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مقدمــــــــة
دور ريادي قدمته جمعية عايشة من خالل أنشطتها وبرامجها النوعية في التعامل مـع قضـايا النـوال امجتمـاعي خًواـا التعامـل مـع
حــامت العنـ

لــد النســاءع فقــد وقعــل الجمعيــة خــالل العــا  2018عــدة اتفاايــات مــع ممــولين وقــر اء لتقــديم خــدمات نوعيــة لف ــات

مًــنفة عاليــة الهشاقــة مفــل األتفــال المتس ـربين د ارحــيا وتفــالت لــوايا التففــت األحــري والتشــرد وف ــات الطفــالت العرلــة لل ـ وا
المبكر والمت وجات فعليا وأيضا النساء لوايا امدمان واألمراض النفسية وذلت لمن منهجية عايشة الجديدة في التعامل مـع العنـ
والدفاال عن حقوق النساء وامتفال في قطاال غ ةع لقد أقارت النتائج والدروس المستفادة من المشاريع السابقة إلى أهمية التعامـل مـع
تلت الف ـات بصًواـية واعطاءهـا امولويـة فـي التـدخالت الممنهجـة والمعتمـدة علـى أدلـة ود ارحـات قامـل عهـا الجمعيـة خـالل األعـوا
الفالثــة األخي ـرة ففــان الهــد

مــن تلــت التــدخالت مناهضــة العن ـ

وتع يـ حــيادة العدالــة والقــانون وتوقي ـ المســاواة عــين الجنســين فــي

المجتمع الفلسطيني.
مــن جهــة أخــرو وفــي نفــس امتجــام قامــل جمعيــة عايشــة عتــوفير تــدريبات متصًًــة فــي مجــال الــدعم النفســي امجتمــاعي والتمكــين
وتقديم افة التسهيالت للصريجات في هذا المجال معتمدة في ذلت على خبرات تراكمية وأدلة تم تطويرها حـديفا مفـل حـواء ال هـرة وأداة
التمكين الفردي للنساء لوايا العنـ

والمعـيالت ألحـرهن مـن خـالل منهجيـة ادارة الوالـة والـذي يقـد خـدمات نوعيـة ومتفاملـة للنسـاء

تشــمل الــدمج وةعــادة التاهيــل مــن خــالل الــدعم النفســي وامجتمــاعي والقــانوني والتوعيــة فــي افــة المجــامت والتشــبيت مــع الم حســات
الرحــمية واألهليــة مــع تــوفير تــدريت مهنــي واقتًــادي ومــن اـ يرة لبــدء مشــاريع ا ـ يرةع ولفــن ومــع امنهيــار امقتًــادي واــعوبة
الف ــات التــي تســتهدفها عايشــة اعدادت األعبــاء الملقــاة علــى عــات النســاء والــذي تطلــت مــن الجمعيــة احــتم اررية المتابعــة مــن خــالل
التدريبات المتقدمة في المجامت المصتلفة والتشبيت وتففيف البوث عن فرص لهن ولفن تبقى الفرص لدخل يـوفر حيـاة ريمـة توـدي
كبير للجميع.
احتطاعل الجمعية خالل العا امخير التقد فـي مجـال المشـار ة المجتمعيـة ودعـم مشـار ة النسـاء والشـباه والمـراهقين مـن الجنسـين
في خل مساحات آمنة من خالل افتتاح ثالثـة حـدائ عامـة فـي ـل مـن رفـ والوحـطى والشـمال عنـاء علـى معـايير وتقيـيم احتياجـات
قامــل عتنفيــذم بالش ـراكة مــع م حســات دوليــة وموليــة وبلــديات وقــر ات خااــة وقــد أاهــرت نتــائج المشــروال انجــا اع والــوا فــي هــذا
المجال.
ي طــي هــذا التقريــر قفـ ة نوعيــة عرامجيــا وخــدماتيا فــي مجــال عمــل الجمعيــة وفــي نوعيــة الصــدمات المقدمــة والتــي حــتقد خــالل األعـوا
الق ادمــة للنســاء واألتفــال مــن لــوايا العن ـ

والســعي الــدائم مــن قبــل مجلــس إدارة الجمعيــة وتاقمهــا التنفيــذي للتص يــف مــن معانــاتهم

ودعم امودهم في مواجهة التوديات المتربًة عهم من اتجاهات عديدة وحقهم في العيش بورية احـتقالل وتوـل مةلـة دولـة مسـتقلة
ينعمون فيها باألمن واألمان والسال وبوياة ريمة أمفالهم في افة بقاال األرض.
انطالقة حقيقية حجلتها الجمعية باتالق مر ـ عايشـة المجتمعـي لتقـديم خـدمات الًـوة النفسـية وةحـاءة احـتصدا العقـاقير فـي أعريـل
 2018عيادة خارجية بسبت عـد الـتمكن مـن افتتاحـه مر ـ مبيـل مـا ـان مصططـا لـهع والـذي جـاء ليلبـي امحتيـا المت ايـد علـى
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الصــدمات النفســية فــي اــل الةـ رو

الًــعبة التــي يعيشــها المـواتن فــي قطــاال غ ـ ة والتــي ت ـ داد آثارهــا الســلبية حــدة فــي حالــة النســاء

وامتفـال وامكفـر لـعفا ألحـباه فيـرة وقـد حــجلل العيـادة الم ـات مـن المسـتفيدين خـالل فتـرة وجيـ ة مـن خـالل التوويـل مـن عيــادات
عايشة المتنقلة على مستوو الموافةات ومن الم حسات الشريكة.
إننا في جمعية عايشة ن د على اـدق العهـد مـع ف اتنـا المسـتهدفة وأننـا لـن نتـوانى للوةـة واحـدة عـن عـذل افـة مـا عوحـعنا مـن أجـل
النهوض بمجتمعنـا الفلسـطيني وتوسـين مسـتوو المشـار ة للنسـاء والشـباه وعيـادة الففـاءات المهنيـة الالعمـة لـدعم هـذا الهـد

وتوقيـ

رحالتنا التي ولعناها ألنفسنا من أجل حماية المشـروال الفلسـطيني عبنـاء دولـة فلسـطينية مسـتقلة يـنعم فيهـا المـواتن بالوريـة والمسـاواة
والفرامة امنسانية.

مجلــــــــس اإلدارة
كلمة المجلس:
فلسطين الموتلةع قطاال غـ ة الموااـرع دولـة عـال وتـن هـذا هـو الواقـع المريـر الـذي يعيشـه أكفـر مـن  2مليـون مـواتن فلسـطيني فـي
وتن يعاني من أبشع وأفةع انواال امنتهاكات بو البشرية والصرق الفال للمواثي الدولية حـيما انـه الشـعت الوحيـد فـي العـالم الـذي
م عال يقبع تول امحتالل حتى يومنا هذا.
تعيش النساء في فلسطين أولاعا خااة وممي ة لألح

بالسلت عن باقي نساء العالم فتعاني افة اقكال القهر والتميي والةلم فـي

مجتمع م عال يعيـر اهتمامـا لفقافـة وعـادات باليـة ويعـاني جـراء الولـع السياحـي البـائس احـتالل وانقسـا وحًـار واعتـداءات وحـروه
متفررة في فترات عمنية متقاربة.
اغالق قطاال غ ة يبقى  2مليون نسمه أكفر من نًفهم نساء مع ولين عن الضفة ال ربية والقدس والعـالم ممـا يوـد مـن حريـة الور ـة
والعال والتعليم وفرص العمل .ي ثر اغالق قطاال غ ة المستمر ألكفر من عشر حنوات تأثي ار مدم ار علـى الفلسـطينيين الـذين يعيشـون
في غ ة .ومـن التوـديات التـي تواجـه النسـاء انتشـار العنـ

المبنـى علـى الـدور امجتمـاعي ومودوديـة الصـدمات المقدمـة لهـن والبطالـة

المرتفعة التي والل إلى أعلى مستوياتها على امتالق فـي اـفوفهن والفقـر وانهيـار البنيـة امقتًـادية ومـا تبعهـا مـن انهيـار لجـدار
الوماية لهن.
المعطيات المذ ورة أعـالم هـي ليسـل موـف اـدفةع عـل لهـا عـدة أحـباه ودممت :الولـع امجتمـاعيع األعمـة امقتًـادية الصانقـةع
المعاناة في معبر رف البريع نتا الًراعات السياحية وباألحاس الوًار الذي يفرله امحتالل على قطاال غـ ة .ـل هـذم العوامـل
ت ثر بشكل مباقر وعمي على حياة النساء واألتفال واألحرة الفلسطينية.
يمر اليو عا

امل على انتصاه مجلس إدارة جمعية عايشة الذي نال الفقة من الجمعية العمومية وبمساعدتها ودعمهـا أكمـل مهمتـه

امولــى فــي توقي ـ رحــالة وأهــدا

الجمعيــة وتنفيــذ خطتهــا امحــتراتيجية للعــا  2018وم عال يعمــل جاهــدا مــن أجــل تطــوير العمــل

