جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــة
كما عاهدت عايشة فئاتها المستهدفة من النساء واالطفال ضحايا العنف وعدت فلبت ولم تزل تتقدم بخطوات جريئة وبثقة عالية

بدورها الريادي من أجل مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز في المجتمع وتعزيز سيادة العدالة والقانون وتحقيق المساواه بين
أفراد الشعب الفلسطيني الذي لطالما عانى وال زال يعاني ويالت األلم بسبب االحتالل والحاار واالنقسام تسعى جمعية

عايشة من خالل برامجها المختلفة إلى تقديم خدمات نوعية تلبي االحتياج الحقيقي للمجتمع والتي تتزايد يوماً بعد يوم بسبب
التدهور المتسارع والخطير في األوضاع السياسية واإلنسانية في قطاع غزة وقد ساهمت الجمعية خالل العام  2016بشكل

مباشر في تقديم الخدمات والدعم ألكثر من عشرة آالف امرأة وطفل بشكل مباشر في عدة اتجاهات كان أهمها الدعم والعالج
النفسي والخدمات القانونية وخدمات التمكين االقتاادي.
هذا التقرير ينذر بانطالقة جديدة وتحول جوهري في نوعية الخدمات التي قدمتها وال زالت تقدمها الجمعية منذ انطالقها

ويوضح التطور والنقلة النوعية في البرامج والمشاريع التي نفذتها الجمعية خالل العام والتوجهات االيجابية لديها في نشر العلم

والخبرة وتجنيدها لتخفيف اآلالم والمعاناة للنساء واألطفال والتي تكاد تدمر آمالهم وأحالمهم بحياة أفضل ينعمون فيها باألمن
والسالم نحن اليوم نرفع صوتنا عالياً إلى جانب صوتهم لنؤكد على أننا سنبقى دوماً شعباً ال يقهر سيحارب باموده كافة
العقبات والتحديات التي تقف في طريقه من أجل التقليل من عزيمته وتاميمه بالوصول إلى الحرية واالستقالل وحقه في أن

يعيش في دولة ينعم فيها بالحياة الكريمة واآلمنة كباقي شعوب العالم.

ثالثة انجازات رئيسية حققتها الجمعية خالل العام قدمت نموذجاً جديداً لالنجاز وهي " اطالق دراسة بحثية حول واقع وصول
النساء للعدالة إطالق رزمة حواء الزهرة لتقديد خدمات الدعم النفسي والاحة النفسية للناجيات من العنف وضع اللبنة االولى

لتأسيس مركز عايشة المجتمعي لتقديم خدمات الاحة النفسية للنساء والفتيات في قطاع غزة" هذه االنجازات لم تكن لترى
النور لوال الجهود الطيبة التي قام بها طاقم الجمعية ومجلس إدارتها في التخطيط واالشراف للمشاريع واألنشطة المبنية علىحاج

المجتمع إذ ننتهزها فرصة لنتقدم لهم جميعاً بالشكر والعرفان لما قدموه من أجل تحقيق رسالة الجمعية وفي سبيل خدمة الوطن

والمواطن.

ممولينا ا ألعزاء الذين لم يبخلوا بنايحة أو بدعم لهم منا كل االحترام على وقوفهم الى جانبنا وثقتهم العالية بقدراتنا وعزمنا
على النجاح وسنبقى دوماً على أمل بوجودهم إلى جانبنا من أجل تحقيق األفضل لنساء وأطفال فلسطين والتخفيف من
معاناتهم ودعمهم في مواجهة آلة االحتالل وصوالً إلى دولة فلسطينية حرة ينعم فيها الجميع بالحرية والكرامة اإلنسانية.

فلسطيننا الحبيبة نحن على العهد ما حيينا ستبقي دائماً األكبر واألقدر منا جميعاً وسنبقى لك جنداً نحمي ترابك ونقدم الغالي
والنفيس لتبقي دائماً عنواناً وأمالً لكل امرأة وفتى ورضيع على أرضك الطاهرة.

مجلــــــــس اإلدارة
كلمة المجلس:

ظروف قاهرة يعيشها شعبنا في قطاع غزة في هذه الفترة لم نعهدها من قبل ولم نتوقعها يوماً حاار انقسام فقر وبطالة أدت
إلى ارتفاع واضح في مستوى العنف في المجتمع الفلسطيني سيما العنف الموجه ضد النساء واألطفال وازدياد الحرمان بحقهم
في ظل عدم وجود أفق ألي حلول قريبة للتخفيف من معاناتهم المستمرة.
في خضم هذه المعاناة خمسة سنوات مرت على انتخاب مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية هي أشبه بخمسة عشر من

حيث االنجاز والتطوير في قدرات الجمعية ودعم وتطوير المشاريع والبرامج والتي ارتقت في العام األخير لتتوج بالحاول على
ترخيص مركز عايشة المجتمعي المتخاص بقضايا الاحة النفسية للنساء والفتيات هذا االنجاز العظيم الذي حققته الجمعية
في خدمة مجتمعنا الفلسطيني من أجل التخفيف من معاناته تفخر به اليوم أمام شعبنا العظيم الذي لوال دعمه ومساندته وثقته
الدائمة بامكانيات واخالص المجلس وطاقم العمل ما وصل إلى ما وصل اليه اليوم.

وال زالت عايشة تتقدم بثقة عالية وبخطوات واثقة لتقدم خدمات مميزة ذات جودة خدمات متكاملة تراعي االحتياج الحقيقي
للفئات المستهدفة في ظل النقص الحاد في الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات المختلفة الحكومية وغير الحكومية ألسباب
مختلفة ومتعددة عايشة تركز على مواصلة تقديم خدماتها بكافة الوسائل المتاحة تقدم الدعم والمساندة الكاملة لطاقم الجمعية
من الناحية المهنية والمعنوية لزيادة كفاءتهم ومهنيتهم وقدرتهم على االستمرار وتسعى من خالل الشراكات المحلية والدولية
لتطوير قدراتهم باستمرار من الناحيتين األكاديمية والمهنية كل في تخااه كما تحاول من خالل االنفتاح على المؤسسات

الخارجية استقطاب الخبرات والكفاءات في مجاالت الاحة النفسية والحماية ومناهضة العنف بهدف التميز وتحسين جودة
العمل كان آخرها التدريبات المكثفة من قبل مؤسسة بروماندو ومساواة في لبنان.
اليوم نادر التقرير السادس ألنشطة ومشاريع الجمعية والذي يتحدث عن انجازات الجمعية خالل العام  2016والتي تميزت

بفوز الجمعية بجائزتين في وقت واحد وهي جائزة موسسة التعاون للعام  2015فلك وعبد الكريم الشوا للمؤسسات المجتمعية
في قطاع غزة " ألجل غزة" وجائزة مجموعة االتااالت الفلسطينية للتميز واالبداع وقد كان لهذا الحدث صدى واسع بين

المؤسسات المحلية والدولية من حيث مكانتها بين المؤسسات والشركاء والممولين والفئات المستهدفة كما تميزت باطالق
الخطة االستراتيجية للجمعية لألعوام  2018 -2016واعالن موازنة الجمعية برامجياً بناء على الوضع الحقيقي للمشاريع
والتمويل الذي تم توقعه منذ بداية العام.

مرحلة صعبة يمر بها شعبنا الفلسطيني في هذه األيام نتمنى أن يتحقق األفضل وأن يأتي العام القادم وقد تحققت أمنياته

بالحرية والك ارمة والمساواة بكافة أشكالها.
أعضاء مجلس اإلدارة:

 -أ .الياس الجلدة

رئيس مجلس االدارة

 -أ .ابتسام دلول

أمين الاندوق

 -أ .خليل شاهين

نائب رئيس مجلس االدارة

 -أ .تغريد جمعة

أمين السر

 -أ .رأفت صالحة

عضو

 -أ .عطاف الخطيب

عضو

 -أ .ماجدة شاهين

عضو

اجتماعات المجلس والجمعية العمومية:
-1عقد االجتماع العادي للجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2016/7/14م بمقر جمعية عايشة بحضور  34عضواً من
أصل  54من أعضاء الجمعية العمومية المسددين حيث قدم رئيس مجلس االدارة عرضاً موج اًز للتقرير االداري للعام 2015
وتم خالل االجتماع نقاش واقرار التقريرين االداري والمالي واختيار مدقق الحسابات حيث تمت الموافقة على التعاقد مع شركة
سابا وشركاه للمحاسبة والتدقيق كمدقق قانوني لحسابات الجمعية عن العام 2016.
 -2اجتماعات مجلس اإلدارة :تم عقد  10اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل العام  2016والتي تم فيها مناقشة شئون الجمعية
فيما يتعلق ب الموظفين والمشاريع والوضع المالي للجمعية و كان من أهم ما تم خالل االجتماعات للمجلس تشكيل اللجان
ومناقشة المشروعات القائمة في الجمعية وكذلك المقدمة للحاول على التمويل والتعيينات على المشاريع والمشاركة في لجان
الفرز والمقابالت واعتماد عضوية شبكة المنظمات االهلية وتعيين مندوب عن الجمعية لحضور االجتماعات وقد حرص
المجلس على ضمان النزاهة والشفافية في كافة االجراءات والسياسات المتعلقة بكافة األمور السابق ذكرها كما تابع العمل
اليومي مع اإلدارة التنفيذية.
الموارد البشريــــــــــــــــــــة
أما بالنسبة للعامالت والعاملين في الجمعية فقد بلغ عددهم 32موظف و موظفة وكان منهم  21موظفي الجمعية األساسيين في
المجاالت اإلدارية والمهنية و 10موظفين على المشاريع ومتطوعين\ات.
فيما يخص طاقم الجمعية فقد حالت مجموعة منهن على مسمى مدرب دولي في مجاالت:
سيكودراما األطفال

 4موظفة

التربية االيجابية في التعليم اليومي  7موظفة
كما حالت  4منهن على مسمى مشرف مهني في مجال الاحة النفسية وذلك ضمن برنامج االشراف المهني الذي ينفذه
برنامج غزة للاحة النفسية للعام الثالث على التوالي.

