػػافة حتػػى 
وفمبر شػػيري نػػومػػف أىميػػا الفعاليػػات الخاصػػة بحممػػة مناىضػة العنػػؼ ضػػد المػػرأة خػػبلؿ  2013خػبلؿ العػػاـ 
   وديسمبر.
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 3102من يناير حتى ديسمبر  المشاريع و البرامج و األنشطة المنفذة
 

 المشروع األول 
 حماية النساء المعنفات و البلتي في خطر في محافظتي غزة و الشماؿ: اسم المشروع 

  : 2013\12\31إلى  2013\1\1تاريخ التنفيذ 
  مكاف التنفيذ : محافظتي غزة و الشماؿ 
  : مستفيدة   113عدد المستفيديف 
  : المرأة مؤسسة السويدية امرأةالجية  التمويؿKVINNA TILL KVINNA  
  41.826:  الموازنة  $ 

 
 الهدف العام 

بنػػػػي عمػػػػى النػػػػوع االجتمػػػػاعي المسػػػػاىمة فػػػػي دعػػػػـ و حمايػػػػة النسػػػػاء المعنفػػػػات و فػػػػي خطػػػػر و تقميػػػػؿ  العنػػػػؼ الم
، مػػػع التركيػػػز عمػػػى ذوات االحتيػػػاج الخػػػاص و البلتػػي يرأسػػػف أسػػػرا ميجػػػرة و ذلػػػؾ بتزويػػػدىف بالميػػػارات اتجػػاىيف

 عمى فرص توفير دخؿ .البلزمة بالتأىيؿ و التدريب الميني بما يسيؿ حصوليف 
 

 طبيعة المشروع
مػػػف السػػػيدات المعنفػػػات و تقػػػديـ   113مػػػف خػػػبلؿ المشػػػروع تػػػـ التشػػػبيؾ مػػػع المجتمػػػع المحمػػػي لترشػػػيح عػػػدد  -

 مجموعة ىذه الخدمات تشمؿ اإلرشاد الفردي و الجماعي و التدريب الميني و اإلشراؼ.
راؼ المينػي حيػث قػدـ اإلشػراؼ لؤلخصػائيات و مما يميز ىذا المشروع أيضػا اعتبػاره لحاجػة طػاقـ العمػؿ لئلشػ -

 ميسرات المجموعة عمى مدار العاـ .
أيضػػا المشػػروع اشػػتمؿ عمػػى زيػػارات منزليػػة منتظمػػة لممتػػدربات لبلطػػبلع عمػػى أحػػواليف و لممتابعػػة بعػػد نيايػػة  -

 التي تخممت فترة المشروع. اإلرشادية األسريةالتدريب ، إضافةإلى الزيارات 
ؿ لمتػدريب اإلضػافي الخػارجي و اىػتـ بجانػب التخطػيط االقتصػادي المسػتقبمي لكػؿ مشػاركة المشروع فتح المجا -

حيث تـ العمؿ مع كؿ مشاركة عمى حدة لموقوؼ عمى التخطيط بإيجابية لممسػتقبؿ و التفكيػر فػي مشػاريع مػدرة 
 لمدخؿ .

وحمايػػػة أنفسػػػيـ  و كجػػػزء مػػػف المشػػػروع تمقػػػت المسػػػتفيدات دعػػػـ نفسػػػي لمسػػػاعدتيـ فػػػي التغمػػػب عمػػػى أزمػػػاتيف -
 .وحقوقيـ، وعف كيفية البدء في مشاريع اقتصادية صغيرة، والبحث عف فرص عمؿ

 
 مبررات المشروع

إف الظػػروؼ االقتصػػادية صػػعبة فػػي غػػزة، و كػػذلؾ رغبػػة النسػػاء لػػدعـ عػػائمتيف و حمايػػة أنفسػػيف و عػػائمتيف مػػف 
عميمػا، تمقػي تػدريبا يػزودىـ بالميػارات التػي الفقر و العوز المادي، لذلؾ كاف مف الضػروري خاصػة لمنسػاء األقػؿ ت
 تؤىميـ لمحصوؿ عمى وظائؼ أو البدء بمشاريع صغيرة خاصة بيف.

إلي ذلؾ، فاف النساء المستيدفات يعيشوف ظروفا تستمـز تزويدىف بالدعـ النفسي و االجتماعي و  باإلضافة
ف بحقوقيف، و حماية أنفسيف. و بناء عمى التعميـ القانوني و االستشارات حتى يتـ رفع مستوى معرفتيف و وعيي

 ذلؾ فاف المشروع يعمؿ عمى:
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 تحسيف الظروؼ النفسية و االجتماعية لمنساء المستيدفات. .1
 تسييؿ مشاركتيف باألنشطة االقتصادية لتحسيف الدخؿ.  .2
 خمؽ نواه لممشاريع الصغيرة ليف. .3
 المعنفات و النساء في خطر.زيادة الحساسية لممجتمع الفمسطيني تجاه أىمية حماية النساء  .4
 تنفيذ جمسات توجييية فردية لمنساء البلتي يتعاطيف الترماؿ و البلتي في عجز عف العمؿ بسبب العنؼ.    .5
 بناء قدرات جمعية عايشة لتنفيذ مشاريع تركز عمى التنمية االجتماعية . .6
 بناء قدرات االكتفاء الذاتي لمنساء المستيدفات.  .7
 