بالجمعيــة وتقــديم خــدمات نوعيــة لمــوافي الجمعيــة مــن خــالل تطــوير القــدرات وم ارعــاة احتياجــاتهم المهنيــة والصااــة حســت امكانيــة
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الجمعيــة وأيضــا للف ــات المســتهدفة مــن خــالل رحــم ع ـرامج ومشــاريع نوعيــة تلبــي احتياجــاتهم المت ايــدة فــي اــل التــدهور الصطيــر فــي
امولاال امنسانية.
هــذا هــو التقريــر الفــامن لعايشــة والــذي تــو بوًــول الجمعيــة علــى قــهادة الن اهــة والشــفا ية لمــدة عــامين عــدعم واقـ ار

مر ـ تطــوير

الم حسات  NDCوانطالق مر ـ عايشـة المجتمعـي لصـدمات الًـوة النفسـية وةحـاءة احـتصدا العقـاقير والـذي أحـدن نقلـة نوعيـة فـي
مجال عمل الجمعية وتصًًيتها واثبات هويتها عين الم حسات األهلية على مستوو الوتن.
حــيبقى المجلــس يقــد مــا احــتطاال مــن وقتــه وجهــدم و فاءتــه مــن اجــل الوفــا علــى هــذا امنجــاع الــذي لــم يكــن لــوم وجــود الع يمــة مــن
أعضائه ودعم موافي الجمعية واخالص مموليه في العطاء وثقتهم بقدرتها على امحتمرار والعطاء لف اتها المستهدفة.

أعضاء مجلس اإلدارة:
-

الياس الجلدة

رئيس مجلس اإلدارة

-

خليل قاهين

نائت الرئيس

-

ت ريد جمعة

امين الًندوق

-

ندو عبتاوي

أمين السر

-

رأفل االوة

عضو

-

راوية حما

عضو

-

إيناس جودة

عضو

اجتماعات المجلس والجمعية العمومية:
 .1تـم عقـد امجتمـاال العــادي للجمعيـة العموميـة يــو امثنـين الموافـ  2018/4/23بمقـر جمعيــة عايشـة بوضـور  38عضـوا
من أال  56من أعضاء الجمعيـة العموميـة المسـددين حيـث قـد رئـيس مجلـس امدارة عرلـا مـوج ا للتقريـر امداري للعـا
 2017وتم خالل امجتماال نقاش واقرار التقريرين امداري والمالي واختيار مدق الوسابات حيث تمل الموافقة على التعاقد
مع قر ة تالل أعو غ الـة وقـر ائه مـدق قـانوني لوسـابات الجمعيـة عـن العـا 2018ع مـا تـم اجـراء انتصابـات منتصـاه
مجلس إدارة جديد لألعوا  2021-2018وقد ترق حبعة أعضاء فاعوا جميعا بالت ية من الجمعية العمومية.
 .2ت ــم عق ــد  11اجتم ــاال لمجل ــس اإلدارة خ ــالل الع ــا  2018والت ــي ت ــم فيه ــا مناقش ــة قـ ـ ون الجمعي ــة يم ــا يتعلـ ـ بـ ـالموافين
والمشــاريع والولــع المــالي للجمعيــةع و ــان مــن أهــم مــا تــم خــالل امجتماعــات للمجلــس توعيــع المهــا والمنااــت وتشــكيل
اللج ــانع ومناقش ــة المش ــروعات القائم ــة ف ــي الجمعي ــة و ــذلت المقدم ــة للوً ــول عل ــى التموي ــل والتعيين ــات عل ــى المش ــاريع
والمشار ة في لجان الفرع والمقاعالت واعتمادق اررات تمل بالتداول ومناقشة حلم الرواتت للموافين والمًادقة على ترحـيات
عطاءات واعتماد قوائم موردين للجمعيةع وقد حرص المجلس على لمان الن اهة والشفا ية فـي افـة امجـراءات والسياحـات
المتعلقة بكافة األمور الساع ذ رهاع ما تابع العمل اليومي مع اإلدارة التنفيذية.
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الموارد البشريــــــة
وموافــة و ــان مــنهم  21مــوافي الجمعيــة األحاحــيين فــي

أمــا بالنســبة للعــامالت والعــاملين فــي الجمعيــة فقــد عل ـ عــددهم 45موا ـ

المجامت اإلدارية والمهنية و 24موافين على المشاريعومتطوعين\ات ومنتدعين\ات من م حسات أخرو خار وداخل غ ة.
يمــا يصــق تــاقم الجمعيــة فقــد حًــلل  6مــن موافــات مجموعــة مــنهن علــى مــدره فــي مولـوال المواجهــة بــاحت ار باقـ ار

المــدره

األمريكي المتصًق جو ويستون وفي مجال الجندر التوولي باق ار

الد تور ناتيكو والمنتده من م حسة عروموندو البرت الية.

كما تم تدريت تاقم الجمعية على خطة امخالء في الطواروءباق ار

م حسة أكتد الدولية وت ويد الجمعية بصطـة اخـالء تـم اعتمادهـا

محقا من قبل مجلس اإلدارة.
تم دمج  5حياحات في األدلة وامجراءات اإلدارية والمالية للجمعية والتـدريت عليهاابعـد اعتمادهـا مـن مجلـس اإلدارةع وهـذم السياحـات
هي الجندر وحماية الطفولة ومدونة السلوك والتطوال ومكافوة الفساد والتي تم تطويرها العا .2107
جــدير بالــذ ر أن عــدد المتطــوعين واــل إلــى  8متط ـوال ومتطوعــة خــالل العــا  2018فــي المجــامت المصتلفــة اإلدارة والمشــاريع
والصدم ــة امجتماعي ــة والمواح ــبة والس ــكرتارية وامع ــال والت ــدريت المهن ــي والترجم ــة م ــا وا ــل ع ــدد المت ــدربين م ــن تلب ــة وتالب ــات
الجامعات (امعهرع اإلحالميةع القدس المفتوحةع األقًىع الفلية الجامعية) إلى  75متدره ومتدربة في مجامت علم النفس والصدمة
امجتماعية واإلدارة لمستويات الدعلو والبكالوريوس والماجستير والسكرتارية ومجامت التدريت المهني المصتلفة.

قسم الماليــــة والمشتريـــــــات
العا  2018قهد حر ة حريعة ومت ايدة مـن المعـامالت واإلجـراءات الماليـة والتـي ألـافل لـدائرة الماليـة الم يـد مـن الصبـرة الممسـوجة
بالجودة واملافة النوعية للفادر المتوفر.
تم احتقطاه ادر الافي لدائرة المالية ليفي بمتطلبات العمل ويوق أعلى مستوو مـن الجـودة فـي تنفيـذ المعـامالت الماليـة والًـر
على المشاريع وترتيت حسابات الجمعية والتر ي عل فًل المها في الدائرة المالية وذلت احتجابة للنةا المالي الجديد ما حاهمل
وأقرفل الدائرة على تنةيم وولع المواعنات للمشاريع لتستجيت محتياجات الجمعية.
حيث عل عدد المعامالت المالية التـي تـم

حركة المعامالت المالية

انجاعها خالل العا  1783قيد مواحبيع
تتض ـ ــمن عط ـ ــاءات ع ـ ــدد , 17ع ـ ــروض

16%

28%

أحعار عدد  62عرض حعر.
ووفق ــا للمش ــاريع الت ــي ت ــم تنفي ــذها خ ــالل
العا تم تسليم مـا يقـاره  31تقريـر مـالي
للمشاريع التي تم تنفيذها.

عروض السعر

العطاءات
56%
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قسم إدارة المشاريـــــــع وتجنيـــــــد األموال
قــدمل دائ ـرة المشــاريع وتجنيــد األم ـوال نموذجــا رائعــا خــالل العــا  2018مــن العطــاء والعمــل الــدبوه مــن أجــل تنةــيم العمــل وتجنيــد
األمـوال فقــد علـ عـدد المشــاريع التــي تــم التقـد لهــا  93مشــروال لت طيـة البـرامج وامنشــطة المعتمــدة لـمن الصطــة امحــتراتيجية وخطــة
العمــل للعــا  2019-2018حيــث تمكنــل الــدائرة مــع نهايــة العــا  2018وتوــل اق ـ ار

اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة وبمســاعدة

احتشاري خـارجي مـن ت طيـة مواعنـة العـا  2019املـة وجـ ء مـن مواعنـة العـا  2020وجـاري العمـل اآلن علـى ت طيـة المتبقـي مـن
العا 2020ع حـاهم القسـم خـالل العـا علـى امعـداد للصطـة امحـتراتيجية الصمسـية 2023-2019ع مـا قامـل الـدائرة عولـع خطـ
التنفيــذ للمشــاريع والمتابعــة للتقــارير المصتلفــة الميدانيــة والمرحليــة والنهائيــة ومراجعتهــا قبــل ارحــالها للممــولين هــذا باملــافة إلــى متابعــة
ال يــارات الميدانيــة للممــولين لمتابعــة حــير العمــل لــمن المشــاريع وامنجــاعات والتوــديات ومناقشــة احتياجــات مســتقبلية خااــة بالف ــات
المستهدفة وتطوير العالقة مع عايشة.