كما قامت الجمعية العام الماضي ومن خالل برنامج تطوير القدرات قامت الجمعية بتغطية تكاليف تسجيل  3من الموظفات في
الجامعات الفلسطينية في تخااات الدبلوم والماجستير وذلك ايماناً من الجمعية بضرورة تطوير الكادر مهنياً وأكاديمياً بما
تقتضيه مالحة العمل .كما حالت احدى الموظفات على شهادة الدكتو ارة في الخدمة االجتماعية تخاص العالج األسري.
جدير بالذكر أن عدد المتطوعين وصل إلى  12متطوع ومتطوعة خالل العام  2016في المجاالت المختلفة " اإلدارة والمشاريع
والخدمة االجتماعية والمحاسبة والسكرتارية واالعالم والتدريب المهني والترجمة" كما وصل عدد المتدربين من طلبة وطالبات
الجامعات ( االزهر اإلسالمية القدس المفتوحة األقاى الكلية الجامعية) إلى  67متدرب ومتدربة في مجاالت علم النفس
والخدمة االجتماعية واإلدارة لمستويات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والسكرتارية ومجاالت التدريب المهني المختلفة.

قسم الماليــــــــــــــة والمشتريــــــــــــــــــــــــــــات
العام  2016شهد حركة سريعة ومتزايدة من المعامالت واإلجراءات المالية والتي أضافت لدائرة المالية المزيد من الخبرة
بمساعدة المدقق المالي واالستشاري الذي استعانت به الجمعية لتطوير النظام المالي ليفي بمتطلبات ومستوى العمل وحجم
ونوعية المشاريع والتمويل.
تم استقطاب كادر اضافي لدائرة المالية ليفي بمتطلبات العمل ويحقق أعلى مستوى من الجودة في تنفيذ المعامالت المالية
والارف على المشاريع وترتيب حسابات الجمعية والتركيز عل فال المهام في الدائرة المالية وذلك استجابة للنظام المالي
الجديد كما ساهمت وأشرفت الدائرة على تنظيم ووضع الموازنات للمشاريع لتستجيب الحتياجات الجمعية.

26%
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72%

قسم إدارة المشاريــــــــــــــــــــــــــع وتجنيــــــــــــــــــــــد األموال
المالية وإدارة المشاريع وتجنيد األموال دائرتان تم استحداثهما مع انطالق عمل الجمعية مع بداية العام  2011ولكن بدأت
بالعمل الفعلي في منتاف العام  2012وقد حققت دائرة المشاريع تحت إشراف ومتابعة اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة

انجازات عظيمة بفضل الخبرات والجهود المنظمة للموظفات القائمات على هذه الدائرة واطالعهن المستمر ومشاركتهن
للمعلومات والخبرات مع مؤسسات محلية ودولية حيث حافظت الدائرة على مستوى محدد من المشاريع التي تديرها سنوياً
والتي لم تقل عن عشرة مشاريع سنوياً وقد حافظت الجمعية على حجم ومستوى التمويل خالل العام  2016وزادت ثقة
مموليها بمستوى وجودة الخدمات التي تقدمها.
 47مشروع هي حايلة المشاريع التي تم التقدم بها خالل العام  2016نجحت الجمعية في الحاول على . 10

العالقـــــــــــــــــــات العامــــــــــــــــــــة والدولية
استقبلت الجمعية حوالي  37من الوفود االجنبية و 97من الوفود والمؤسسات المحلية على مدار العام أبرزها السفيرة النرويجية
والممثلية البريطانية والخارجية الهولندية ووزير الخارجية البلجيكية في فلسطين وكان الهدف منها التعارف والتعريف بأنشطة
الجمعية وتقديم الجمعية للممولين واالطالع على أوضاع النساء واألطفال في قطاع غزة خاصة في ظل تأخر إعادة االعمار
وتدهور األوضاع السياسية واالقتاادية باإلضافة إلى متابعة الممولين للمشاريع وبحث سبل التطوير ودعم التعاون المشترك
مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما شاركت الجمعية بحضور  30اجتماع من اجتماعات مجموعات الحماية المختلفة التابعة لهيئة األمم المتحدة " الدعم
النفسي حماية الطفل الحماية فريق العمل القانوني" والتي تهدف إلى التعريف بالعمل اإلنساني ومشاركة الخبرات بين
المؤسسات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمؤسسات واألعداد للفئات التي تتلقى الخدمات المختلفة في ظل األوضاع اإلنسانية
في قطاع غزة.
كما سجلت الجمعية حضور ل 25اجتماع في الشبكات والتحالفات المختلفة للمرأة والطفل والشباب والمساءلة االجتماعية والتي
كانت في مجملها تهدف للضغط والمناصرة من أجل تعديل قوانين أو مناصرة قضايا خاصة بحقوق المرأة والطفل .

المشاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــع
المشروع األول
"تحسين خدمات الحماية الشاملة للنساء والفتيات من ضحايا العنف
في قطاع غزة"


تاريخ التنفيذ :أكتوبر  – 2015سبتمبر 2016



مكان التنفيذ :قطاع غزة



عدد المستفيدين 3,585 :من النساء والرجال والفتيات والفتيان



جهة التمويلUN WOMEN :



الموازنة$168.161.63 :

الهدف العام:
تحسين الوضع النفسي ورفع وعي العنف المبني على النوع االجتماعي للنساء والرجال والفتيات والفتيان القانطين في
المناطق المزدحمة في قطاع غزة.
 أنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:


تم تطوير المنتجات المعرفية للمساعدة النفسية للنساء والفتيات بعد األزمة وفي هذا الادد تم تجهيز وطباعة 200



تم عقد  30ساعة تدريبية انجزت في الربع الثالث بهدف ببناء قدرات طاقم عمل جمعية عايشه في "التدخل المبكر

نسخة من رزمة الدعم النفسي للنساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي في مناطق النزاع.
لالضرابات النفسية األكثر شيوعا بعد األزمات"



تم رفع مستوى الوعي وتقديم الدعم للعائالت أو األشخاص النازحين القانطين في مناطق مزدحمة حيث تم تنفيذ

 100ورشة ركزت على رفع وعي المجموعات المستهدفة بالعنف المبني على النوع االجتماعي ومعايير الحماية
المتوفرة وقد نفذت في قطاع غزة والمناطق الشمالية مستهدفة ( )2166من النساء والفتيات بينما تم تنفيذ  37ورشة
استهدفت  731من الرجال والنساء خالل الربع الرابع.


تم بث حلقة اذاعية وتاميم لوحة اعالنية( 200متر مربع) وطباعة  2تقويم سنوي لعام  .2017-2016وتم

تاميم حملة مناصرة بعنوان "نساء غزة عامان بعد الحرب" نفذت من خالل وسائل التواصل االجتماعي واالذاعات
المحلية من أجل تسليط الضوء على واقع المرأة في قطاع غزة بعد سنتين من عدوان .2014


اكتشاف واحالة  35حالة تحتاج لخدمات حماية اضافية وتم تخايص  441حالة الستقبال خدمات اضافية (294
خدمات دعم نفسي  14خدمات قانونية  91خدمات طبية  42خدمات تمكين اقتاادي) .خالل التقرير الربعي تم

احالة  104حالة حيث تم احالة  60حالة من أجل االستشارة النفسية الفردية و 22حالة من أجل التمكين الطبي

و 22حالة أخرى من أجل التمكين االقتاادي.