 :النتائج
لقاءات إرشاد جماعي لممشاركات )لقاءات تعريفية( بيدؼ التعريؼ بالجمعية، و أىدافيا و  8تـ تنفيذ  -

خدماتيا، و الييكؿ التنظيمي ليا، كذلؾ لتعريؼ المشاركات ببعضيف البعض و بطاقـ الجمعية، و تعريفيف 
نفسي و تدريب ميني بدورات التدريب الميني الموجودة. أيضا تـ تنفيذ تقييـ احتياجات لممشاركات مف تأىيؿ 

 خبلؿ ىذه المقاءات.
 مشاركة في برنامج التمكيف الفردي. 113تـ تنفيذ تقييـ قبمي و بعدي لعدد  -
ساعة  480مشاركة و إدماجيف في برنامج التدريب الميني حيث حصمت كؿ دفعة عمى  113تـ اختيار  -

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

الصداقة، النساء في القانوف الدولي اإلنساني، الصدمة النفسية، اليات التفري  النفسي، الدعـ النفسي لمتعامؿ 
مع الصدمة، األطفاؿ العنيديف، تأكيد الذات، العبلقات العائمية، التنشئة االجتماعية، الخبلفات الزوجية 

ة "األسرة الممتدة"، المراىقة، التبوؿ البلإرادي، الضغوط النفسية، العنؼ أنواعو وأسبابو، والمشاكؿ األسري
 الصحة العقمية، الجندر والعنؼ الجنسي، اتفاقية سيداو، الخطبة والزواج، وقانوف األحواؿ الشخصية. 

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

 جمسة إرشاد فردي لممشاركات في المجاؿ النفسي واالجتماعي . 135تـ تقديـ  -
لمقياـ  GCMHPلى عيادة حاالت إ 5حالة مف الحاالت المعقدة لمحصوؿ عمى دعـ إضافي ) 12تـ تحويؿ  -

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

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

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

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

 الثانيالمشروع 
 اسم المشروع  : المساحات الترفيهية لمنساء والفتيات في قطاع غزة

  : 2013\12\31إلى  2013\1\1تاريخ التنفيذ 
 مكاف التنفيذ : محافظة غزة 
  : مؤسسة قاعدية 26موظفة و 150عدد المستفيديف 
 جية  التمويؿ : برنامج  
  االونروا -مبادرة النوع االجتماعي بوكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيف 
 856.800:   الموازنة $ 

 
 الهدف العام 

ييدؼ مشروع القيادات الشابة إلى تمكيف وتنمية الميارات الشخصية والمينية واإلدارية لدى الطالبات الجامعيات 
دور جمعية عايشة يكمف في توفير ، والخريجات بيدؼ تسييؿ حصوليف عمى فرص العمؿ المتاحة في سوؽ العمؿ

 المالية واإلدارية الخاصة بالمشروع.التسييبلت 

 طبيعة المشروع
 مؤسسة شريكة  26 ىي عدد المؤسسات الشريكة لبرنامج مبادرة النوع االجتماعي 
   المشاريع الرئيسية في البرنامج )مساحات اجتماعية و ترفييية لمسيدات و الفتيات في قطاع غزة , برنامج

 القيادات الشابة و مشروع وحدات المساندة التعميمية (
  يستيدؼ المشروع الطالبات الجامعيات والخريجات ويخص المواتي يعشف في المناطؽ الميشمة مف قطاع

رعاية برنامج الجندر بوكالة الغوث بالشراكة مع اتحاد لجاف المراكز الثقافية مف خبلؿ غزة. ينفذ المشروع ب
 مؤسسات المجتمع المحمي.

  26حاسوب ( بحيث يتضمف  –رياضة  -يتضمف مشروع مساحات اجتماعية و ترفييية ) ممتقيات تربوية 
 حاسوب مركز 20مركز ألنشطة الرياضة و  17مركز ألنشطة الممتقيات التربوية و 

 ( 26مشرفة ( ،ميسرة ممتقيات تربوية ) 23يشمؿ المشروع عدة وظائؼ وىي مشرفة أنشطة  ، ) ميسرة
 مدربة ( 20مدربة (، مدربة حاسوب ) 17مدربة رياضة )

  ميسرة لغة عربية وميسرة لغة انجميزية وميسرة يشمؿ مشروع وحدات المساندة التعميمية عدة وظائؼ وىي
.  رياضيات وعمـو

  ميسرات المغة االنجميزية  5مدربات ميارات القيادة و 5مشروع القيادات الشابة عدة وظائؼ وىي يشمؿ 
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 المشروع الثالث:

 طريق التنمية ) تمكين( –التمكين القانوني لمنساء اسم المشروع  : 
  : 2013\8\31إلى  2013\4\1تاريخ التنفيذ 
 مكاف التنفيذ : محافظة غزة 
 : مرأةا748 عدد المستفيديف 
  : دعـ مف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي و تمويؿ  الحكومة اليابانية جية  التمويؿ 
  29000:  الموازنة  $ 