العالقــــات العامـــــة والدولية
احــتقبلل الجمعيــة ح ـوالي  33مــن الوفــود امجنبيــة و 98مــن الوفــود والم حســات الموليــة عل ــى مــدار العــا أعرعهــا ممفــل القنً ــلية
البريطانية في فلسـطين ومـدير عرنـامج الواـول للعدالـة وحـيادة القـانون فـي عرنـامج اممـم المتوـدة امنمـائي وهي ـة األمـم المتوـدة للمـرأة
ومسـ ول الب ـرامج فــي منةمــة اليونيســيف بالقــدس ومسـ ول الب ـرامج فــي منةمــة او ســفا الدوليــة و ــان الهــد

منهــا التعــار والتعريــف

بأنشـطة الجمعيـة وتقـديم الجمعيـة للممـولين وامتـالال علـى أولـاال النسـاء واألتفـال فـي قطـاال غـ ة واحتياجـاتهم وبوـث حـبل التعـاون
ودراحة األففار والصط التي مـن الممكـن أن تسـاهم فـي توسـين حـبل المعيشـة لهـم وعيـادة الفـرص لتمكيـنهم مـن المشـار ة فـي عمليـة
التنمية المستدامة والعيش بسال في مجتمعاته.
كما قار ل الجمعيـة بوضـور  43اجتمـاال مـن اجتماعـات مجموعـات الومايـة المصتلفـة التابعـة لهي ـة األمـم المتوـدة الـدعم النفسـيع
حماية الطفلع الومايةع فري العمـل القـانونيع قطـاال التعلـيم والًـوة والتـي تهـد

إلـى التعريـف بالعمـل اإلنسـاني ومشـار ة الصبـرات

عين الم حسات وةعداد قاعدة عيانات خااة بالم حسـات والمشـاريع واألعـداد للف ـات التـي تتلقـى الصـدمات المصتلفـة فـي اـل األولـاال
اإلنسانية في قطاال غ ة.
كما حجلل الجمعية حضور ل 37اجتماال في الشبكات والتوالفات المصتلفة للمرأة والطفل والشباه والمساءلة امجتماعية والتي انل
في مجملها تهد

للض

والمناارة من أجل تعديل قوانين أو مناارة قضايا خااة بوقوق المرأة والطفل باإللـافة إلـى اجتماعـات

قــبكة المنةمــات األهليــة والتــي ــان مــن أعرعهــا اجتمــاال الجمعيــة العموميــة وانتصــاه مجلــس إدارة جديــد وتقيــيم عمــل الشــبكة وولــع
المقترحات والتوايات لتع ي دور الشبكة في تطوير ودعم الم حسات األهلية.
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المشاريـــــــع
المشروع األول" :القيادات النسوية الشابة"
-

تاريخ التنفيذ :مايو –2018أغسطس2018

-

مكان التنفيذ :قطاال غ ة

-

عدد المستفيدين 60 :خريجة

-

جهة التمويلUN UNRWA :

-

المواعنة$20710 :

الهدف العام
توسين قدرة الفتيات الصريجات على ممارحة حريـة امختيـار وامحـتفادة مـن فـرص التنميـة الشصًـية والمهنيـة ومعالجـة عـد المسـاواة علـى جميـع
مستويات الوياة امجتماعية وامقتًادية والسياحية.

أنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
كج ء مـن مبـادرة النـوال امجتمـاعيع يهـد

عرنـامج القيـادات الشـابة  YWLPإلـى تع يـ فـرص العمـل للصريجـات الشـابات فـي قطـاال غـ ة .علـى

وجه التوديدع تم تًميم أنشطة عرنامج  YWLPلتع ي مهارات المشار ات لتوسين واـولهم إلـى فـرص العمـل فـي حـوق العمـل وتع يـ المعرفـة
والمهارات التي اكتسبوها في الجامعة والتي حتفيد المشار ين في مجتمعهم ومناعلهم و ذلت في العمل تسوي وت ويد المشار ين بفرص التوايـفع
والتــي حــتوفر لهــم مهــارات قاعلــة للتوويــل .تــم تــدريت  60خريجــة علــى مولــوعات عــدة المهــارات الوياتيــةع القيــادةع علــو الواحــوهع تفنولوجيــا
المعلومات باملافة الى ورقات توعوية حول العن

المبني على النوال امجتماعي.

المشروع الثاني" :مشروع  /القضاء على التمييز والعنف الجنسي والجنساني ضد النساء ضحايا العنف في
المجتمعات المهشمة في قطاع غزة"
-

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ التنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ 1 :ين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاير31 – 2017
ديسمبر2018

-

مكان التنفيذ:موافةتي غ ة والشمال

-

ع ــدد المسـ ــتفيدين 430 :حـ ــيدات  /رجـ ــال / 300
50من العاملين في الم حسات النسوية

-

جهة التمويلKVINNA TILL KVINNA:

-

المواعنة125,894.73€ :
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الهدف العام:
الى القضاء علـى العنـ

يهد

لـد النسـاء المهمشـات باملـافة الـى عنـاء قـدرات الم حسـات النسـوية فـي التعامـل ال الوـامت المعنفـة واحـتصدا

نموذ التمكين الفردي منهجية والوة تتبع.

األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع وفقا لألهداف االستراتيجية:
❖ خــالل  2018تموــورت انشــطة المشــروال حــول نقــل خب ـرة جمعيــة عايشــة فــي نمــوذ ادارة الوالــة والتمكــين الفــردي الــى م ارك ـ الب ـرامج
النسـائية فــي النًـيرات والـدر مـن خــالل عقــد التـدريبات المكففــة لعـدد  20مــن تـواقم البـرامج النســائية بـاختال
والمهنيــة باملــافة الــى عقــد جلســات المتابعــة امداريــة وامقـ ار
احتهد

تصًًــاتهم امداريــة

امكلينيكــي مــن قبــل تــاقم جمعيــة عايشــة لومايــة المـرأة والطفــل .مــا

المشروال ايضا عيل اممـان جـ ء مـن تطـوير قـدرات الم حسـات التـي تعمـل فـي مجـال حمايـة المـرأة وتـم تـدريت الطـاقم لـديهم

علــى مول ـوال ادارة الوالــة ومتابعــة اداريــة واجتماعــات ربيعــة للتاكــد مــن حــير العمــل بالشــكل الًــوي باملــافة الــى تطــوير دليــل
امجراءات الصاص عيبل اممان والذي يوتوي على قواعد الوماية الصااة بالنساء المقيمات في عيل اممان ما تـم تـدريت تـاقم عيـل
اممــان علــى احــتصدا الــدليل مرجعيــة خااــة عهــم .وفــي إتــار تنفيــذ المشــروال تــم تشــكيل مجموعــة المســاعة الذاتيــة والمكــون مــن 20
ناجية من العن

من المستفيدات السابقات في عرنامج التمكـين الفـردي حيـث تـم تـدريبهم علـى موالـيع متقدمـة ومتطـورة باملـافة الـى

عقد بعف الورقات من قبلهم نوال من مشار ة الصبرات مع نساء أخريات يعشن ارو
❖ تصللل انشطة المشروال ايضا جلسات امق ار

مماثلة.

النفسي وامكلينيكي لطاقم جمعية عايشة من قبل مشر مصتق باملافة الى رحالت

ترفيهية للمستفيدات وللطاقم نوال من الرفاهية.

المشروع الثالث" :مشروع االستجابة الشاملة والحماية للسكان المتضررين من النزاع في قطاع غزة"
-

تـ ــاريخ التنفيـ ــذ12 :يوليـ ــو 11 – 2018أعريـ ــل
2019

-

مكان التنفيذ:موافةات قطاال غ ة

-

عدد المستفيدين 1050 :من السيدات المتـأثرات
بمس ـ ـ ــيرات الع ـ ـ ــودة (أهالي ـ ـ ــالجرحى)ع  450ح ـ ـ ــيدة
جريوةع  600تفل متـأثر بمسـيرات العـودة (300
انــانع  300ذ ــور) مــن عمــر  12-9عــا 150,
ف ة المراهقين ( 150ذ ورع  150انان) مـن عمـر
 7-13عا ع  500جري ذ ور بال ين.
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-

جهة التمويل:اندوق امحتجابة امنسانية OCHA

-

المواعنة$ 321,535 :

الهدف العام
يهد

للمساهمة في التص يف من أثر الن اال علـى الًـوة النفسـية والعقليـة ورفاهيـة للمتـأثرين مـن النسـاءع الرجـالع امتفـال الـذ ور وامنـان علـى

مستوو قطاال غ ة

األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
❖ وقد تموورت انشطة المشروال حول عقد جلسات دعم نفسي للجرحى والمتأثرين من مسيرات العودة حيث تم احتهدا

 15قصق بكل

مجموعة عواقع  10جلسات من الدعم النفسي وذلت باحتصدا دليل حواء ال هرة.
❖ احتهدفل جلسات الدعم النفسي علـى مـدار عمـر المشـروال عـدد 1050مـن السـيدات المتـأثرات بمسـيرات العـودة (أهاليـالجرحى) 450 ,
حيدة جريوة 600 ,تفل متأثر بمسيرات العودة ( 300انان  300 ,ذ ور) من عمر  12-9عا  150,ف ـة المـراهقين ( 150ذ ـور ,
 150انان) من عمر  7-13عا  100 ,حيدة احاله
❖ وهناك انشطة الا ية تضمنها المشروال مفل احتهدا