تم تنفيذ  600جلسات استشارة نفسية ل  60مجموعة حيث أن كل مجموعة تكونت من  15من النساء اللواتي شاركن
في دورات تدريبية واستهدفت  900امرأة وفتاة الالتي يعشن كنازحين في مناطق مزدحمة أو المناطق التي تأثرت

بشكل كبير بسبب األزمة 10 .جلسات جماعية لكل مجموعة نفذت في جحر الديك وجباليا في غزة حيث استهدفت
 945من النساء مما يعني  3مجموعات اضافية من مجموعات التنفيذ الفعلية.
إن أكثر التحديات التي ووجهت خالل تنفيذ المشروع تثبت حاجة النساء الماسة لمثل تلك التدخالت بسبب األزمات
المتكررة التي تؤثر على حياة األفراد خاصة النساء والفتيات .أن أعداد النساء الالتي تحتجن مساعدة أكبر بكثير من
األعداد المستهدفة كذلك إن النساء المستهدفات يطلبن تقديم مثل تلك الخدمات ألزواجهن وأبنائهن .إن الوقت

المخاص إلنهاء ومشاركة مجموعة األدوات تبين بأنه غير كاف لذلك ستواصل جمعية عايشه العمل على ذلك في
إطار مجموعة الحماية ومجموعة العمل الفرعية التابعة لها.
المشروع الثاني

"نحو التمكين القانوني للمجتمع لدعم الحقوق القانونية للمرأة في مدينة غزة وشمال مدينة غزة" )سواسية)


تاريخ التنفيذ 1 :أكتوبر  31 – 2016مارس 2017



مكان التنفيذ  :شمال وشرق غزة



عدد المستفيدين 1.347 :مستفيدة



جهة التمويل UNDP :



الموازنة 30,000$ :

الهدف العام:

يهدف إلى دعم التمكين القانوني للمجتمع لتعزيز الوصول للعدالة واألمن للنساء من ضحايا العنف من خالل تعزيز التدخل

القانوني في قطاع غزة.
 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع وفقا لألهداف االستراتيجية:


تعزيز المساعدة القانونية وتوفير سبل الوصول إلى العدالة واألمن للنساء ضحايا العنف
-

تم تمثيل  50امرأة بشكل قانوني أمام المحاكم الشرعية وإحالة  50قضية إلى الشركاء كالتالي 10 :حاالت
أحيلت إلى الشركاء  3قضايا أحيلت إلى الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون  3حاالت إلى نقابة المحامين
الفلسطينية قضية واحدة لجمعية الثقافة والفكر الحر حيث أن القضية كانت من مدينة خانيونيس تحتاج إلى

الحماية والدعم النفسي وأيضا التمثيل القانوني و  3حاالت إلى مركز برنامج المرأة في البريج كل هذه الحاالت
أحيلت إلى الشركاء للتمثيل المنتظم أو ألن هذه المؤسسات قريبة من الحالة حيث أن  27حالة تم احالتها من

الشركاء في شبكة عون وغيرها من الجمعيات التي لديها عيادة قانونية.

-

متابعة  30حالة سابقة في المحكمة.

-

توفير االستشارات والوساطة القانونية ل  300شخاا حيث تم تقديم مجموعه  324استشارة قانونية خالل فترة
المشروع و  74استشارة للنساء والرجال عن طريق الهاتف و  140استشارة قدمت للنساء والرجال في جمعية
عائشة واالستشارات ال  110الباقية خالل جلسات التوعية .االستشارات المتعلقة بالعديد من موضوعات الشريعة
القانونية مثل النفقة واألثاث وأنواع حاالت الفال وشروطه والحجز القانوني واإللزامي وكذلك الحاالت العادية
وغيرها من القضايا القانونية التي أحيلت معظمها إلى التمثيل القضائي .و تم حل  12قضية من خالل جهود
المحامية قبل أن تمثل القضية في المحكمة.



تطوير قدرات المنظمات المجتمعية والمحامين المتخرجين حديثا لدعم الحقوق القانونية للمرأة
-

تنظيم دورة تدريبية لمدة  60ساعة ل  25خريجا جديدا من المحامين المتخااين في المحاكم الشرعية لدعم
النساء في اللجوء إلى المحكمة الشرعية ومن ثم الوصول إلى العدالة والمهارات الحياتية ومهارات الرعاية الذاتية

واألمن المتكامل  60ساعة ( 40نظريا  20 -عملي) اختيار  3متدربين من المحامين من  3منظمات

مجتمعية في الموقع المستهدف ليكونوا جهات تنسيق في منظماتهم المجتمعية وسيكونون مسؤولين عن تقديم

خدمات المساعدة القانونية وإحالة القضايا إلى جمعية عايشه للتمثيل القانوني وتنظيم ورشة عمل توعوية في
مجتمعاتهم إدراج محام واحد في العيادة القانونية لجمعية عايشة لتطوير وتحسين مهاراتهم المهنية (من خالل

االعالن والمقابالت) دعم شبكة مقدمي المساعدة القانونية عون و فرقة العمل المعنية بالمساعدة القانونية في
إطار مجموعة الحماية التابعة لألمم المتحدة



رفع مستوى الوعي لدى المجتمع وتوعية الجهات المسؤولة عن الحقوق القانونية للمرأة
-

توفير التوعية القانونية ل  500مستفيد\ة تنظيم  20ورشة توعية عقد  20جلسة توعية قانونية منذ بداية
المشروع حتى كانون الثاني  /يناير استفادت  587امرأة ورجل من ورش العمل هذه و  52رجال و  535امرأة
في أماكن مختلفة في شرق مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

-

تم عقد  6جلسات في جمعية إنماء لإلغاثة والتنمية خالل شهر تشرين الثاني وتم عقد  10جلسات في جمعية
القلوب الرحيمة في ديسمبر  /كانون الثاني ويناير  /كانون الثاني والجلسات الخمس المتبقية التي عقدت في
جمعية نداء فلسطين الخيرية تم خالل تلك الجلسات شرح قانون األحوال الشخاية والزواج والخطبة

واالجبار والوصاية والعنف ضد المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والميراث .وعالوة
على ذلك قدمت العديد من المشاورات القانونية للنساء والرجال الذين حضروا هذه الجلسات وكانت هذه
المشاورات في مواضيع مختلفة.

-

تم تنظيم ورش عمل من قبل  3محامين متدربين ضمن المشروع وهم :مها العجلة وحنين صالحة وهند مرتجى
باإلضافة إلى محامية متطوعة هنادي عكيلة ومحامي المشروع أسماء أبو لحية وجميع هذه الجلسات رفعت

تمكين النساء والفتيات والرجال في اللجوء إلى القضاء لكي ينشطوا في مجتمعاتهم المحلية( .تم تاميم وطباعة
بنر واحد لورشات العمل وضيافة للمستفيدين أيضا).

-

بالتعاون مع محكمة القضاء العالي تم تنظيم دورة تدريبية لمدة  72ساعة ل 50محامي من الخريجين الجدد
(مجموعتان كل مجموعة من ( )25خريجا تلقت ( )36ساعة تدريبية شملت المواضبع التالية :الميراث

والوصاية أصول قانون المحاكم اإلسالمية قانون حقوق األسرة تنفيذ القانون القضايا واألحكام وحقوق المرأة
في القوانين الدولية.
-

اختيار  3متدربين من المحامين من  3منظمات مجتمعية في الموقع المستهدف ليكونوا نقاط اتاال في

منظماتهم المجتمعية لمدة  4أشهر وهم مسؤولون عن تقديم خدمات المساعدة القانونية وإحالة القضايا إلى
عايشة للتمثيل القانوني وتنظيم ورش عمل توعوية.
-

اختيار مجلس ادارة جمعية عايشه المحامية هنادي عكيلة للعمل في العيادة القانونية لجمعية عايشه لتطوير
مهاراتها المهنية وتحسينها وقد تم اختيارها استنادا إلى خبرتها ومهاراتها السابقة بتطوير مهاراتها في قضايا
الشريعة و كيفية التعامل مع النساء المهمشات وشهرتها في جميع محاكم الشريعة الموزعة في قطاع غزة.

-

دعم شبكة مقدمي المساعدة القانونية "عون" و عيادة العون القانوني ضمن مجموعة الحماية التابعة لألمم
المتحدة.

-

في نوفمبر قامت جمعية عايشه بتحويل  $ 300ل شبكة عون باإلضافة إلى حضور اجتماعات شبكة عون.

إجراء يومين دراسيين لمناقشة الحقوق القانونية للمرأة بدعوة القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

والمختارين وقادة المجتمعات المحلية والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان  2-تاميم وطباعة لوحة
اعالنات عدد  2حول الحق القانوني للمرأة بث ومضات اذاعية عدد  2تتعلق بالحقوق القانونية للمرأة بث

جلستين اذاعيتين تتعلق بالحقوق القانونية للمرأة.


تعزيز تحليل السياسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل حمالت المناصرة
-

إجراء حملة مناصرة بعنوان #أطفالي بحاجتي بشأن قضايا المرأة الحرجة:

أ) في ديسمبر تم تاميم واصدار لوحة اعالنية عدد  2تتعلق بالحقوق القانونية للمرأة بالقرب من مركز
الشرطة في الشجاعية (شرق مدينة غزة) وفي ساحة جباليا (شمال قطاع غزة).

ب) بث ( )2جلسات إذاعية حول الحقوق القانونية للمرأة.
-

تم بث الدورة اإلذاعية األولى عن المنتدى األسري في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات يوم
األحد الموافق  2016/12/04حيث قامت جمعية عايشة بتنظيم جلسة إذاعية حول قضايا الحضانة

ومشاكلها في منتدى األسرة في المركز من خالل راديو ألوان  94.1فم في مدينة غزة ٌنفذت من قبل
المحامي يونس الطهراوي والمعالج النفسي سمر قويدر .وناقشوا ضرورة تغيير قانون الحضانة وإعطاء المرأة
حقا مطلقا في الحاول على حضانة أطفالها إذا لم تكن متزوجة بعد طالقها.
-

تم بث الدورة اإلذاعية الثانية على راديو اف ام  100.9في مدينة غزة يوم الخميس الموافق 2017/02/16
حيث كانت هذه الحلقة اإلذاعية بداية الحملة تحدثت منسقة المشروع مروة علوان عن الهدف الرئيس للحملة

والحاجة إلى مثل هذه الحمالت وأهمية الحملة للمرأة والطفل فضال عن األسباب التي دفعت عائشة إلى تناول
هذه القضية.
ج) تنظيم طاولة نقاش مستديرة

د) حملة وسائل التواصل االجتماعي على تويتر وفيس بوك.