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

 .قانونيةال تدخبلتال خبلؿ لمعدالة مف
 

 طبيعة المشروع
تقػـو فكػػرة المشػػروع عمػى تقػػديـ العػػوف و المسػاعدة القانونيػػة لمفئػػات اليشػػة فػي قطػػاع غػػزة لتكػوف جػػزء مػػف الجيػػود 
التي تبذليا األمـ المتحدة ممثمة في برنامجيا اإلنمائي و ذلؾ لمتخفيؼ مف آثار الحصار و الحرب التي أدت إلػى 

وء مشػػػاكؿ مسػػػتحدثة ذات أصػػػؿ و طبيعػػػة قانونيػػػة ، كمػػػا و يعمػػػؿ تزايػػػد مػػػروع فػػػي نسػػػب الفقػػػر و البطالػػػة و نشػػػ
المشػػػروع عمػػػى كفالػػػة حػػػؽ التقاضػػػي كحػػػؽ دسػػػتوري راسػػػخ و تعزيػػػز مبػػػدأ سػػػيادة القػػػانوف و الوصػػػوؿ لمعدالػػػة ، و 
انطبلقا مف مسئولية األمػـ المتحػدة القانونيػة و األخبلقيػة تجػاه الشػعب الفمسػطيني ، يػأتي التمكػيف القػانوني مقدمػة 

 قية لمتمكيف االقتصادي و محاربة الفقر المدقع .منط
يقػػدـ المشػػروع خدمػػة العػػوف القػػانوني لمفئػػات اليشػػة عمػػى مسػػتويات ثػػبلث ، أوليػػا : التوعيػػة القانونيػػة و ثانييػػا : 

لموسػػاطة المسػػتندة عمػػى حمػػوؿ تصػػالحية ، تفاديػػا لخمػػؽ  باإلضػػافةاالستشػػارة القانونيػػة الفرديػػة منيػػا و الجماعيػػة ، 
مزيد مػف الصػراعات المجتمعيػة و ثالثيمػا : التمثيػؿ القػانوني و الػذي يشػمؿ التقاضػي أمػاـ المحػاكـ أو مػف خػبلؿ 

 استخداـ آليات حؿ النزاعات البديمة مثؿ التحكيـ.
جامعػػات : جمعيػػة العطػػػاء ،  3دني و مؤسسػػة مػػف مؤسسػػات المجتمػػػع المػػ 15المشػػروع تػػـ تنفيػػذه بالشػػراكة مػػػع 

مركز شئوف المرأة ، مؤسسة الثقافة و الفكر الحر ، اتحاد البرامج النسائية ، التحالؼ مف أجػؿ العدالػة ، الجمعيػة 
الوطنيػػة لمديمقراطيػػة و القػػانوف، المركػػز الفمسػػطيني لمديمقراطيػػة و حػػؿ النزاعػػات، المعيػػد الفمسػػطيني لبلتصػػاؿ و 

الفمسطينية لبلجئيف، مركز اإلعبلـ المجتمعي، مركز ىدؼ لحقوؽ اإلنساف، جمعيػة الػوداد لمتأىيػؿ التنمية، الييئة 
المجتمعي، المجمس النرويجي لبلجئيف، نقابة المحاميف الفمسطينييف، جامعة األزىر بغػزة، الجامعػة اإلسػبلمية فػي 

 غزة، جامعة فمسطيف، و الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية .
 

 لمشروعمبررات ا
يعيش قطاع غزة ظروؼ سياسية صعبة عمى الصعيديف اإلسرائيمي والمحمي، عمى الصعيد اإلسرائيمي أدت العممية 

إلى تبعيات سمبية عمى الحياة المدنية ، والتي مف   2012نوفمبر  21-14العسكرية الكبيرة التي وقعت في 
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الصعيد المحمي أدى االنقساـ السياسي الداخمي ضمنيا الوصوؿ إلى العدالة حيث أصبح محدودا جدا. أما عمى 
 الى تزايد المشاكؿ في المجتمع و بالتالي زيادة الحاجة الى الوصوؿ لمعدالة.

ومف ناحية أخرى يواجو سكاف القطاع ظروفا قاسية اجتماعيا و اقتصاديا دلت عمييا ارتفاع نسب الفقر و البطالة و 
بيرة مف السكاف بحيث أصبح الكثيروف يعتمدوف عمى المساعدات و الوضع الراىف اثر عمى شرائح و قطاعات ك

المعونات االغاثية وبالنسبة لمنساء واألطفاؿ خاصة فالوضع بعيدا جدا عف االستقرار، فاألرامؿ نتيجة الحرب 
مى الزواج اإلسرائيمية أو النزاعات الداخمية يواجيف العديد مف المشاكؿ القانونية منيا عمى سبيؿ المثاؿ إجبارىف ع

،مشكمة حضانة األطفاؿ و الميراث ، مشاكؿ أخرى تتعمؽ بزيادة عمالة األطفاؿ و األطفاؿ الذيف يصطدموف مع 
 القانوف .