 500جري علـى مسـتوو الموافةـات الصمـس عواقـع  100جـري لفـل موافةـة

لمدة  5حاعة /يو لمدة يـومين علـى التـوالي لتلقـى تـدريت الرعايـة الذاتيـةع تـدريت خـاص بمـ ودي الصـدمات 24 ,رحلـة ترفيهيـة للف ـات
المستفيدة)
❖ حيث تم انشاء  5عيادات متنقلة خااه بالمشروال على مسـتوو الموافةـات الصمسـة وذلـت محـتقبال الوـامت التـي توتـا محتشـارات
فرديــه وادارة حالــه (جمعيــة اماــدقاء – رف ـ ع جمعيــة المســتقبل الصيريــة -خــانيونسع الجمعيــة الفلســطينية لرعايــة مرلــى الســرتان-
الوحطىع الجامعة امحالمية -غ ةع جمعية انسان عال حدود -الشمال)

االنجازات خالل 2018
❖  749حيدة تلقل  10جلسات الدعم النفسيامجتماعي والًوة العقلية ( 318حيدة جريوه 431,متأثرة من اهالي الجرحى)
❖  36حــيدة تــم احــالتهم للعيــادات المتنقلــة لتلقــي دعــم نفســي اجتمــاعي متصًــق  13 ,حالــة تلقــو احتشــارات عائليــة 13 ,حالــة تلقــل
احتشارة تليفونية 4 ,حيدات تلقوا خدمة متفاملة (ادارةحالةع اعادة تأهيلع مساعدةقانونيةع الصدمات الًويةع خدمات الوماية)
❖  371تفل من عمر  12-9عا ( 148ذ ر 223 ,انفى)
❖  500جري على مستوو الموافةات الصمس عواقع  100جري لفل موافةة لمدة  5حاعة /يو لمدة يومين على التوالي لتلقى تـدريت
الرعاية الذاتية
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التحديات
واجــه تــاقم جمعيــة عايشــة بعــف العقبــات فــى التعامــل مــع بعــف الوــامت حيــث رفضــالبعف التوــدن والتعبيــر عــن قــعورهم خوفــا مــن واــمة
المرض العقلي باإللافة إلى قلة الوعي المجتمعي باملطرابات النفسيةواعرالها

المشروع الرابع " :تمكين النساء المعيالت ألسرهن"
-

ت ـ ـ ـ ــاريخ التنفي ـ ـ ـ ــذ 1:م ـ ـ ـ ــارس – 2018
20مارس 2019

-

مكان التنفيذ :قطاال غ ة

-

ع ـ ــدد المس ـ ــتفيدين 168 :م ـ ــن النس ـ ــاء
المعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيالت ألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرهنع  200مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مس ــتفيدات عرن ــامج ح ــالفةع  200م ــن
الرجــال مــن ذوي الق اربــة مــع مســتفيدات
عرنامج حالفة

-

جهة التمويل:مبادرة النوال امجتماعي-
أونروا  -إقليم حكومة الباحت

-

المواعنة$ 63,300 :

الهدف العام
يهــد

المشــروال إلــى تمكــين النســاء اقتًــاديا مــن خــالل تطــوير مهــارات (إلداريــةع الوياتيــةع الماليــة و ــذلت المعرفــة المرتبطــة بــالعن

المبني على النوال امجتماعي).

أنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
❖ تنفيــذ  350جلســة تدريبيــة لعــدد  14مجموعــة حــول موالــيع الوقايــة مــن العن ـ

المبنــي علــى الن ـوال امجتمــاعيع المهــارات

اإلداريةع اإلدارة المالية والتسوي .
❖ تنفيذ  160جلسة تدريبية حول مواليع الوقاية من العن

المبني على النوال امجتماعي لمستفيدات عرنامج حالفة وأقاربهم.

❖ تنفيذ يو ريادة األعمال ودعوة ممفلي حلطة النقد الفلسطينية والم حسات المًر ية في قطاال غ ة.
❖ عقد ( ) 4ورقات عمل مع ممفلي الم حسات الشريكة وم حسات المجتمع المدني والم حسـات المًـر ية والمـدربين لمناقشـة
آليات تطوير المشروال.
❖ عقد ورقة ختامية للمشروال لعرض ومناقشة التوايات والدروس المستفادة من المشروال.
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❖ عقد  49جلسة تدريبية حول مواليع تقليل المصاتر المالية والًوية والقانونية للمشاريع الً يرة.
❖ عقد ( )7رحالت إلى حالنات األعمال.

المشروع الخامس" :إشراك الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين و نبذ العنف في قطاع غزة"
-

ت ـ ــاريخ التنفي ـ ــذ:ا ين ـ ــاير  31 – 2018ديس ـ ــمبر
2018

-

مكان التنفيذ :قطاال غ ة

-

عدد المستفيدين 75 :حفير

-

جهة التمويل:م حسة يفينا تل يفينا

-

المواعنةEUR 43,585 :

الهدف العام
دعــم ومســاهمة منةمــات المجتمــع المــدني فــي خل ـ عي ــة داعمــة لومايــة وتع ي ـ حقــوق الم ـرأة والمســاواة عــين الجنســين فــي غ ـ ة بويــث
يًب الرجال والفتيان عوامل الت يير أكفر فعالية من أجل الود من العن

المبني على النوال اإلجتماعي لد النساء والفتيات وتع ي

المساواة عين الجنسين.

أنشطة المشروع التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
❖ عقد  10حاعات تدريبية حول مواليع الرعاية الذاتية واألمن المتفامل
❖ عقد  30حاعة تدريبية بعنوان تدريت مدربين حول دليل المواجهة باحت ار
❖ عقد  30حاعة تدريبية بعنوان تدريت مدربين حول دليل الجندرية التوولية
❖ عقد  20حاعة تدريبية حول مولوال اإلحال والعدالة
❖ عقد ( )15اجتماال مع السفراء لمتابعة حير المشروال.
❖ عقد لقاء نً

حنوي مع السفراء لمناقشة مواليع ذات عالقة بالعدالة الجندرية ومناقشة امليات الفضلى لتنفيذ المشروال.

❖ متابعــة المبــادرات التــي حــيقو الســفراء عتنفيــذها وتنفيــذ ( )5مبــادرات مجتمعيــة ال ( )5موافةــات تومــل موالــيع الجندريــة
التوولية والعدالة الجندرية والمساواة عين الجنسين والمواجهة باحت ار .
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❖ تنفيــذ حملــة يــد عيــد نســتطيع وتشــمل عقــد جلســة إذاعيــة وةعــالن إذاعــي وفــيلم وةعــالن مم ــول حــول موالــيع المســاواة عــين
الجنسين.

المشروع السادس" :تحويل وجهات نظر الرجال والفتيان حول العنف المبني على النوع االجتماعي وتعزيز
المساواة بين الجنسين"
-

جهـة التمويـل :هي ـة األمـم المتوـدة للمـرأةUN -
Woman

-

المواعنة 370,000 :قيكل

-

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة التنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ 01.06.2017 :إلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
30.11.2018

-

الف ـ ـ ــة المسـ ـ ــتهدفة 1000 :م اره ـ ـ ـ مـ ـ ــن تـ ـ ــاله
المدارس الفانوية للبنينع  100مـنهم حيشـكلون 5
مجموعــات رياديــة وحــو

يوضــرون تــدريت عنــاء القــدرات وينةمــون مبــادرات مجتمعيــة عــين أق ـرانهم .وباإللــافة إلــى 600

قصق من آبائهم ومعلميهم حيوضرون ورقات عمل للتوعية حول الذ ورة والمساواة عين الجنسين
-

مكان التنفيذ :افة منات قطاال غ ة

الهدف العام
أن يًــب الرجــال والفتيــان أكفــر فعاليــة فــي تع ي ـ المســاواة عــين الجنســينع مــن خــالل  )1المعرفــة والمهــارات والمواق ـ
والفتيــان الداعمــة لوقــوق المـرأة وتع يـ المســاواة عــين الجنســين وت ييــر الــذ ورة )2 .ت يــر المواقـ

لــدو الرجــال

والمعتقــدات المجتمعيــة حــول الــذ ورة

والمساواة عين الجنسين.

األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
❖ تشــكيل لجنــة احتشــارية إلدارة عمليــة التــدريت تتــأل

مــن احتشــاريين وخب ـراء فــي مجــال الجنــدرع العن ـ

المبنــي علــى الن ـوال

امجتماعيع وأعضاء من المدارس الفانوية وو اعرة التربية والتعليم.
❖ إجراء مس أحاحي عن مواق

تاله المـدارس الفانويـة للبنـين فـي الًـ

العاقـر للتعـر علـى معـرفتهم المتعلقـة بالجنـدر

والذ ورةع وربيتهمع وتوديد مجامت التدخلع وتطوير الدليل اإلرقادي المستند إلى نتائج الدراحة امحتقًائية.
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❖ إعداد دليل حول توويل الذ ورية وةقراك الذ ور والرجال في حقوق المرأة والعدالة عـين الجنسـين للشـباه والمـراهقين واآلبـاء
بشأ ن العن

المبني على النوال امجتماعي والذ ورة والمساواة عين الجنسين مـن خـالل عرنـامج ريـادي للمسـاواة عـين الجنسـينع

بما في ذلت تابان إرقاديان الدليل العا ع دليل ريادي المساواة عين الجنسين .
❖ اختيار ( )20فتى من مدارس ثانوية للبنين  -الً
❖ تــدريت عنــاء القــدرات لمعلمــي الً ـ

العاقر لتنفيذ البرنامج داخلها عناء على نتائج المس األحاحي.

العاقــر مــن الــذ ور عــدد ( )40علــى احــتصدا دليــل توويــل الــذ ورة وةق ـراك الــذ ور

واإلنــان فــي حقــوق المـرأة والعدالــة عــين الجنســين ( .مجموعتــانع  30حــاعة  /لفــل مجموعــة) علــى  )1جنــدرع والمســاواة عــين
الجنسينع والعن

المبنـي علـى النـوال امجتمـاعي )2 .المبـاد الذ وريـةع وةعـادة تـأتير السـلطةع وفوـق السـلطة والعالقـات

وفه ــم العنـ ـ ع حي ــث ــان ال ــرض م ــن ت ــدريت المعلم ــين ال ــذ ور الب ــال ع ــددهم  40أنه ــم ح ــيتولوا إدارة مب ــادرة الط ــاله.
وباإللـافة إلـى ذلـتع حيكتسـت المعلمـين والمستشـارين المهـارات وحـتت ير مـواقفهم وحـيتمكنون مـن راـد السـلو يات العنيفــة
عين تاله المدارس المجه ين بالمهارات لول الًراال وتع ي الممارحات الجيدة.
❖ اختيار رياديين المساواة عين الجنسين وبناء قدرتهم حول حقوق المرأةع الذ ورةع المسـاواة عـين الجنسـينع والعنـ
العن

لـد المـرأة /

المبني على النوال امجتماعي.

❖ عق ــد  240جلســة توعيــة ل  2000مــن ت ــاله الفانويــة للبنــين الًـ ـ

العاق ــر ( 80مجموعــة)ع حــتتلقى ــل مجموع ــة 3

جلســات (  4مجموعــات لفــل مدرحــة) حــول موالــيع:النوال امجتمــاعيع المســاواة عــين الجنســينع العن ـ

المبنــي علــى الن ـوال

امجتماعيع مباد الذ وريةع إعادة تأتير السلطةع الرجولةع الوياة العات ية للرجل واحتيعاه العن .
❖ بإق ـ ار

تــاقم عايشــه واللجنــة امحتشــارية تطــوير أداة اختيــار ريــادي المســاواة الجندريــة للبرنــامج وتوديــد ( )100مــن الــذين

لديهم القدرة لالنضما لمجموعات ريادي المساواة الجندرية.
❖ حــيتم عقــد ( )5تــدريبات ( 50حــاعة لفــل تــدريت) ل  50مــن ريــادي المســاواة الجندريــة ( 5مجموعــاتع مجموعــة مــن ــل
موافةة) المبني على األداة ( 20تالت لفل مجموعة) .حتشمل التدريبات على مهارات حياتيةع مهارات التواالع المسـاواة
عين الجنسينع العن

المبني على النوال امجتماعيع ممارحة السلطة والعالقاتع احتيعاه العن ع الرجولةع ي ية التصطي ع

تًميم وتنفيذ المبادرات.
❖ عقــد الريــاديين ليــومي تبــادل ثقــافي يهــد

إلــى عــرض نتــائج المبــادرات وتبــادل الصبـرات عــين مصتلـ

الموافةــات وتقيــيم أثــر

المبادرات في نهاية المشروال.
❖ ت يير مواق

ومعتقدات المجتمع حول الذ ورية والمساواة الجندرية

❖ المعرفة بالعامة والمجتمع والرجال والنساء والفتيان والفتيات بشكل انفرادي حول الذ ورية والمساواة الجندرية
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❖ عقد ( )20ورقة توعية تستهد
رفــع تــوعيتهم بالجنــدر والعن ـ

( )600من اآلباء (ذ ور وانان) (كل ورقة ل  30قصق وتستمر ل  3حاعات) عهـد
المبنــي علــى الن ـوال امجتمــاعي واق ـراك الرجــال والفتيــان فــي ت ييــر الذ وريــة وتع ي ـ المســاواة

الجندرية من نفس المجموعات المصتارة.
❖ حــيعقد ريــادي المســاواة الجندريــة ل ( )5مبــادرات (مبــادرة فــي ــل موافةــة) .حتســتصد المبــادرة العديــد مــن األدوات المبنيــة
علــى مهــارات وربيــة مجموعــات ريــادي المســاواة الجندريــة ودور الرجــال والفتيــان فــي تع يـ المســاواة الجندريــة وت ييــر مفهــو
الذ ورية حواء في المدارس أو في المجتمعات المولية .وعرض النتائج بعد تنفيذ المبادرات.
❖ حــيتم تنفيــذ حملــة منااـرة إعالميــة تشــمل إنتــا فــيلم أنيميشــن لتع ي ـ إقـراك الم ـراهقين فــي ت ييــر الذ وريــة وتع ي ـ المســاواة
الجندرية.
❖ إ قامة حفل نهائي يستضيف مدراء ومعلمين المدارس ونشطاء الرياديين امجتماعيين للمساواة الجندرية لتقديم نتـائج المشـروال
وتشجيع أاواه القرار متصاذ مواق

المشروع السابع" :نحو مستقبل عادل وآمن للنساء"
-

جهة التمويـل :هي ـة األمـم المتوـدة للمـرأةUN -
Woman

-

الموازنة 111400 :قيكل

-

مدة التنفيذ2018/3/31 -2017/10/1 :

-

الفئـــــــة المســـــــتهدفة 1582 :تال ـ ـ ــت/ة مرحل ـ ـ ــة
إعداديـ ـ ــة 563 /أهـ ـ ــالي 26 /مس ـ ـ ـ ولين الًـ ـ ــوة
النفسية في امنروا ومساعديهم.

-

مكان التنفيذ :افة منات قطاال غ ة

الهدف العام
توسين واول النساء والفتيات إلى العدالة واألمن من خالل لمان توفير خدمة المساءلة.
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األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
❖ عقــد  150جلســة توعيــة لعــدد  75مجموعــة تــاله وتالبــات المرحلــة اإلعداديــة و 40جلســة لعــدد  20مجموعــة مــن أهــالي
الطـاله فـي افـة موافةـات قطـاال غـ ة حيـث حًـلل ـل مجموعـة علـى جلســتين -جلسـة حـول العنـ

المبنـي علـى النـوال

امجتماعي وجلسة حول آليات الواول للعدالة قارك فيها  1582تالت وتالبة و 563من األهالي.
❖ عق ــد  5لق ــاءات حواري ــة ع ــين ت ــاله وتالب ــات المرحل ــة اإلعدادي ــة وأه ــاليهم لمناقش ــة موال ــيع العنـ ـ

المبن ــي عل ــى النـ ـوال

امجتماعي وآليات الواول للعدالة قارك فيها  150قصق.
❖ عقــد تــدريت حــول موالــيع العن ـ

المبنــي علــى الن ـوال امجتمــاعي وآليــات الواــول للعدالــة لعــدد  26مــن مش ـرفين الًــوة

النفسية في األنروا ومساعديهم عواقع  30حاعة تدريبية.
❖ عقد  2لقاء حواري مع مشـرفين الًـوة النفسـية فـي امنـروا ومسـاعديهم لمناقشـة آليـة إدخـال الموالـيع التدريبيـة التـي قـاموا
بوضورها في مدارس امنروا وآليات التعاون المستقبلية.