ه) اصدار ورقة موقف بشأن واقع قانون الحضانة.



المستفيدون المباشرون:

-

تم استهداف 25من المحامين المتخرجين حديثا وزيادة معرفتهم وتحسين مهاراتهم.

-

استفاد من المشروع  1000شخص (من الذكور واإلناث) ممن تتراوح أعمارهم بين  16و  65عاما في مدينة غزة
وشرق مدينة غزة وذلك من خالل رفع مستوى وعيهم بالحقوق القانونية للمرأة والعنف القائم على نوع الجنس.

-

تم تمثيل  50امرأة (تتراوح أعمارهن بين  16و  65عاما) أمام المحكمة الشريعة من مدينة غزة وشرق مدينة غزة وقد
استفادوا من المشروع عن طريق عيادة المساعدة القانونية.

-

تلقت  240امرأة (تتراوح أعمارهن بين  16و  65عاما) المشورة القانونية والوساطة.

-

تم توعية  100من أصحاب المهام مثل المأوى  -الشرطة النسائية  -موظفو التنفيذ في المحاكم الشرعية لاالح
حقوق المرأة.

-

استفاد  11.200من أفراد المجتمع المحلي من حملة المناصرة والمواد الدعائية.

-

تم استهداف  3منظمات مجتمعية من شرق غزة وشمال قطاع غزة.



المستفيدون غير المباشرين:

استفاد حوالي  63,125فردا في قطاع غزة بشكل غير مباشر من أنشطة المشروع على النحو التالي:
-

أسر وجيران النساء الضحايا  /الناجيات من العنف.

-

تم استهداف أشخاص من المجتمعات المحلية مثل صانعي القرار والقضاة والمنظمات المجتمعية والمحامين
والمخاتير وتم إعالمهم وتوعيتهم بقضايا المرأة وحقوق المرأة.

-

استفاد عدد كبير من السكان في المجتمع الفلسطيني من برنامج التوعية القانونية في المناطق المهمشة وتم توعيتهم
من خالل الحمالت اإلعالمية.

-

استفاد المجتمع الفلسطيني عموما من زيادة حقوق اإلنسان للنساء اللواتي تم تمكينهن من خالل اكتساب حقوقهن
القانونية.

المشروع الثالث
"مشروع حماية حقوق األطفال من العنف المبني على النوع اإلجتماعي من خالل تعزيز حقوقهم في الصحة اإلنجابية"


تاريخ التنفيذ 1 :ابريل  31 – 2016ديسمبر 2016



مكان التنفيذ  :غزة شمال غزة الوسطى



عدد المستفيدين1230 :



جهة التمويل  :انقاذ الطفل



الموازنة $ 83,700 :

الهدف العام
يهدف إلى حم اية المراهقين واألطفال من العنف القائم على النوع اإلجتماعي من خالل تعزيز معرفتهم بحقوقهم في الاحة
اإلنجابية ونشر ثقافة التربية اإليجابية في قطاع غزة.
 األنشطة الرئيسة التي تم تنفيذها خالل المرحلة الرابعة:
-

اجتماعات دورية بين طاقم المشروع لمناقشة أنشطة المشروع.

-

 3لقاءات مع مدير حماية الطفولة من جمعية انقاذ الطفل لمتابعة تنفيذ المشروع.

-

تم تنفيذ اجتماعات اللجنة االعتبارية.

-

تنفيذ جلسات صحة انجابية عدد  15مجموعة على الدليل األول  12جلسة لكل دليل في  4مؤسسات قاعدية في
المنطقة الوسطى.

-

تنفيذ جلسات صحة انجابية عدد  15مجموعة على الدليل الثاني ( 12جلسة لكل دليل) في  4مؤسسات قاعدية في
المنطقة الوسطى.

-

تنفيذ جلسات صحة انجابية ل  25مجموعة على الدليل الثالث ( 12جلسة لكل دليل) في  7من المؤسسات القاعدية
في غزة وشمال غزة.

-

تم عقد يوم مفتوح لألطفال وأباؤهم.

-

تنفيذ جلسات تربية ايجابية عدد  20مجموعة  8جلسات لكل مجموعة.

-

تنفيذ جلسات متابعة عدد 20مجموعة جلسة لكل مجموعة.

-

تنفيذ تدريب في الاحة االنجابية (الدليل االول) من قبل مدربي جمعية عايشة لعدد  19متدرب ( 17اناث 2
ذكور) من مؤسسات مختلفة ( أخاائيين صحيين من االونروا وطاقم منظمات المجتمع المدني من المؤسسات
الشريكة) في المنطقة الوسطى.

-

تنفيذ تدريب في الاحة االنجابية (الدليل الثاني) من قبل اثنان من مدربي جمعية عايشة لعدد  20متدرب (18
اناث  2ذكور) من مؤسسات مختلفة ( أخاائيين صحيين من االونروا وطاقم منظمات المجتمع المدني من
المؤسسات الشريكة) في المنطقة الوسطى.

-

تنفيذ الدليل الثالث من تدريب الاحة االنجابية من قبل اثنان من مدربي جمعية عايشه لعدد  28متدرب ( 20اناث
 8ذكور) من طاقم شركاء منظمات المجتمع المدني في غزة وشمال غزة.

-

إنشاء  4مراكز معلومات جديدة في  4عيادات صحية تابعة لألونروا (النايرات دير البلح المغازي والبريج) في
المنطقة الوسطى لرفع مستوى الوعي بالمجتمع حول مواضيع الاحة الجنسية واإلنجابية وأيضا تحويل الحاالت التي
لها مشاكل فيما يتعلق بالاحة الجنسية واإلنجابية إلى عايشة أو غيرها من الجهات الداعمة.

-

بث جلستين اذاعيتين على راديو غزة اف ام احداهما تتعلق بالاحة االنجابية والجنسية واالخرى بمواضيع التربية
االيجابية.

-

تم تاميم  957كتيب تحمل رسائل حول مواضيع الاحة االنجابية والجنسية وحقوق الطفل.

المشروع الرابع
"مشروع إشراك الرجال و الفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين و نبذ العنف في قطاع غزة"


تاريخ التنفيذ 1 :يناير  31 – 2016ديسمبر 2016



مكان التنفيذ  :قطاع غزة



عدد المستفيدين 75 :سفير



جهة التمويل  :كيفينا تل كيفينا



الموازنة $ 63,300 :

الهدف العام
يهدف إلى دعم مساهمة منظمات المجتمع المدني في خلق بيئة داعمة لحماية وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في
غزة بحيث يابح الرجال والفتيان عوامل تغيير أكثر فعالية من أجل الحد من العنف المبني على النوع اإلجتماعي ضد النساء
والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
 أنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:


مارس-ابريل  2016تحضير الشروط المرجعية للمدربين وتوظيف المدربين .لم يتم انهاء تنفيذ كافة أنشطة المشروع
نهاية  2016حيث سيتم اكمال عقد التدريبات في .2017



يناير – يونيو  2016تم تطوير الشروط المرجعية لتنفيذ بحث بعنوان "مواقف الرجال والنساء والفتيان والفتيات نحو
المساواة بين المرأة والرجل في حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين ودور الرجل والمرأة والذكورة واألنوثة
واستخدام العنف إلثبات السلطة  /أو حل النزاعات وما إلى ذلك .في نهاية  2016تم اختيار الباحث وتم تطوير
أسئلة البحث وأداة البحث.



يوليو  2016سيتم نشر نتائج البحث بعد االنتهاء منه في مؤتمر خالل الفترة مارس – ابريل .2017



مايو – ديسمبر  2016تم تطوير  3أدلة تدريبية من قبل المدربين وطباعة  200نسخة لكل دليل تدريبي .لم يتم
تطوير سوى المادة التدريبية الخاصة بتدريب المواجهة باحترام ومازلنا بانتظار المادة التدريبية من قبل المدرب ناتكو
حول التحول الجندري والذكورية.



يوليو – ديسمبر  2016عقد تدريب مدربين لمجموعات السفراء (خمس مجموعات) بما في ذلك مواضيع مختلفة
تتعلق بالعنف القائم علی النوع االجتماعي وحقوق المرأة .كان من المفترض أن يتم التدريب على المواجهة باحترام
فقط لمجموعات السفراء في قطاع غزة بتكلفة إجمالية قدرها  $ 4000ولكن لتحقيق نتائج أفضل تقرر أن ينقسم
التدريب إلى قسمين .الجزء األول تدريب لطاقم عايشه في حين أن الجزء الثاني لنقل التدريب إلى السفراء من قبل

طاقم عايشه .تم إجراء أول تدريب من  29مايو إلى  2يونيو  2016بتكلفة إجمالية قدرها  $ 3697واستمرت ل
( )8جلسات متابعة عبر سكايب بتكلفة إجمالية  $ 1625وبالتالي هناك  $ 1322تحتاج إلى إعادة تخاياها من
البنود األخرى .وعالوة على ذلك يجب نقل التدريب إلى السفراء من قبل طاقم عايشه .من جانب آخر فإن منهجية
التدريب تحتاج إلى الكثير من الوقت.