مف خبلؿ تطوير القدرات المحمية فإف المشروع ييدؼ الى تقديـ خدمات العوف القانوني و تحسيف الوصوؿ لمعدالة 
 بعض المجتمعات األكثر ىشاشة و تعزز سيادة القانوف . في غزة ، و في النياية يساعد عمى تقوية

 
 النتائج
 قضية لنقاية المحاميف. 20سيدة قانونيا أماـ المحاكـ الشرعية و تحويؿ  58تـ تمثيؿ  -
لقاء في جمعية عايشو و المؤسسات  20ة مف خبلؿ عقد \منتفع 523تـ تقديـ جمسات توعية قانونية ؿ  -

 ت وألوؿ مرة المساجد.الشريكة، كما استيدفت المقاءا
 استشارة نفسية فردية. 54استشارة قانونية فردية و  113تـ تقديـ  -
 LTFاالستمرار في دعـ التشبيؾ و التواصؿ مع شبكة العوف القانوني و مجموعة المياـ القانونية  -
وتناولت دورات تدريبية حيث استيدفت الدورة األولى و الثانية الخريجات تخصص المحاماة  3تـ تنظيـ  -

الدورة األولى الحقوؽ القانونية لمنساء أما الثانية فتناولت الميارات الحياتية، وبالنسبة لمدورة التدريبية الثالثة 
فقد استيدفت العامبلت في مؤسسة حماية النساء المعنفات)بيت اآلماف( وتناولت موضوع آلية التعامؿ مع 

 النساء المعنفات .
 ف كتيب يتناوؿ نبذة عف الجمعية و عف المشروع. نسخة م 1000تـ إعداد ونشر  -
 يوماف دراسياف، مؤتمر متخصص واحد، مقاؿ. -
ممؼ تحمؿ اسـ  100منشورات وسائؿ اإلعبلـ مثؿ سبوت إذاعي ، تصميـ لوحة إعبلنية، كتيبات،  -

 الجمعية والمشروع.
 
 

 المشروع الرابع:
 مشروع الدعم النفسي لمنساء المهجرات بعد العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة اسم المشروع  : 

  : 31/9/2013إلى  1/5/2013تاريخ التنفيذ 
  : جميع محافظات قطاع غزةمكاف التنفيذ 
 .الفئة المستيدفة : النساء الميجرات داخميا بعد العدواف اإلسرائيمي عمى غزة 
 مستفيدة 1303: عدد المستفيدات 
  : صندوؽ االستجابة اإلنسانية  جية  التمويؿERF- OCHA 
 173.340:   الموازنة$ 
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 الهدف العام 
 تقميؿ األثر النفسي الناتج عف العدواف اإلسرائيمي عمى غزة بتقديـ خدمات الدعـ النفسي لمنساء الميجرات.

 
 طبيعة المشروع

يأتي مشروع تقديـ الدعـ النفسي لمنساء الميجرات بعد العدواف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة استجابة لحاجة المجتمع في 
 األزمات والحروب.الدعـ النفسي واالجتماعي ما بعد 

ويتضمف البرنػامج ثػبلث أىػداؼ إرشػادية جماعيػة ) جمسػات الػدعـ النفسػي ( أوليػا: اليػدؼ اإلرشػادي الػذي يعبػر عػف 
خفػػض الضػػغوط النفسػػية لػػدى النسػػاء الميجػػرات وتحسػػيف مسػػتوى الرضػػا عػػف الحيػػاة، وثانييػػا:  اليػػدؼ الوقػػائي يعنػػي 
إكساب النساء بعض الفنيات اإلرشادية التي تمكنيف تجنب الضغوط النفسية وبالتالي تحسيف وارتفاع درجة الرضا عف 

لفرصة إلى زيػادة النمػو المعرفػي لػدى النسػاء لمسػاعدتيف فػي الحياة لدييف، وأخيرًا : اليدؼ اإلنمائي مف خبلؿ إتاحة ا
 التعامؿ مع الضغوط النفسية.

 
 مبررات المشروع:

الذي داـ لعدة اياـ متواصمو اودت بحياة  2014نوفمبر  21-14ة اسرائمية استمرت مف شيد قطاع غزة عممية عسكري
رير الرسػػػمية لمحكػػػـ المحمػػػي فػػػاف ىنػػػاؾ مػػػواطف بجػػػراح... وحسػػػب التقػػػا 1399مػػػواطف فمطسػػػني فيمػػػا اصػػػيب  103

مواطف قد ىّجروا مف منازليـ خبلؿ الحرب.. ورغـ اف العديد قد عادوا الى منػازليـ اال اف آثػار الحػرب عمػى  14990
ىذه األسر مازاؿ كبيرا. وبحسب الدراسة التػي صػدرت عػف مكتػب التنسػيؽ االنسػاني لػبلـ المتحػدة، فػإف اآلثػار النفسػية 

حرب قد تـ االببلغ عنيا في جميع االجتماعات حيث شيدت منطقة الشماؿ والمنطقة الوسطة أكبر عدد الناتجة عف ال
التقارير التي قدميا المصابيف مف البالغيف واالطفاؿ ومػف بػيف ىػذه المشػاكؿ النفسػية كػاف الخػوؼ والصػدمة. وليػذا مف 