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

مدة التنفيذ30.09.2019 -2018/10/1 :

-

الفئـــــة المســـــتهدفة :النس ـ ــاء م ـ ــن الف ـ ــات الهش ـ ــة
وخريجي لية القانون حديفي التصر

-

الموازنة 65,740 :دومر

-

مكان التنفيذ :موافةة قمال قطاال غ ة

-

بتمويــــل مــــن :عرنـ ــامج األمـ ــم المتوـ ــدة اإلنمـ ــائي-
عرنــامج حواحــية -البرنــامج المشــترك لبرنــامج األمــم
المتوـ ـ ــدة اإلنمـ ـ ــائي وهي ـ ـ ــة األمـ ـ ــم المتوـ ـ ــدة للم ـ ـ ـرأة
ومنةمة األمم المتودة للطفولة – اليونيس  :تع ي حيادة القانون في دولة فلسطين

الهدف العام
توسين واول النساء من الف ات الهشة للعدالة في موافةة قمال قطاال غ ة من خالل تقديم خدمات العون القانوني لهن.
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األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
❖ خــالل المشــروال تــم التنســي مــع ( )2عيــادة قانونيــة فــي موافةــة قــمال قطــاال غـ ة -فــي م حســة نــداء فلســطين (جباليــا) وم حســة حــي
السالتين للتنمية المجتمعية (عيل مهيـا) إلـافة إلـى العيـادة القانونيـة الرئيسـية فـي مقـر جمعيـة عايشـة لتقـديم خـدمات العـون القـانوني
عهم.
❖ تمفيل ( )200حيدة أما المواكم الشرعية في موافةة قمال قطاال غ ة.
❖ عقد ( )32ورقة توعية للنساء من الف ات الهشة حول مواليع قانون األحوال الشصًية وحقوق المرأة.
❖ عقــد ( )50حــاعة تدريبيــة لبنــاء قــدرات خـريجين ليــة القــانون حــديفي التصــر حــول موالــيع حقــوق المـرأة فــي القـوانين الموليــة والدوليــة
والنوال امجتماعي والميران والواية واليات الواول للعدالة واليات حير القضايا في المواكم وقانون األحوال الشصًية.
❖ تقديم خدمات العون القانوني للنساء (احتشارةع مساعدةع توويل).
❖ تنفيذ حملة لرفع حن الوضانة

المشروع التاسع" :تعزيز النهج المبني على حقوق اإلنسان لحماية حقوق النساء ذوات اإلعاقة في قطاع
غزة"
-

تمويل :حكومة ندا

-

فتــــرة التنفيــــذ :فـ ــي الفتـ ـرة مـ ــا عـ ــين 1أعريـ ــل – 2018
31مارس.2019

-

الموازنة278000 :دومر ندي

-

الفئـــة المســـتهدفة:تر ـ أنشــطة المشــروال علــى تقــديم
خــدمات الــدعم النفســي والتوعيــة القانونيــة للنســاء حــول
حقــوق النســاء ذوات اإلعاقــة بعمــر  59-18باملــافة
لتقديم التوعية القانونية مهالي السـيدات وف ـة المصـاتير
وقادة المجتمع المولي.

الهدف العام
يهد

المشروال للتص يف من معاناة النساء ذوات اإلعاقة والوفا على رامتهم اإلنسانية في ال األعمة الوالية في قطاال غ ة ع من خـالل تنفيـذ

جلسات إرقاد جماعية للنساء ذوات اإلعاقة وجلسات إرقاد فردية عبر العيادة المتنقلةع وتقديم خدمات اإلحالة وخدمات إدارة الوامت والوماية ع
والتوعيــة حــول النـ ـوال امجتمــاعي والعن ـ

المبن ــي علــى النـ ـوال امجتمــاعي وتــداعير الوماي ــة وحقــوق المـ ـرأة فــي معــايير الق ــانون الــدولي اإلنس ــاني

والتش ـريعات الفلســطينية وقــانون المعــاق الفلســطيني .مــا قــد المشــروال لمقــدمي الصــدمات دليــل إرقــادي للتــدخل النفســي وتــدريت حــول مبــاد
امحتجابة اإلنسانية.
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األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع:
❖ تطوير دليل حول توفير الدعم النفسي امجتماعي للنساء ذوات اإلعاقةع مـرتب عـدليل عايشـه الـذي حـب تطـويرم بعنـوان حـواء ال هـراء.
يتضمن الدليل إرقادات خااة وأدوات للتعامل مع النساء ذوات اإلعاقة في أوقات الطوار وامعمات.
❖ تنفيذ حملة إعالمية ( 3حلقة إذاعيةع  3حبوت إذاعيع لوحة إعالنيةع جلسة ت ريدع ورقة حقائ )
❖ تنفيــذ ( )50حــاعة تدريبيــة لـ ـ ( )50مــن مقــدمي الصــدمات الــذين يعملــون بشــكل مباقــر مــع النســاء ذوات اإلعاقــة (مجموعتــان 25 /
حاعة) .ع ع التدريت الوعيعالعن
ح ـ ــامت العنـ ـ ـ

المبني على النوعامجتماعيع النوال امجتماعي ع توثيـ انتهـاك حقـوق اإلنسـان ع اكتشـا

وةحالـة

المبن ـ ــي عل ـ ــى النوال امجتم ـ ــاعيع حقوق ذوات اإلعاق ـ ــة فيالقانون ـ ــالدولي اإلنس ـ ــانيع القانون ـ ــالدوليلحقوق اإلنس ـ ــانع

قانونحقوق اإلنسانع قانوناإلعاقة الفلسطيني.
❖ تنفيــذ ( )480جلســة ارقــاد نفســي باحــتصدا دليــل ح ـواء ال ه ـرة ل  600حــيدة مــن ذوات اإلعاقــة مــن أعمــار  59 – 18و>  59حــنةع
( )40مجموعــة تضــم ــل مجموعــة  15حــيدة قــار ن فــي ( )12جلســة احتشــارية نفســية اجتماعيــة .ر ـ ت الجلســات علــى عــدد مــن
المواليع بما في ذلت الصو

والقل والًدمة ومشاكل الفقة في النفس لدو األتفال واحت ار الذات والض

النفسي.

❖ تنفيذ  5أيا مفتوحة للسيدات الالتي حضرن جلسات الدعم النفسي.
❖ تنفيذ ( )50جلسات احتشـارية فرديـة عبـر العيـادة المتنقلـة وةحالـة ( )20حالـة .إحالـة ( )50حالـة توتـا إلـى الومايـة المهنيـة وخـدمات
إدارة الوالة والوماية إلى مراف وقبكات الوماية المتصًًة وةلى مقدمي الصدمات اآلخـرين مفـل الجهـات الفاعلـة فـي مجـال الًـوة
والقانون وحماية األتفال.
❖ تقديم ورقات التوعية لذوات اإلعاقة ( )40ورقة عمل تتفون ل ورقة من  30حيدةع احـتهدفل ورش العمـل  600مـن ذوات اإلعاقـة
ور ت على  )1رفع الوعي حول النـوال امجتمـاعيع والعنـ

المبنـي علـى النـوال امجتمـاعي وتـداعير الومايـة المتاحـة )2 .حقـوق المـرأة

على المعايير المولية والدولية.
❖ تقــديم ورش التوعيــة ألهــالي النســاء ذوات اإلعاقــةع والمصــاتير وغيــرهم مــن قــادة المجتمــع المولــيع ( )72ورقــة عمــل ــل ورقــة عمــل
تتفون من ( )25مشارك ع ور ت على  )1رفع الوعي لدو المجموعات المسـتهدفة حـول النـوال امجتمـاعي والعنـ
امجتماعي وتداعير الوماية المتاحة )2 .حقوق المرأة على المعايير المولية والدولية.

المشروع العاشر" :مشروع التمكين االقتصادي من اجل التغيير المستدام"
-

تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ التنفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ 01/10/2017 :حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
30/09/2019

-

مكان التنفيذ :جميع موافةات قطاال غ ة

-

عدد المستفيدين60 :إمرأة معيلة ألحرتها

-

جهة التمويل:التعاون املماني

-

المواعنة152,425 Euro :
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المبنـي علـى النـوال

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

األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع
من هذا المشروال تلبيـة احتياجـات النسـاء المعـيالت ألحـرهن مـن خـالل عنـاء مهـاراتهن الوياتيـة والماليـة فـي قطـاال غـ ةع بويـث

الهد

تًــب قــادرة علــى امعتمــاد علــى نفســها ولهــا القــدرة علــى مواجهــة الويــاة واــعوباتها دون أي حاجــة إلــى اآلخ ـرين مــن خــالل تنفيــذ
ج لسات الدعم النفسي وامجتماعي وامقتًادية والقانونية والجلسات الفردية وامحتشـارات .ومـن الجـدير بالـذ ر أن تنفيـذ هـذا المشـروال
اتاح الفراة للسيدات التدريت المهني على قسم الصياتة والتطري التجميل الًـو

وافتتـاح قسـمين حـديفين وهمـا التًـميم والطباعـة

والتًوير الفوتـوغ ارفي .باإللـافة إلـى ذلـت تـم تـدريبهم علـى ادارة المشـاريع امقتًـادية الًـ يرة واعطـائهم مـن لفـت مشـاريع مـا تـم
تنفيــذ يومــا مفتوحــا له ـ مء النســاء حيــث تــم احتضــافة قــر ات إق ـراض قامــل خاللــه ه ـ مء النســاء عتقــديم أنفســهم لهــذم الشــر ات التــي
حتساعدهم في تمويل مشاريعهم الصااة.