تم عقد تدريب على التحول الجندري والذكورة لطاقم عايشه و ( )12سفي ار فقط بتكلفة إجمالية قدرها  5800دوالر
وفيما بعد سيتم إجراء التدريب لبقية السفراء لذلك يجب أن يتم عقد اتفاق تكميلي مقابل تكلفة إضافية أو إعادة
تخايص من بنود الميزانية األخرى.

المشروع الخامس
" نحو مستقبل عادل و آمن للنساء" برنامج سواسية


تاريخ التنفيذ :ا سبتمبر  28 – 2015فبراير
2017



مكان التنفيذ  :شمال قطاع غزة مدينة غزة
والمنطقة الوسطى



عدد المستفيدين 3650 :مستفيد ومستفيدة



جهة التمويل  :هيئة األمم المتحدة للمرأة
UNWOMAN



الموازنة $95,000 :

الهدف العام
يهدف هذا المشروع إلى تحسين وصول النساء والفتيات إلى العدالة واألمن من خالل ضمان توفير خدمة المساءلة.
 أنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
 .1إجراء بحث عن واقع وصول المرأة إلى نظم العدالة غير الرسمية مقابل نظم العدالة الرسمية في قطاع غزة والمعرفة
المنتجة وقد تم تنفيذ  12ورشة عمل  20مقابلة  7مجموعات تركيز و  16مقابلة فردية مع الجمعيات
االستشارية  2منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الدولية  3خبراء و  4هيئات شبه رسمية وغير
رسمية.

 .2رفع قدرة الخريجين الجدد /المحامين العاملين في منظمات المجتمع المحلي ومرشدي المدارس على حقوق المرأة
والعنف القائم على النوع االجتماعي حيث شارك ( )50متطوع جديد من خريجي القانون وعلم االجتماع في ()2
دورات تدريبية حول العنف القائم على النوع االجتماعي ( )25مشاركا في كل دورة كما شارك ( )25متطوع جديد من
خريجي القانون وعلم االجتماع في دورة اعداد مدربين .باإلضافة إلى ذلك شارك ( )57من مرشدي المدارس
والمعلمين في ( )2دورة تدريبية حول تطبيق أدلة عايشه و إعداد مدربين ( )25مشاركا في كل دورة.
 .3رفع مستوى الوعي المجتمعي حول العنف القائم على النوع االجتماعي و تعزيز وصول النساء إلى العدالة واألمن
فقد تم إنتاج فيلم وثائقي يتناول  3قضايا رئيسية (الزواج المبكر والتحرش واالنقطاع عن الدراسة) و تم بث ()2
ومضات إذاعية و ( )2جلسات إذاعية تتعلق بإمكانية وصول المرأة إلى العدالة ( )1000دفتر و ()1000
ملاقات ومواد دعائية أخرى مثل الملاقات والرسائل الناية القايرة والالفتات والبيانات الاحفية ولوحات العرض
تم طباعتها وتوزيعها في المدارس المستهدفة والمحاكم والمنظمات المجتمعية في قطاع غزة وتم طباعة وتوزيع
( )300دليل تدريبي للمتدربين المستهدفين ومرشدي المدارس والمعلمين ( )400مشاركا شارك في ( )10منتديات
مجتمعية ( 2منتدى لكل محافظة).
وأثناء التنفيذ فإن التحدي األكبر هو الحاجة الماسة إلى الطلبة لمثل هذه التدخالت بسبب عدم وجود مثل هذا النوع من
األنشطة والتدخالت في مدارس األونروا وقد كشف الميسرون علی العديد من القضايا بين الطالب الذين يحتاجون إلی
معالجتھا من قبل مرشد المدرسة .وكان من المالحظ في زيادة عدد الطالب الذين يرغبون في المشاركة في أنشطة المشروع.
المشروع السادس
"نحو بيئة أفضل وأكثر آمنا للنساء ضحايا العنف"


تاريخ التنفيذ 1 :يناير– 30\4\2017



مكان التنفيذ  :مدينة غزة وشمال قطاع غزة



عدد المستفيدين 47 :إمرأة من ضحايا العنف



جهة التمويل  :كيفينا تل كيفينا



الموازنة 79,151 $ :

الهدف العام
المساهمة في دعم وحماية النساء ضحايا العنف من خالل تحسين فرص حاولهن على خدمات الدعم والحماية.
 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
 .1التواصل مع منظمات المجتمع المدني المحلية لتحديد المرشحين لبرنامج التمكين.
 .2الجهود التي بذلتها عائشة خالل تنفيذ برامجها على طول قطاع غزة مع إعالن واسع عن تدخلها و برنامج إيم له
تأثيره على عدد الحاالت المحالة و العدد اإلجمالي للتطبيقات التي تقدم فيها عائشة ( )297طلب بنهاية يناير
.2016
 .3اختيار ( ) 30سيدة من ضحايا العنف والمعرضات للخطر من خالل الزيارات المنزلية واالجتماع مع المنظمات
المحلية والمقابالت الفردية.
 .4تم إجراء مقابالت مع  123امرأة لتحديد الحاالت النهائية األكثر احتياجا حيث اختارت عائشة هذا العام  48امرأة
لالنضمام إلى البرنامج بناء على معايير محددة مثل المشار إليها من منظمات غير حكومية أخرى وظروف
اقتاادية سيئة واالستفادة من خدمات الشؤون االجتماعية أو التعرض للعديد من أنواع العنف وزوجات األشخاص
الماابين بأمراض عقلية أو زوجات المدمنين.
 )14( .5حالة إحالة داخلية للنساء اللواتي في حاجة لالنضمام إلى برنامج الدعم أثناء تنفيذ برنامج الدعم النفسي والعمل
الذي حققته العيادة النفسية )2( .مركز صحة المرأة في بيت حانون ( )2مركز الاحة النفسية الحكومي ( )1مأوى
في حين شارك ( )23برنامجا عن طريق اإلعالن أو المعرفة من المشاركين السابقين.
المشروع السابع
"تعزيز النهج المبني على حقوق االنسان لحماية حقوق النساء ذوات االعاقة في قطاع غزة"


تاريخ التنفيذ 17 :يوليو  17 -2016يناير
2017



مكان التنفيذ  :قطاع غزة



عدد المستفيدين:

-

 510من النساء ذوات االعاقة ( حركية /بارية)

-

 510من اهالي النساء ذوات االعاقة ( اي نوع من االعاقة)

-

 50موظف من الموظفين العاملين في مؤسسات ذوي االعاقة /مزودي خدمات



جهة التمويل UN OCHA :



الموازنة $ 152,140.00 :

الهدف العام
تحسين قدرات النساء ذوات اإلعاقة (أصحاب الحقوق) من أجل حماية حقوقهن والمطالبة بها وفقا للقانون الدولي لحماية
حقوق النساء والقانون الدولي لحقوق االنسان والقوانين والواجبات الفلسطينية ذات الالة للوفاء بالتزاماتهن تجاه حقوق النساء
ذوات اإلعاقة في قطاع غزة.
 األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع
 انشطة خاصة بالنساء ذوات االعاقة
 .1تنفيذ ( )170جلسة دعم نفسي ل ( )510من النساء ذوات االعاقة المتضررات في عدوان  2014بما فيهن النساء
ذوات االعاقة الالتي نزحن من بيوتهن ( كل مجموعة مكونة من  15سيدة -كل مجموعة سوف تحضر  5جلسات
متتالية).
 .2تنفيذ  5ايام ترفيهية بمعدل  102سيدة ذات اعاقة لكل يوم ترفيهي
 .3تحويل عدد من النساء لالستفادة من خدمات دعم اضافية
 .4تنفيذ ( )34ورشة توعيه  17(/مجموعة) لـ ( )510من النساء ذوات االعاقة حول العنف المبني على النوع
االجتماعي وحقوق النساء ذوات االعاقة ضمن القانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان والقانون الفلسطيني
لذوي االعاقة .كل مجموعة مكونة من  30سيدة سوف تحضر ورشتين كل ورشة  3ساعات.
 انشطة خاصة بمقدمي الخدمات وأهالي النساء ذوات االعاقة
 .1تنفيذ ( )34ورشة توعيه  17(/مجموعة) ل ( )510من أهالي النساء ذوات االعاقة حول العنف المبني على النوع
االجتماعي وحقوق النساء ذوات االعاقة ضمن القانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان والقانون الفلسطيني
لذوي االعاقة .كل مجموعة مكونة من ( 30رجل/امرأة) سوف تحضر ورشتين كل ورشة  3ساعات.