 مى حد سواء.فقد اوصى التقرير بضرورة تقديـ الدعـ النفسي لبلطفاؿ والباغيف ع
 

 النتائج:
جمسػػات جماعيػػة لكػػؿ مجموعػػة، كػػؿ  10سػػيدة مػػف الميجػػرات )  1303تػػـ تقػػديـ جمسػػات الػػدعـ النفسػػي ؿ  -

 جمسة( 800مجموعة،  80سيدة =  51مجموعة 
 التعامؿ مع الحاالت الخاصة مف خبلؿ الجمسات الفردية أو التحويؿ إلى جيات االختصاص -
 النساء بخدمات إضافيةالتنسيؽ مع المؤسسات لتزويد  -
 جمسات 5تنفيذ جمسات إشراؼ ميني إكمينيكي لمطاقـ خبلؿ فترة المشروع عدد  -
 يـو مفتوح بيدؼ التفري  النفسي لمفئة المستيدفة 15تنفيذ  -
 لممشروع. تصميـ وتنفيذ حممة إعبلمية -
 تنفيذ تقييـ قبمي وبعدي. -
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 المشروع الخامس:

 المعيالت ألسرهن مشروع تمكين النساءاسم المشروع  : 
  : 31/12/2013إلى  01/08/2013تاريخ التنفيذ 
  : محافظات قطاع غزةمكاف التنفيذ 
 مستفيدة 335: عدد المستفيدات 
  : االونروا -برنامج مبادرة النوع االجتماعي التابع لوكالة الغوث وتشغيؿ البلجئيفجية  التمويؿ 
 49.750 :  الموازنة $ 

 
 الهدف العام:

تدريبيف عمى الميارات الحياتية بناء قدراتيف و دعـ النساء المعيبلت ألسرىف لتحسيف حياتيف وحياة أسرىف مف خبلؿ 
 وميارات محو األمية المالية.

 طبيعة المشروع:

ييدؼ المشروع إلى دعـ النساء المعيبلت ألسرىف لتحسيف حياتيف وحياة أسرىف مف خبلؿ بناء قدراتيف و تدريبيف  -
جمسة تدريبية في الميارات السابقة، وقد  18لميارات الحياتية وميارات محو األمية المالية مف خبلؿ عقد عمى ا

سيدة مف جميع محافظات قطاع غزة، وقد شمؿ المشروع عمى ثبلث مراحؿ بحيث تضمف كؿ  335استيدؼ المشروع 
 سيدة معيمة عمى األقؿ.   20 مجموعات مقسمة عمى المحافظات الخمس بحيث تتكوف كؿ مجموعة مف 5مرحمة 

( و التي ترغبف بشكؿ جدي 100بعد االنتياء مف تدريب جميع المجموعات تـ اختيار مجموعة مف السيدات )عدد  -
في انشاء مشاريع خاصة بيف، لحضور يـو مفتوح تـ فيو دعوة خمس مف مؤسسات القروض الموجودة في غزة 

لية العمؿ بو، بحيث تقـو تمؾ السيدات بعد ذلؾ بالتواصؿ مع تمؾ لتعريؼ تمؾ السيدات عمى تمؾ المؤسسات وآ
 المؤسسات و انشاء مشاريعيف الخاصة وتطبيؽ ما استفدف منو اثناء التدريب.  

 مبررات المشروع: 

يواجو سكاف القطاع ظروفا قاسية اجتماعيا و اقتصاديا دلت عمييا ارتفاع نسب الفقر و البطالة، و اثر  ىذا الوضع -
عمى شرائح و قطاعات كبيرة مف السكاف بحيث أصبح الكثيروف يعتمدوف عمى المساعدات و المعونات االغاثية 
وبالنسبة لمنساء واألطفاؿ خاصة فالوضع بعيدا جدا عف االستقرار، فاألرامؿ والمطمقات والمعيبلت السرىف بشكؿ عاـ 

ائيمية أو النزاعات الداخمية، و مف ىنا نبعت فكرة المشروع يواجيف العديد مف المشاكؿ االقتصادية نتيجة لمحروب اإلسر 
أف يتـ بناء قدرات تمؾ السيدات بصورة تمكنيـ مف االعتماد عمى أنفسيف دوف الحاجة لممعونات الخارجية وىذا يتطمب 

رة مشاريع بناء قدراتيف في الميارات الحياتية وميارات محو االمية المالية بحيث يصبحف بعد ذلؾ قادرات عمى ادا
 خاصة فييف.
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 النتائج:
 مؤسسة في جميع محافظات القطاع لتوفير الفئة المستفيدة وتمقي التدريب. 15التشبيؾ مع  -
 سيدة معيمة عمى الميارات الحياتية وميارات محو األمية المالية 335تـ تدريب  -
مؿ لدييـ وقد تـ تـ عقد يـو مفتوح بحضور عدد مف مؤسسات االقراض لتعريؼ مؤسساتيـ و آلية الع  -

 سيدة مف السيدات المواتي حضرف التدريب لحضور ىذا اليـو 100اختيار 
مجموعة ألىالي  15 –مجموعة لمسيدات المستفيدات  15مجموعة بؤرية لتقييـ التدريب ) 30تنفيذ  -

 السيدات(.
 