النتائج:
❖ تــدريت  60حــيدة مــن النســاء المعــيالت ألحــرهن تــدريت مهن ــي قســم الصياتــة والتطري ـ التجميــل الًــو

وافتتــاح قســمين

حــديفين وهمــا التًــميم والطباعــة والتًــوير الفوتــوغرافي وتــدريبهم تــدريت اقتًــادي متصًــق باجمــالي  42حــاعة تدريبــة
مدارة المشاريع الً يرة.
❖ فت  38مشروال مدر للدخل للسيدات المعيالت محرهن

المشروع الحادي عشر" :مشروع التمكين االقتصادي للنساء المعيالت ألسرهن"
-

تـــــــــــــاري التنفيـــــــــــــذ 2017/08/01:حتـ ـ ـ ـ ـ ــى
. 2018/07/31

-

مكان التنفيذ :جميع موافةات قطاال غ ة

-

عدد المستفيدين 30 :إمرأة معيلة ألحرتها

-

جهـــــة التمويـــــل:جمعي ـ ــة الً ـ ــداقة اميس ـ ــلندية
الفلسطينية

-

الموازنة$50,000:
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الهدف العام
تمكين النساء المعيالت محرهن نفسيا واجتماعيـا واقتًـاديا وقانونيـا لتلبيـة احتياجـات معينـة مـن احتياجـاتهم مـن خـالل عنـاء المهـارات
والتدريت.

األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع
من هذا المشروال تلبيـة احتياجـات النسـاء المعـيالت ألحـرهن مـن خـالل عنـاء مهـاراتهن الوياتيـة والماليـة فـي قطـاال غـ ةع بويـث

الهد

تًــب قــادرة علــى امعتمــاد علــى نفســها ولهــا القــدرة علــى مواجهــة الويــاة واــعوباتها دون أي حاجــة إلــى اآلخ ـرين مــن خــالل تنفيــذ
جلسات الدعم النفسي وامجتماعي وامقتًادية والقانونية والجلسات الفردية وامحتشـارات .ومـن الجـدير بالـذ ر أن تنفيـذ هـذا المشـروال
اتــاح الفراــة للســيدات التــدريت المهنــي علــى قســم الصياتــة والتطري ـ التجميــل والًــو  .باإللــافة إلــى ذلــت تــم تــدريبهم علــى ادارة
المشاريع امقتًادية الً يرة واعطائهم من لفت مشاريع ما تم تنفيذ يوما مفتوحـا لهـ مء النسـاء حيـث تـم احتضـافة قـر ات إقـراض
قامل خالله ه مء النساء عتقديم أنفسهم لهذم الشر ات التي حتساعدهم في تمويل مشاريعهم الصااة.
النتائج:
❖ تدريت  30حيدة من النساء المعيالت ألحرهن تـدريت مهنـي قسـم الصياتـة والتطريـ التجميـل الًـو

وتـدريبهم تـدريت اقتًـادي

متصًق مدارة المشاريع الً يرة باجمالي  42حاعة تدريبة.
❖ فت  18مشروال مدر للدخل للسيدات المعيالت محرهن.

المشروع الثاني عشر" :نحو حياة خالية من العنف :مشروع اجتماعي واقتصادي إلدماج النساء النازحات
وذوات اإلعاقة بدون دخل في منطقة الشجاعية – قطاع غزة"
-

تــــــــــــــاري التنفيــــــــــــــذ02/11/2017 :حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
31/03/2018

-

مكان التنفيذ :جميع موافةات قطاال غ ة

-

عدد المستفيدين15:إمرأة معيلة ألحرتها

-

جهـــة التمويـــل:امتو ــاد النس ــوي ال ــدولي للوري ــة
والسال WILPF -

-

الموازنة23,571 EURO:

الهدف العام
تمكين النساء المعيالت محرهن نفسيا واجتماعيـا واقتًـاديا وقانونيـا لتلبيـة احتياجـات معينـة مـن احتياجـاتهم مـن خـالل عنـاء المهـارات
والتدريت.
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األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة المشروع
من هذا المشروال تلبيـة احتياجـات النسـاء المعـيالت ألحـرهن مـن خـالل عنـاء مهـاراتهن الوياتيـة والماليـة فـي قطـاال غـ ةع بويـث

الهد

تًــب قــادرة علــى امعتمــاد علــى نفســها ولهــا القــدرة علــى مواجهــة الويــاة واــعوباتها دون أي حاجــة إلــى اآلخ ـرين مــن خــالل تنفيــذ
جلسات الدعم النفسي وامجتماعي وامقتًادية والقانونية والجلسات الفردية وامحتشـارات .ومـن الجـدير بالـذ ر أن تنفيـذ هـذا المشـروال
اتــاح الفراــة للســيدات التــدريت المهنــي علــى قســم الصياتــة والتطري ـ التجميــل والًــو  .باإللــافة إلــى ذلــت تــم تــدريبهم علــى ادارة
المشاريع امقتًادية الً يرة واعطائهم من لفت مشاريع ما تم تنفيذ يوما مفتوحـا لهـ مء النسـاء حيـث تـم احتضـافة قـر ات إقـراض
قامل خالله ه مء النساء عتقديم أنفسهم لهذم الشر ات التي حتساعدهم في تمويل مشاريعهم الصااة.

النتائج:
-

تدريت  15حيدة من النساء المعيالت ألحرهن تـدريت مهنـي قسـم الصياتـة والتطريـ التجميـل الًـو

وتـدريبهم تـدريت اقتًـادي

متصًق مدارة المشاريع الً يرة بإجمالي  42حاعة تدريبة.
-

فت  9مشاريع مدرة للدخل للسيدات المعيالت محرهن.

المشروع الثالث عشر" :تمكين منظمات المجتمع المدني ومقدمي الرعاية واألطفال بهدف تقوية نظام حماية
الطفولة واالستجابة للعنف ضد األطفال"
-

تــــــاري التنفيــــــذ:

 01/01/2018إلـ ـ ــى

31/12/2018
-

مكان التنفيذ:قمال قطاال غ ةع مدينة غ ة

-

عــدد المســتفيدين210 :تفــالع  650مــن اآلبــاء
واألمهات ع  89مقدمي الصدمات

-

جهة التمويل :م حسة إنقاذ الطفل الدولية.

الهدف العام
حماية المراهقين واألتفال من العنـ

القـائم علـى النـوال اإلجتمـاعي مـن خـالل تع يـ معـرفتهم بوقـوقهم فـي الًـوة اإلنجاعيـة ع ونشـر

ثقافة لتربية اإليجاعية في قطاال غ ة.

االنجازات:
❖ تنفيذ جلسات تدريبية لألتفال واآلباء واألمهات على الـدليل األول والفـاني والفالـث الصـاص بالًـوة اإلنجاعيـة والجنسـية مـن
قبل مقدمي الصدمة وتاقم عمل جمعية عايشة.
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❖ تنفيذ جلسات التربية اميجاعية PDمع اآلباء واألمهات من المجتمع.
❖ تنفيذ جلسات متابعة مع ل مجموعة من أجل لمان أن اآلباء قادرين على تطبي منهج التربية اإليجاعية مع األتفال.
❖ توويل  107حالة من الجلسات والتي تعاني من مشاكل نفسية الى مر

عايشة المجتمعي.

❖ توويل  14حالة من الجلسات الى العيادة القانونية في عايشة ورفع  22قضية.
❖ تنفيذ تدريبات لم ودين الصدمات من منةمات المجتمع المولي على ادلة الًوة امنجاعية من منطقة الجنوه
❖ تنفيــذ حملــة إعالميــة أتفالنــا امانــه قــملل (عمــل د ارحــة  5حــامتع ورقــة حقــائ ع تًــميم مجلــة الفترونيــةع وتفعيــل وحــائل
التوااـل امجتمــاعي) والتــي هــدفل الـى خلـ جمهــور تفــاعلي لـه الرتبــة فــي تعةــيم أثــر الوملــة اإلعالميــة الصااــة بوقــوق
الطفـل فـي الًــوة اإلنجاعيـة والجنســية والتربيـة اإليجاعيــة بويـث يكــون مـدافع عــن حقـوق األتفــال لتص يـف ــل أنـواال العنـ
لدهم في قطاال غ ة.

نتائج المشروع:
❖ تص يف حساحية المجتمع تجام حقوق الًوة اإلنجاعية من أجل لمان قبـول حقـوق الًـوة اإلنجاعيـة الشـاملة مفـل حقـوق
اإلنسان والطفل.
❖ تع ي معار ومهارات حول حقوق الًوة اإلنجاعية لألتفال وأولياء األمور ومقدمي الصدمات.
❖ تع ي معار ومهارات التربية اميجاعية لآلباء واألمهات ومقدمي الصدمات.
❖ توويل عدد من الوامت النفسية الى مر

عايشة المجتمعي ومتابعتها.