 .2تنفيذ ( )10جلسات توعيه لـ ( )50من مقدمي الخدمات في المؤسسات العاملة في مجال االعاقة حول العنف المبني
على النوع االجتماعي وحقوق النساء ذوات االعاقة ضمن القانون الدولي االنساني وقانون حقوق االنسان والقانون
الفلسطيني لذوي االعاقة وتوثيق االنتهاكات ضد النساء ذوات االعاقة .كل مجموعة ( )25سوف تحضر ( )5جلسات
 انشطة االعالم:
 .1انتاج فيلم وثائقي حول حقوق النساء ذوات االعاقة.
 .2اعداد كتيب يوثق انتهاكات حقوق النساء ذوات االعاقة.
 .3طباعة نشرة /مطوية وملاقات حول حقوق ذوي/ذوات االعاقة.
 .4عريضة الكترونية تضم مجموعة من المطالب لتسهيل وصول النساء اذوات االعاقة الى الخدمات باالضافة الى حقهم
في المشاركة في عملية اعادة االعمار.
وقد تحققت النتائج الرئيسية التالية:
 .1تعزيز الوضع النفسي للنساء ذوات اإلعاقة من خالل توفير دورات الدعم النفسي ل ( )531امرأة معاقة وتقديم
المشورة الفردية واألسرية للنساء المحتاجات للتدخل المتعمق.
 .2زيادة الوعي لدى النساء ذوات اإلعاقة وأسرهم حول قضايا النوع الجتماعي وحقوق المرأة والحقوق اإلنسانية والقانونية
لألشخاص ذوي اإلعاقة في القواننين الدولية والمحلية من خالل تنفيذ ( )36ورشة عمل في النوع االجتماعي و()36
في حقوق االنسان .
 .3تعزيز كينونة النساء ذوي اإلعاقة من خالل تنفيذ األنشطة والرحالت الترفيهية.
 .4مجموعة من الخدمات القانونية بما في ذلك التشاور والوساطة والتمثيل واإلحالة إلى الخدمات القانونية المتخااة
 .5توقيع مذكرة تفاهم مع أصحاب القرار الرئيسيين الذين يمكنهم تقديم خدمات متخااة للمجموعة المستهدفة مثل
برنامج غزة للاحة النفسية وجمعية أطفالنا للام ولجنة نقابة العاملين الاحيين.
 .6الخدمات اإلضافية المقدمة إلى المجموعة المستهدفة بالتنسيق مع مقدمي الخدمات اآلخرين مثل اإلحالة إلى
الخدمات الطبية بما في ذلك العالج وتوزيع األدوات المساعدة واالنضمام إلى برنامج التمكين االقتاادي وجلسات
العالج الطبيعي.
 .7تنفيذ حملة اعالمية سلطت الضوء على القضايا الحاسمة التي يواجهها األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة
وتضمنت فيلما وثائقيا كتيب عريضة اإللكترونية وكتيب مجموعة من األشخاص ذوي اإلعاقة من الحقوق وفقا
للقوانين المحلية والدولية وغيرها.

المشروع الثامن
"مشاركة القصص تعطينا األمان"


تاريخ التنفيذ 15/08/2015 :إلى 15/01/2016



مكان التنفيذ :كافة محافظات قطاع غزة



عدد المستفيدين 600 :إمرأة.



جهة التمويل :صندوق اإلستجابة اإلنسانية OCHA- OPF



الموازنة$ 108,138.69 :

الهدف العام:
يهدف هذا المشروع إلى المساهمة في الحد من األثر السلبي للهجوم اإلسرائيلي على النساء األكثر تضر ار في قطاع غزة بما
في ذلك ضحايا العنف المبني على النوع اإلجتماعي و النازحات والنساء اللواتي فقدن ذويهن من خالل خلق بيئة آمنة
والحفاظ على آليات التادي عن طريق رواية القاص " الحكواتي" وجلسات الدعم النفسي المتخااة الجمعي والفردي.
 أنشطة المشروع:
-

بناء قدرات الحكواتيات " "20في مؤسسة أيام المسرح في مجال حقوق المراة والعنف المبني على النوع االجتماعي وحسن
الحال والرفاه واألمن المتكامل للنساء.

-

تنفيذ  12عرض مسرحي حكواتي  600امرأة متضررة من النزاعات بما في ذلك العنف المبني على النوع اإلجتماعي
والنازحات والفاقدات (50امرأة في كل عرض) عدد  40عرضا من"صوت آه" متبوعة بمناظرات أو بمناقشات للتعبير عن
آرائهن بحيث تثير المناقشات النساء لسرد القاص الجديدة مرة أخرى.

-

توفير جلسات جماعية متخااة في الدعم النفسي والرعاية الذاتية و حسن الحال ل  600إمرأة تعرضت لادمة نفسية.
 15سيدة في كل مجموعة بحيث تحضر كل سيدة  10جلسات.

-

تحويل النساء الذين لم يظهروا تحسناً كبي ار إلى العيادة النفسية المتنقلة.
تحويل  10حاالت صعبة إلى برنامج غزة للاحة النفسية لتلقي العالج الطبي والدوائي.

-

تنفيذ رحالت ترفيهية ل  600امرأة من المتضررات والفاقدات.

-

تنفيذ تقييم قبلي وبعدي من خالل مقياسين دوليين وهما مقياس تأثير الحدث وتأدية الوظائف اليومية.

-

تنفيذ  5ورش عمل في  5محافظات قطاع غزة لتوعية  250من صناع القرار واألقارب من النساء المتضررات حول
الادمات النفسية والعنف المبني على النوع اإلجتماعي العنف ضد المرأة واالتفاقيات الدولية ذات الالة .بمشاركة

الحكواتيات من مؤسسة ايام المسرح من خالل إعادة سرد قاص النساء المتضررات من النزاع و التي تم جمعها خالل
المراحل السابقة من المشروع.
-

عرض رئيسي لمسرحية " صوت اآله " بحضور المجتمع المدني والمؤسسات المحلية والدولية ضمن أنشطة حملة  16يوم
السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة.

-

تاميم وطباعة وتوزيع  5لوحات إعالنية لتعريف المجتمع على المشروع وتعزيز وصول النساء األكثر تضر اًر إلى
خدمات المشروع .
 النتائج:
 .1إنشاء أماكن آمنة لحرية التعبير والحفاظ على آليات التادي للادمات النفسية ل  2000من النساء المتضررات
من الهجوم اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة عن طريق رواية القاص .
 .2تحديد الحاالت األكثر تضر ار خالل أسلوب رواية القاص وتحويلهم للدعم النفسي المتخاص .لهذا السبب وسيتم
تدريب  20رواة قاص في مجال حقوق المرأة العنف المبني على النوع اإلجتماعي العنف ضد المرأة ومسارات
التحويل.
 .3الدعم النفسي األولي ل  600إمرأة من النساء األكثر تضر ار في المواقع المستهدفة من خالل إجراء هيكلة مجموعة
جلسات دعم النفسي وأنشطة الترفيهية.
 .4معالجة إضافية مقدمة للنساء المستهدفة التي بحاجة لجلسات عالج عقلية ونفسية واجتماعية من خالل عيادة متنقلة
واتل حويل إلبرنامجى غزة للاحة النفسية.
 .5توعية المجتمع باستخدام المسرح الثقافي وسائل اإلعالم (اإلذاعة) ومواد التوعية المطبوعة.

المشروع التاسع
"مشروع التمكين اإلقتصادي للنساء المعيالت ألسرهن"


تاريخ التنفيذ 01/11/2015 :حتى 30/04/2016



مكان التنفيذ :جميع محافظات قطاع غزة



عدد المستفيدين 300 :إمرأة معيلة ألسرتها



جهة التمويل :مبادرة النوع االجتماعي األونروا



الموازنة$ 33,790 :

الهدف العام:
يهدف لتلبية احتياجات النساء المعيالت ألسرهن من خالل بناء مهاراتهن الحياتية و المالية في قطاع غزة بحيث تابح
قادرة على االعتماد على نفسها ولها القدرة على مواجهة الحياة وصعوباتها دون أي حاجة إلى اآلخرين .ومن الجدير بالذكر أن
تنفيذ هذا المشروع جاء في إطار شراكة مع  15منظمة من منظمات المجتمع المحلي في مدينة غزة في خمس محافظات.
باإلضافة إلى تنفيذ يوما مفتوحا لهؤالء النساء حيث تم استضافة شركات إقراض قامت خالله هؤالء النساء بتقديم أنفسهم لهذه
الشركات التي ستساعدهم في تمويل مشاريعهم الخاصة.

 النتائج:
-

تكوين  15مجموعة من النساء المعيالت ألسرهن كل مجموعة تشمل  20إمرأة شاركت جميعهم ب  18جلسة تدريبية.

-

شاركت  300إمرأة في يوم مفتوح مع مؤسسات القروض الاغيرة.

المشروع العاشر
"مشروع نحو حياة خالية من العنف"


تاريخ التنفيذ 2013 :إلى 2017



مكان التنفيذ  :جميع محافظات قطاع غزة.