 المشروع السادس:

 مشاركة الشباب في الحكـ المحمياطار اسم المشروع  : 
  : 2014/05/31الى   2013/07/1تاريخ التنفيذ 
  : دير البمح  –بمديات البريج  –قطاع غزة مكاف التنفيذ 
 : 30عدد المستفيديف 
 : مؤسسةالتعاوني األلماني  جية  التمويؿGIZ 
 شيقؿ 69.105:  الموازنة 
 

 الهدف العام:

 عمميات صنع القرار عمى المستوى المحميموائمة وتطوير االستراتيجيات المحمية والوطنية إلشراؾ الشباب في 
 

 طبيعة المشروع:

يػػاتي المشػػروع لتعزيػػز مشػػاركة الشػػباب فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار عمػػى المسػػتوى المحمػػي والتػػي مػػف شػػأنيا تحسػػيف جػػودة 
 الخدمات التي تقدـ لممواطنيف. وحيث اف المشاركة الشبابية تشجع الشباب عمى التعبير عف آرائيـ حتى يصبحوا جػزءا
مػػف عمميػػة صػػنع القػػرار. تتطمػػب المشػػاركة الشػػبابية اجػػراء تغيػػرات مؤسسػػية واجرائيػػة والتػػي بػػدورىا تتػػيح التكيػػؼ مػػع 

أسسة العمؿ ا احتياجات وواقع الشباب. حيث يتضمف المشروع مجموعة مف االنشطة التي تعمؿ بشكؿ اساسي عمى م
ى مجموعة مف االشطة الشبابية مف خػبلؿ مجموعػة مػف الشبابي في البمديات وعمى مستوى الحكـ المحمي باالضافة ال
 الشباب الريادييف الذيف تـ اختيارىـ وتدريبيـ بيذا الخصوص

 

 مبررات المشروع:

 مف خبلؿ قطاع الحكـ المحمي إلى تطوير التي تيدؼ وخطتيا اإلستراتيجية المحمي وزارة الحكـ رؤية ورسالة بناء عمى
وبالنيابة عف GIZ المشاركة المجتمعية، يقـو التعاوف األلماني والشفافية و  الرشيدالديمقراطية والحكـ  تعزيز مبادئ

( مف برنامج تطوير الحكـ 2015-2012(، بتنفيذ المرحمة الثالثة )BMZالوزارة االتحادية لمتنمية االقتصادية والتنمية )
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األساسية لمبمديات وتعزيز مستوى ( والذي ييدؼ بشكؿ رئيسي إلى تطوير الخدمات LGPالمحمي والمجتمع المدني )
االستجابة لممواطنيف. إضافةإلى ذلؾ وبناء عمى تقييـ الفريؽ العامؿ في برنامج تطوير الحكـ المحمي والمجتمع المدني 

LGP  مف سكاف األراضي الفمسطينية ىـ تحت 49.5)المرحمة الثانية( وبعد األخذ بعيف االعتبار أف ما يزيد عف %
)المرحمة  LGPسنة أصبح إشراؾ الشباب في عمميات صنع القرار في البمديات مف أولويات برنامج الػ 15سف الػ 
 الثالثة(.

المبادرة الريادية "اطار مشاركة  LGP/GIZمجتمع المدني أطمؽ برنامج تطوير الحكـ المحمي وال وفي ىذا اإلطار
مف مؤسسات المجتمع المدني وىما  2الشباب في المجتمع المدني" بالتعاوف مع صندوؽ تطوير واقراض البمديات، و

في بمديات ريادية  4بياالرا، و-جمعية عايشة لحماية المرأة والطفؿ والييئة الفمسطينية لبلعبلـ وتفعيؿ دور الشباب
قطاع غزة. بحيث ييدؼ البرنامج بشكؿ أساسي الى موائمة وتطوير االستراتيجيات المحمية والوطنية إلشراؾ الشباب 
في عمميات صنع القرار عمى المستوى المحمي. بناءا عمى ذلؾ سيتـ مأسسة ىياكؿ/ آليات جديدة لمبمدية منيا منسؽ/ة 

يا الشباب؛ وستكوف اىـ ميامو/ىا التخطيط والحشد والتنسيؽ الشباب وىو جية االتصاؿ داخؿ البمدية لجميع قضا
والمساعدة في أية أنشطة تتعمؽ في مجاؿ العمؿ الشبابي. اضافة الى  تطوير خطة عمؿ لمشباب، وتحديد مخّصص 

الى بناء مالي مف موازنة البمدية لممشاريع والمبادرات الشبابية، وانشاء المراكز الشبابية، ويعتـز البرنامج باالضافة 
سنة والذيف يمعبوف دورا  29و 15قدرات البمدية الى االستفادة مف الشباب الريادييف الذيف تتراوح اعمارىـ ما بيف 

استراتيجيا مف حيث حشد وتشجيع نظرائيـ لممشاركة في القضايا المتعمقة بالشباب، والقياـ بدور الوسيط والميسر ما 
 التجّمع. بيف منسؽ/ة الشباب وشريحة  الشباب في