عدد المستفيدين 30 :إمرأة من النساء ضحايا
العنف



جهة التمويل  :مؤسسة التعاون اإليطالية



الموازنة  25000 :يورو سنوي

الهدف العام للمشروع:
يهدف المشروع إلى تمكين المرأة الفلسطينية بحيث تعيش حياة خالية من العنف من خالل التنمية الذاتية والمهنية لهن.
طبيعة المشروع:
يضمن المشروع جزأين :
األول  :استمرار الجهود لتمكين األفراد حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في بناء قدرات النساء المستهدفات  30إمرأة
وأيضا لمساعدة هؤالء النساء إليجاد فرص عمل مناسبة في منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بعد تلقي التدريب
عالوة على ذلك للمشاركة في الحياة العامة( العمل التطوعي واألعمال التجارية الاغيرة الخاصة

والعضوية في النقابات

العمالية والمشاركة في االنتخابات.
والثاني  :التمكين االقتاادي واعداد الخطط االقتاادية ل 30سيدة والبدء بتمويل األفضل منها بقروض ميسرة بقيمة ال
تتجاوز  700يورو للقرض الواحد حيث تم تمويل  20مشروع في مجاالت التجميل والخياطة والتريكو والمطرزات وتجارة
المالبس وتأجير بدل العرائس.

المشروع الحادي عشر
"مشروع القيادات الشابة"


تاريخ التنفيذ :مايو  – 2016نوفمبر 2016



مكان التنفيذ  :شمال غزة غزة وسط غزة خانيونس
رفح



عدد المستفيدين 450 :مستفيدة



جهة التمويل UNRWA :



الموازنة $100.340 :
 األنشطة واإلنجازات التي تم تنفيذها خالل فترة
المشروع

 .1األنشطة التحضيرية بما في ذلك (التعاقد  -توظيف

الموظفين  -اختيار المنظمات غير الحكومية والشركات المناسبة)

قامت جمعية عايشة بتجنيد منسق مشروع عدد ( )1لتحمل المسؤولية اإلدارية الكلية للمشروع و  3مستشارين مهنيين لرصد

المشروع في المحافظات الخمس في قطاع غزة .وقد قام المرشدون المهنيون بزيارات ميدانية لتقييم احتياجات الموظفين لتتناسب
مع تخااات الخريجين واحتياجات صاحب العمل .قام فريق المشروع مع منسقي المناطق في األونروا بإجراء امتحانات

ومقابالت للخريجين لتقسيمهم إلى فرص عمل  10أيام توجيه ومبادرات خريجين .الخريجون ال  200الذين حالوا على أعلى
الدرجات تم توظيفهم لمدة  3أشهر و  200الخريجين الذين حالوا على أدنى العالمات حالوا على  10أيام توجيه

وخريجي المشاريع الاغيرة عدد ( )50تم اختيارهم من قبل المدربين والجمعيات.
 .2وضع المشاركين في مشروع القيادات الشابة في موضع التشغيل

قام المستشارين المهنيين بزيارات ميدانية لتقييم احتياجات أصحاب العمل ومطابقة تخااات الخريجين واحتياجات أصحاب
العمل .تم عقد  10أيام توجيهية لممثلي أصحاب العمل إلطالعهم على معلومات الخريجين التي تلبي احتياجاتهم و  10أيام

توجيهية للخريجين إلعالمهم باألماكن التي سيعملون معها .وقد اختاروا  164من أصحاب العمل ووضعوا الخريجين على
النحو التالي:

 %54في المنظمات المجتمعية.
 %12في المنظمات غير الحكومية.
 %4في المنظمات غير الحکومية الدولية.
 %8في البلديات.

 %24.5في القطاعات الخاصة.

 .3تنفيذ المبادرات:

قامت جمعية عايشة بإعداد عينة المبادرة وإرسالها إلى  13منظمة من منظمات المجتمع المدني لتختار أفضل  10مبادرات.
 12من منظمات المجتمع المحلي قامت بتطبيق مبادراتها ثم قام فريق المشروع مع مسؤول المشروع من األونروا بتقييم
المبادرات واختيار أفضل  10مبادرات بناء على فكرة المبادرة والنشاط والميزانية.
 .4تقييم المشروع
عقد فريق المشروع  20اجتماعا مع الخريجين بعد االنتهاء من أعمالهم التدريبية (اجتماعين لكل محافظة بعد االنتهاء من كل
مرحلة) الستكمال االستبيانات وتقييم أثر المشروع.

المشروع الثاني عشر
تمكين أمهات أيتام العدوان على غزة  " 2014رياديات" المرحلة
الثانية


تاريخ التنفيذ :نوفمبر  – 2016يوليو 2017



مكان التنفيذ  :شمال غزة غزة وسط غزة خانيونس رفح



عدد المستفيدين 300 :مستفيدة



جهة التمويل  :مؤسسة التعاون برنامج وجد



الموازنة 162,300 :

الهدف العام للمشروع  :المساھمة في تمﻜيﻦ أمهات أيتام عﺪوان 2014على قﻄاع غﺰة وتنمية قﺪ ارتهن ليستﻄعﻦ رعاية
ودعﻢ أطفالهن.
أهم مخرجات المشروع:،
 -1تقﺪيﻢ بﺮامج التﻮعية واإلرشاد القانﻮني لعﺪد  300مﻦ أمهات األيتام.
 -2تقﺪيﻢ خﺪمات الﺪعﻢ النفسي واالجتماعي لحوالي  300من أمهات األيتام.
 -3تقﺪيﻢ الﺪعﻢ المهني والﻮظيفي لعﺪد ""25مﻦ األمهات الخﺮيجيات الجامعيات مﻦ خالل بﺮامج التشغيل المﺆقﺖ.
 -4دمج" "10سيﺪات في بﺮامج دبلﻮم أو تﺪريﺐ مهني ضمﻦ مﺮاكﺰ تﺪريبية مهنية رسمية ومعتمﺪة.
 -5التﺪريﺐ والتأھيل وبناء القﺪ ارت :مﻦ خالل تﺰويﺪ عﺪد ""30سيﺪة مﻦ أمهات األيتام اللﻮاتي يمتلﻜﻦ الخبﺮة الﻜافية في مهنة
معينة بتﺪريبات تﺆھلهن لتأسيﺲ مشاريعهن الخاصة وتشغيلها بنجاح .
 -6اختيار أفضل " "10خﻄﻂ أعمال لعﺪد " "10سيﺪات والعمل على انشاء مشاريعﻦ الصغيﺮة المﺪرة للﺪخل.
-7

متابعة سيﺮ أداء المشاريع المنفﺬة وتقﺪيﻢ التﻮجيهات االدارية الالزمة ألصحابها بهدف تحسيﻦ األداء والحفاظ على
استمﺮاريتها.

آلية تنفيذ المشروع:
يتكون المشروع من سبعة مراحل:
المرحلة األولى :هي مرحلة التحضير وعمل مسح وتحديد القوائم من أمهات األيتام بناء على االتفاق مع مؤسسـة التعـاون وذلـك
حســب طبيعــة الخدمــة المقدمــة ومــدتها شــهر وســوف تتــوزع الخــدمات علــى الــدعم النفســي و الرعايــة الذاتيــة الــدعم القــانوني
التشغيل التدريب المهني الرسمي التمكين االقتاادي وتمويل الخطط األنجح.

المرحلة الثانية :تنفيذ جلسات الدعم النفسي والرعاية الذاتية والمهارات الحياتية ومهارات القيادة والريادة والتواصل والتشبيك لعـدد
 300من أمهات األيتام بواقع  5ورشات دعم نفسي اجتماعي لكل مجموعة ( عدد "  " 12مجموعة مدة الجلسة ساعتان – 25
سيدة /المجموعة المجموع  60ورشة )
هذا باإلضافة إلى تنفيذ  6أيام مفتوحة خالل مراحل تنفيذ البرنامج سيتم خاللها تقديم دعم نفسي جمعي موجه لدعم المسـتفيدات
فــي تقويــة الــذات واالطــالع علــى تجــارب األخريــات وإعطــاء مســاحة لمشــاركة الخب ـرات وتوطيــد العالقــات بيــنهن اليــوم المفتــوح
سيستهدف  50سيدة في كل يوم مفتوح وذلك لضمان مشاركة واستفادة أكبر.
دعم نفسي اكلينيكي فردي سيتم تقديمه لعدد  20سيدة مـن السـيدات الالتـي بحاجـة لـدعم فـردي وتعـاني مشـاكل نفسـية ممكـن أن
تتطــور أو تطــورت بالفعــل إلــى أمـراض نفســية وهــي بحاجــة لعــالج اكلينيكــي ودوائــي وذلــك بنــاء علــى العــالج األســري وبمســاعدة
أخاائية العالج االكلينيكي عن طريق العيـادة النفسـية المتنقلـة والتـي سـيتم استضـافتها فـي م اركـز وجـد المنتشـرة فـي قطـاع غـزة
هــذا باإلضــافة إلــى متابعــة  15ســيدة مــن المشــروع الســابق ال زلــن بحاجــة للــدعم الفــردي االكلينيكــي والعــالج الــدوائي والالتــي لــم
يتماثلن للشفاء بعد.

المرحلــة الثالثــة :تقــديم الــدعم القــانوني مــن خــالل عقــد  30ورشــة للــدعم القــانوني وذلــك بتوزيــع النســاء علــى  10مجموعــات كــل
مجموعة  30سيدة بواقع  3ورش لكل مجموعة بمعـدل سـاعتان لكـل ورشـة وذلـك بعـد البـدء الفعلـي بتنفيـذ جلسـات الـدعم النفسـي
واالجتم ــاعي وال ــذي س ــيخلق أرض ــية خا ــبة لجل ــب النس ــاء ودمجه ــن ف ــي أنش ــطة مختلف ــة ال ــدعم الق ــانوني س ــوف يرك ــز عل ــى
الموض ــوعات الخاص ــة بحق ــوق المـ ـرأة ف ــي المواثي ــق الدولي ــة والحق ــوق المترتب ــة عل ــى الترم ــل وح ــق الملكي ــة والميـ ـراث والوص ــاية
والحضانة والمشاهدة واالستضافة وحقوق األيتام وسوف يبدأ تنفيذها بعد انتهاء برنامج الدعم النفسي والتمكين االجتماعي.

المرحلــة الرابعــة :تنفيــذ برنــامج التشــغيل ومدتــه  6شــهور لخريجــات دبلــوم فــأكثر عــدد  25ســيدة حســب قاعــدة البيانــات المتــوفرة
وحســب معــايير محــددة فــي مقــدمتها الوضــع االقتاــادي واإلعالــة وتحديــد المجــاالت للتشــغيل حيــث ســيتم التوافــق مــع مؤسســة
التعاون لتحديد القائمة المرشحة والتواصل مع المؤسسات المنفـذة لبـرامج االيتـام المختلفـة وذلـك لتجنيـد الخبـرات وبنـك المعلومـات
المتوفر في تقديم خدمة ودعم أفضل لألمهات واأليتام معاً سيتم التحضير للقوائم في الشـهر االول وسـيتم التواصـل مـع الم اركـز
والمؤسســات المقترحــة للتشــغيل فــي الشــهر الثــاني وتنــوي هنــا جمعيــة عايشــة التواصــل مــع جهــات حكوميــة وتابعــة لألونــروا ومــع
صندوق التشغيل الفلسـطيني لتقـديم فـرص للنسـاء مـن الممكـن أن تسـاهم فـي تبنـي تلـك الجهـات لهـؤالء النسـاء فـي تلـك الوظـائف
لمدد إضافية.

المرحلــة الخامســة :التــدريب المهنــي ل 10ســيدات بــدمجهن فــي م اركــز تــدريب مهنــي معتمــدة ومرخاــة وذلــك بنــاء علــى قاعــدة
البيانات المتوفرة التحضير سيكون في الشهر االول وايضاً بحسب قاعدة البيانات المتوفرة حيث سيتم التواصل مع مراكز مهنية
وكليات جامعية ويبقى االختيار للنساء أنفسهن حيث سيتم تحديد النساء أوالً ثم التخااات سـيتم تغطيـة رسـوم الـدبلوم المهنـي
باالضافة إلى توفير مواصالت شهرية لألمهات.

المرحلة السادسة :التمكين االقتاادي والتـدريب علـى اإلدارة الماليـة والتسـويق وتطـوير خطـة مشـروع اقتاـادي ومهـارات أخـرى
لعدد  30سيدة سيتم اختيار المستفيدات بناء على التوجهات المهنية والرغبـة فـي بـدء مشـروع اقتاـادي أو ممـن لـديهن مشـاريع
اقتاادية فعلية وبحاجـة لتطـوير سيضـم التـدريب المهتمـات فقـط وسـيكون االختيـار موجـه ولـيس عشـوائياً وذلـك بنـاء علـى الخبـرة
في المشروع السابق.
المرحلــة الســابعة :اختيــار أنجــح وأقــوى  10خطــط مــن  30والتــي تــم تجهيزهــا فــي المرحلــة السادســة بحيــث تكــون قابلــة للتنفيــذ
لتمويلها بمنحة للبدء ب أو تطوير مشروع صغير ويأتي كدعم لهؤالء النساء مـن أجـل مسـاندتهن فـي تحويـل المشـروع مـن فكـرة
علــى ورق إلــى حقيقــة علــى أرض المعــايير ســتكون واضــحة وســتأخذ بعــين االعتبــار الوضــع االقتاــادي والدافعيــة لــدى الســيدة
ووجود الفرصة للتنفيذ والواقعية للفكرة ومدى مالئمتها للبيئة وهل هي صديقة للبيئة وتوفر الدعم األسـري للسـيدة ونسـبة المشـاركة
المالية للسيدة في رأس مال المشروع.
جدير بالذكر أن جمعية عايشة ساهمت في تطوير مشاريع للنسـاء فـي برنـامج التـدريب المهنـي السـابق وقامـت بتطـوير  7خطـط
اقتاــادية تــم تمويلهــا وبــدأت بالفعــل مشــاريعها االقتاــادية فــي مجــالي التجميــل والخياطــة وفــن التاــميم حيــث تــم دمــج النســاء
صاحبات المشاريع في برنامج التمكين االقتاادي في جمعية عايشة وتتلقى اآلن النساء تدريب مكثف ومتقدم فـي تخااـاتهن
بمعدل يومين أسبوعياً كما تم ضمهن لقائمة المشاريع المتابعة من قبل الجمعية.
هنا نؤكد على أن تقييم قبلي وبعدي تم تطويره لقياس التقدم في جميع مراحل المشروع كما سيكون هناك تقييم نهائي لقياس
مدى التحقق ألهداف المشروع.
أهم االنجازات الرئيسية خالل العام 2016


حاول الجمعية على جائزة مجموعة االتااالت الفلسطينية للتميز واالبداع .



حاول الجمعية على جائزة فلك وعبد الكريم كامل الشوا لمؤسسة التعاون " ألجل غزة "



الحاول على ترخيص مركز عايشة المجتمعي لخدمات الاحة النفسية وعالج االدمان للنساء والفتيات.



توعية حوالي  4711من المجتمع المحلي بقضايا العنف ضد المرأة والعنف المبني على النوع االجتماعي والقضايا
القانونية المرتبطة بحقوق المرأة والحماية.



متابعة  276سيدة وفتاة وطفل اكلينيكياً وطبياً بالتعاون والشراكة مع برنامج غز للاحة النفسية ومستشفى الاحة
النفسية.



تمثيل  150سيدة أما المحاكم الشرعية بعدد اجمالي  250قضية وتقديم  625استشارة قانونية.



 3500سيدة حالن على جلسات دعم نفسي جمعي ممنهجة باستخدام تقنيات مختلفة.



تطوي ر دليل الدعم النفسي االجتماعي للناجيات من العنف المبني على النوع االجتماعي في مناطق النزاع بالشراكة
مع هيئة األمم المتحدة للمرأة تمويل الشعب الياباني.



البدء باجراءات تنفيذ بحث وصول المرأة للعدالة الرسمية والغير رسمية في قطاع غزة.



البدء باجراءات تنفيذ بحث توجهات الرجال والفتيان اتجاه قضايا العنف ضد المرأة.



تمكين  107سيدة من النساء ضحايا العنف في نفسياً واجتماعياً وقانونياً واقتاادياً.



البدء بتمويل  37مشروع صغير عبر نظام المنح والقروض الميسرة من خالل المشاريع المختلفة وحافظة القرض
الحسن لجمعية عايشة و 5من خالل المؤسسات الشريكة.

التحديـــــــــــــــــات والمعيقــــــــــــــــــــات


تدهور الوضع السياسي واالقتاادي وانعكاسه على األوضاع االجتماعيةأدى إلى ازدياد نسبة الحاالت المتوجهة
لجمعية عايشة من المجتمع والمؤسسات الشريكة.



الاعوبة في الحاول على التمويل وعدم توفر التمويل الغير مقيد.



ارتفاع مستوى الخطر المعرضة له الجمعية والطاقم مع ازدياد عدد وصعوبة الحاالت المتوجهة لطلب الخدمة.



ارتفاع رسوم المحاكم الشرعية أدى الى ارتفاع عدد النساء المتوجهة لطلب الخدمة القانونية وبالتالي ازدياد العبء
على العيادة القانونية الجمعية.



تخايص طاقم لتجنيد األموال هو عبء حقيقي تواجهه إدارة الجمعية.



فيما يخص التنسيق مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والغير حكومية لتقديم خدمات إضافية هناك عجز واضح
لدى تلك المؤسسات في استمرار تقديم الخدمات الاحية واإلغاثية.



صعوبة توفر والحاول على احاائيات تخص األشكال المختلفة للعنف ضد المرأة في قطاع غزة.

احتياجـــــــــــــــــــــــات مستقبليـــــــــــــــــــــــــة
 .1التمويل الغير مقيد والذي سيساهم في ضمان االستقرار للجمعية مما سيدعم تحسين الجودة والتخطيط المعمق على
المدى البعيد للجمعية.
 .2مبنى مستقل ملك للجمعية يخفف من األعباء المالية ويسمح بخلق فرص جديدة للدخل للجمعية.
 .3عضوية في شبكات دولية يضمن تمثيل عل المستوى الدولي للجمعية ويسمح لها باالطالع على ومشاركة التجارب
مع منظمات وحكومات دولية.