وبناءا عمى ذلؾ تـ تشكيؿ فريؽ عمؿ مف األطراؼ المشاركة في البرنامج ويضـ : برنامج تطوير الحكـ المحمي 
، ممثميف عف مؤسسات المجتمع المدني الشريكة، ودائرة بناء القدرات في صندوؽ تطوير LGPوالمجتمع المدني 

قراض البمديات. حيث اتفؽ فريؽ العمؿ عمى مجموعة معا يير الختيار المواقع الريادية وقاـ الفريؽ باعداد استبياف وا 
تّمكف فريؽ العمؿ مف اختيار اكثر  SWOTلجمع المعمومات البلزمة عف كؿ بمدية. وبناءا عمى نتائج تحميؿ الػ 

 البمديات المؤىمة لمعمؿ في البرنامج. وتضـ البمديات المختارة : بمدية رفح, دير البمح, البريج, الزىراء.
 

 نتائج المشروع:

 التعريف بمفاهيم المشاركة الشبابية -
 ) اختيار البمديات االربعو الشريكة وتوقيع مذكرة تفاىـ، تحديد وتدريب منسقي/ات الشباب( اشراك البمديات -
 ) تقييـ الخدمات المقدمة لمشباب في التجمعات المختارة واصدار تقرير مطبوع بالنتائج(تقييم الخدمات -
حمبلت –) توعية المجتمع المحمي والشباب بمفيـو المشاركة الشبابية  مستوى المجتمع المحميالحشد عمى  -

 توعية، ورش عمؿ...(
وتدريبيـ عمى الميارات البلزمة، نقؿ المعرفة  -شاب وشابة 15-) اختيار الشباب الريادييف  اشراك الشباب -

 جمسة تدريبية( 25الى نظرائيـ لمدة 
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 منسجمة مع الخطة التنموية لبلستراتيجية وبالشراكة مع كافة اصحاب العبلقة( ) تطوير خطة عمل الشباب -
) استنادا الى خطة عمؿ الشباب سيقـو الشباب بتنفيذ نشاطات في المراكز الشبابية والتأثير  تنفيذ انشطة -

 عمى عممية صنع القرار في المجالس المحمية(

 :لسابعالمشروع ا
 ي في قطاع غزةاسم المشروع  : التأديب االيجاب

  : 2013\12\31إلى  2013\7\1تاريخ التنفيذ 
 مكاف التنفيذ : جميع محافظات قطاع غزة 
  : مستفيدة 316عدد المستفيديف 
  : مؤسسة انقاذ الطفؿ  جية  التمويؿ 
  15,990:  الموازنة  $ 

 
 الهدف العام 

القاسية أو الميينة لؤلطفاؿ مف خبلؿ حظر والقضاء عمى العقاب البدني وجميع أشكاؿ العقوبة الالمساىمة في 
 .تعزيز األبوة واألمومة والتأديب اإليجابي في قطاع غزة

 
 طبيعة المشروع

مف السيدات األميات و تقديـ جمسات   316مف خبلؿ المشروع تـ التشبيؾ مع المجتمع المحمي لترشيح عدد   -
 التأديب االيجابي ليف.

ورش تدريبية،  8مجموعة، بحيث تتمقى كؿ مجموعة  21مف النساء االميات مقسمة عمى  316توعية عدد  -
ويتناوؿ موضوع التدريب المبادىء األساسية لمتأديب اإليجابى بعيدا عف استخداـ أساليب الضرب والعنؼ، كما يتبع 

 ير االميات واستجابتيـ لمورش التدريبية . ىذه الجمسات جمستيف متابعة لكؿ مجموعة بيدؼ مراقبة ومتابعة مدى تغ
مف الجدير بالذكر أف المدربات ليذا المشروع قد تمقيف تدريب في مواضيع التأديب االيجابي مسبقا قبؿ البدء  بتنفيذ  -

 التدريب.
 

 مبررات المشروع
سائد في المجتمع  تقـو فكرة المشروع عمى تغيير المفيـو المجتمعي لمعقاب البدني لؤلطفاؿ، حيث ىناؾ مفيـو

الغزي أف الطريقة األمثؿ لتربية األطفاؿ ىو العقاب الجسدي وىذا مفيـو خاطيء يؤدي الى نتائج سمبية وزيادة 
في المشاكؿ األسرية في كثير مف األحياف، و عميو ييدؼ المشروع الى تعميـ اآلباء الطرؽ السميمة و الصحيحة 

ألمومة و األبوة لآلباء و بالتالي تحسيف العبلقة بيف اآلباء واألبناء وتقميؿ لتربية أبنائيـ و التي مف شأنيا تعزيز ا
 المشاكؿ األسرية بشكؿ عاـ .

 
 النتائج
 مؤسسات في محافظات قطاع غزة لتوفير الفئة المستفيدة. 8تـ التشبيؾ مع  -
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بحيث تتمقى مجموعة  21منتفعة مقسمة عمى  316تـ تقديـ جمسات توعية بمواضيع التأديب االيجابي ؿ  -
 جمسة توعية(. 168جمسات)  8كؿ مجموعة 

 جمسة متابعة( 42منتفعة بحيث تتمقى كؿ مجموعة جمستيف متابعة ) 316تـ عقد جمسات متابعة ؿ   -
 

 :الثامنالمشروع 
 

 لمناهضة العنف ضد النساء في قطاع غزة" 3102اسم المشروع: غزة ليست مكانًا لمعنف ضد النساء "حممة 

  :مف 10.500مبم  المنحة $UNWOMAN- OCHR- UNRWA 
  :تقوية جيود المناصرة والتشبيؾ واالنتشار دعـ نحالؼ أمؿ لمناىضة العنؼ ضد المرأة و اليدؼ العاـ

 لمناىضة العنؼ ضد النساء في قطاع غزة 
 

 :والنتائج طبيعة المشروع
   عبارة عف:يـو لمناىضة العنؼ ضد المرأة وىي  16تنفيذ فعاليات حممة  

 نشاط العشاء الخيري االوؿ لمناىضة العنؼ ضد المرأة  -
 في فمسطيف نحو مواجية فاعمة لمناىضة العنؼ ضد النساء تنظيـ مؤتمر  -
 تنفيذ حممة توعية بقضايا العنؼ ضد النساء واالستراتيجية الوطنية لمناىضة العنؼ ضد المرأة. -

 

 المشروع التاسع:
 

األطفال والمراهقين من العنف المبني عمى النوع االجتماعي من خالل التعريف بحقوقهم الجنسية حماية اسم المشروع  : 
 واالنجابية في قطاع غزة.

  : 1/4/2014إلى  1/11/2013تاريخ التنفيذ 
  : قطاع غزةمكاف التنفيذ 
 : طفؿ وأىالي ومقدمي خدمات 500 عدد المستفيديف 
  : الدوليةمؤسسة إنقاذ الطفؿ جية  التمويؿ 
 :  33,465الموازنة$ 
 :تعزيز حماية األطفاؿ والمراىقيف في قطاع غزة مف العنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي  اليدؼ العاـ

 واالعتداء الجنسي مف خبلؿ تعزيز حقيـ في الصحة الجنسية واإلنجابية.
 

 طبيعة المشروع:
، كما خطط 20المحمي ومساندة شخصيات اعتبارية عدد ىدفت جمعية عايشة إلى تسييؿ حصوؿ المشروع عمى ثقة المجتمع 

 لؤلطفاؿ والمراىقيف. تنفيذ مسح ميداني لممجتمع المحمي حوؿ بيانات خاصة بالتثقيؼ بموضوعات الصحة الجنسية واإلنجابية
 باإلضافة إلى ورش تحضيرية لممشروع وتدريب لبناء قدرات طاقـ الجمعية خاصة بالدليؿ األوؿ لممشروع.
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 ئج:النتا

تنفيذ مشروع إقميمي لتعزيز حقوؽ الصحة الجنسية واإلنجابية لممراىقيف ب قامت مؤسسة إنقاذ الطفؿ الدولية 2010/2012خبلؿ 
 في اليمف ولبناف و األراضي الفمسطينية المحتمة " . 

 األهداف الرئيسية لممشروع :
 ؛ IEC( زيادة إمكانية الوصوؿ إلى جودة التعميـ المعمومات واالتصاالت  1
 والتصدي ليا. المبني عمى النوع االجتماعي ( زيادة جودة الخدمات الوقائية العنؼ 2
 

 المشروع جرت مناقشات مكثفة مع أعضاء مؤثرة مف المواقع المستيدفة. وشممت :بقبؿ الشروع في أي نشاط خاص 
 

المؤسسات المحمية والتابعة والتربية والتعميـ التابعة لوكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف ف المشروع إلى عمقدمة  .1
مدراء المدارس والمعمميف و ) لسماح بالوصوؿ إلى المدارسا. أثبت مثؿ ىذا العمؿ أنو مف الميـ لمغاية والحكومية

في عممة  دعميـ و المشاركة الفعالة المرشديف والمجاف اآلباء( ومقدمي الخدمات الصحية و الحصوؿ عمى
 التوعية.

حصوؿ عمى لم، مع قادة المجتمعات المحمية والدينية يعالجيا ات التيف المشروع ونطاقو و الموضوععمقدمة  .2
 تشجيع مثؿ ىذا الموضوع الحساس داخؿ المجتمع.و دعميـ 

 

 النتائج :
 

مع مؤسسة جذور بالضفة الغربية وبرعاية مؤسسة انقاذ الطفؿ تنفيذ ورشة تحضيرية عبر الفيديو كنفرنس  -
 الدولية لمتعريؼ بالمشروع.

 ز تقبؿ المجتمع لمصحة الجنسية واإلنجابية كجزء مف حقوؽ الطفؿ.يعز ت -
موظفا مف  10شة و عايمف الموظفيف  10تعزيز المعارؼ والميارات مف الصحة الجنسية واإلنجابية لؿ  -

لؤلطفاؿ  الصحة الجنسية واإلنجابيةبمنظمات المجتمع المحمي فيما يتعمؽ ف الخدمات ممختمؼ مقدمي 
 .والمراىقيف

 
 
 
 

 انتيى..............
 

 رئيس مجمس اإلدارة    
 إلياس الجمدة                                        
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