❖ توويل عدد من الوامت القانونية الى العيادة القانونية

المشروع الرابع عشر " الحد من ظاهرة الزواج المبكر للطفالت في قطاع غزة من خالل تعزيز حقوقهن
وتمكينهن ليصبحن محفزات للتغيير في مجتمعاتهن "
-

تاريخ التنفيذ2020/09/30 - 2018/10/01 :

-

مكان التنفيذ  :غ ة والشمال

-

عدد المستفيدين 200 :فتاة مت وجة مبك ار او في خطر ال واح المبكر في الف ة العمرية ( )17-14عا و 200فرد من
عوائلتهن وحوالي  100فرد من مدراء المدارس والمدرحين وامخًائيين النفسيين و 40فرد من القضاة والمواميين ورجال
الشرتة و 200فرد من الم حسات األهلية واناال القرار وغيرهم من قرائ المجتمع

-

جهة التمويلAECID :

-

المواعنة200,000 EUR :
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-

الف ة المستهدفة :الفتيات في الف ة العمرية ( )17-14عا واللواتي ت وجن في حن مبكرة او في خطر ال وا المبكر وذلت
محدو األحباه الرئيسية التالية او غيرها:

•

التسره من المدارس في حن مبكرة
امقتًادية او امجتماعية الًعبة والتي تعايشها أحرة الفتاة

•

الةرو

•

السكن في المنات الودودية والمهمشة والتي ي لت عليها التأثر عبعف العادات التي ت يد ال وا المبكر

❖ األنشطة التي سوف تنفذ تحت اطار هذا المشروع:
 .Aالنتيجة األولى :عيادة وعي الفتيات المت وجات مبك ار او في خطر ال وا المبكر بصًوص حقوقهن وتسهيل واولهن الى
خدمات الدعم النفسي امجتماعي والصدمات الًوية والقانونية وهذا يتضمن النشاتات التالية:
 .1القيا بإجراء دراحة احتقًائية لتوديد أماكن انتشار ااهرة ال وا المبكر والتسره من المدارس وما هي األحباه والدوافع
وتوجهات الفتيات في الف ة العمربة ()17-14
 .2تقديم جلسات توعية ودعم نفسي اجتماعي تستهد

 200فتاة مت وجة مبك ار او في خطر ال وا

المبكر وذلت ل يادة

مستوو الوعي لديهن و معرفتهن بوقوقهن المصتلفة والرعاية بالذات و ي ية التعامل مع المشكالت
 .3تقديم خدمات الا ية الى  100فتاة وذلت يشمل خدمات عالجية وتعليمية وقانونية وغيرها

 .Bالنتيجة الفانية :اعادة دمج الفتيات المت وجات مبك ار او في خطر ال وا المبكر في مدارحهن وذلت بعد التشاور معهن
وتقييم احتياجاتهن وهذا يتضمن النشاتات التالية:
 .1توضير  100خطة فردية للفتيات المت وجات مبك ار او في خطر ال وا المبكر إلعادتهن الى المدارس او دمجهن في
تدريبات مهنية حيث حيتم إعداد هذم الصط عناءا على احتياجات الفتيات
 .2تقديم جلسات احتشارية فردية الى  100فتاة مت وجة مبك ار او في خطر ال وا المبكر متضمنا اهم القضايا امجتماعية
والنفسية
 .3القيا عرحالت ترفيهية تستهد

 200من الفتيات المت وجات مبك ار او في خطر ال وا المبكر

 .Cالنتيجة الفالفة :عيادة وعي أحر الفتيات المت وجات مبك ار او في خطر ال وا

المبكر من خالل تقديم جلسات تتضمن

مواليع اجتماعية ونفسية ودعمهم اقتًاديا وحست الواجة وهذا يتضمن النشاتات التالية:
 .1تقديم جلسات احتشارية تتضمن مواليع اجتماعية ونفسية وتر

على مولوال ال وا المبكر وتأثيرم وتستهد

 200أحرة

من احر الفتيات المت وجات مبك ار او في خطر ال وا المبكر
 .2القيا بووالي  400عيارة من لية لمتابعة الوامت وأحرهن ومعرفة ان ان هناك اي عقبات او مشاكل توول دون
احتفادتهن من الجلسات
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 .3تقديم مساعدات مالية الى العائالت الفقيرة لدعم الفتيات في الرجوال الى المدارس وذلت من خالل ت طية مًاريف الرحو
المدرحية والموااالت وغيرها
 .4تقديم تدريبات مهنية الى  30عائلة فقيرة (أمهات الفتيات المت وجات مبك ار او في خطر ال وا المبكر) ل يادة قدراتهن
وتمكينهن اقتًاديا وتع ي ثقتهن بأنفسهن
 .Dالنتيجة الرابعة :عيادة قدرات اناال القرار والم حسات المجتمعية بصًوص ااهرة ال وا المبكر ومصاترم وعيادة الوعي
بأهمية إنهاء ال وا المبكر وتع ي حقوق امنسان وحقوق األتفال وهذا يتضمن النشاتات التالية:
 .1تنفيذ تدريبات منةمة تتضمن  100مشارك من مدراء المدارس والمدرحين وامخًائيين النفسيين وغيرهم
 .2تنةيم  4جلسات نقاقية تتضمن  40فرد من القضاة والمواميين وغيرهم
 .3اقامة  8منتديات مجتمعية تتضمن  200فرد من الم حسات امهلية ورجال الدين واناال قرار
 .4تبني حملة مناارة تتضمن تنةيم حملة لدعم تعليم الفتيات وانهاء ال وا المبكر وعيادة الفرص للفتيات
❖ حو

يتم عقد حفل ختامي في نهاية المشروال للتودن عن انجاعات المشروال والدروس المستفادة.

المشروع الخامس عشر /استخدام أدوات
تكنولوجيا المعلومات لتعزيز حقوق اإلنسان
وخلق مساحات عامة وشاملة في قطاع غزة
-

تاريخ

التنفيذ:

-2017/08/01

2018/11/30
-

مكان التنفيذ  :علدية الشو ةع وادي السلقاع
عيل مهيا

-

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

-

جهة التمويلUN WOMEN :

-

المواعنة 580,058.29 :قيكل
❖ األنشطة التي تم تنفيذها خالل فترة إعداد التقرير:

-

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

تنةيم ( ) 50ورقة عمل توعوية تر

على أهمية المشار ة المدنية للشباه والمراهقين مع التر ي على جهود التعافي

وةعادة اإلعمار.
-

تنةيم دورة تدريبية (  )100حاعة للشباه والمراهقين حول مفاهيم المساواة الجندريةع وقرار مجلس األمن رقم 1325ع
والعن

المبني على النوال امجتماعي وامحتجابة (محيما الوماية من امععا على امنترنل وامعتداء الجنسي)

-

اختيار ( )20من المهندحات المعماريات مع التر ي على أول ت الالتي ينتمون إلى الناعحين  /األحر المهمشة

-

تدريت  20مهندحة معمارية على مفاهيم المساواة عين الجنسينع وحقوق امنسان للمرأةع وقرار مجلس األمن رقم 1325ع
والوقاية من العن

المبني على النوال امجتماعيع وتعميم الوماية والجندر في العمارة (مع التر ي على نموذ  1للمدن

اآلمنة لألمم المتودة للمرأة وبرنامج األمم المتودة للمستوتنات البشرية)  100حاعة تدريبية.
مدفوعة األجر ل ( )9مهندحات معماريات في البلديات (بعد تدريبهن).

-

دعم خل واائ

-

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

-

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

-

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

-

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

-

تنفيذ ( )100ورقة عمل توعوية تشارك الرجال والنساء والفتيان والفتيات وغيرهم من أاواه القرار حول العن

المبني

على النوال امجتماعي والواول اآلمن إلى األماكن العامة.
✓ توصل المشروع إلى النتائج التالية:
-

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

-

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

تع ي القدرات الم حسية والمهنية للمس ولين عن األماكن العامة اآلمنة والمتاحة باحتصدا التفنولوجيا الرقمية
توسين المواق

والسلو يات المتعلقة بوقوق المرأة والفتيات في التمتع باألماكن العامة الصالية من العن

المبني على النوال

امجتماعي

أهم االنجازات الرئيسية خالل العام 2018
❖ حًول الجمعية على قهادة الن اهة والشفا ية لمدة عامين من مر

تطوير الم حسات .NDC

❖ إتــالق مر ـ عايشــة المجتمعــي لصــدمات الًــوة النفســية وةحــاءة احــتصدا العقــاقير وافتتاحــه للعمــل عيــادة خارجيــة عتمويــل
كندي.
❖ الوًول على ترخيق مر

عايشة المجتمعي لصدمات الًوة النفسية وعال امدمان للنساء والفتيات من و اعرة الًوة.

❖ توعي ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـوالي  18956م ـ ـ ـ ــن المجتم ـ ـ ـ ــع المول ـ ـ ـ ــي بقض ـ ـ ـ ــايا العن ـ ـ ـ ـ ـ

ل ـ ـ ـ ــد المـ ـ ـ ـ ـرأة والعنـ ـ ـ ـ ـ

المبن ـ ـ ـ ــي عل ـ ـ ـ ــى النـ ـ ـ ـ ـوال

امجتماعيوالجندروالمشاب ةالمجتمعيه والقضايا القانونية المرتبطة بوقوق المرأة والوماية.
❖ متابعة  540حيدة وفتاة وتفل اكلينيكيا وتبيا من خالل مر

عايشة المجتمعي.

❖ تمفيل  337حيدة أما المواكم الشرعية بعدد اجمالي  578قضية وتقديم  864احتشارة قانونية.
❖ 4024حــيدة وأتفــال ومـ ـراهقين مــن الجنســين ورج ــل حًــلوا عل ــى جلس ــات دع ــم نفس ــي جمع ــي ممنهجــة باحــتصدا تقني ــات
مصتلفة.
❖ تطــوير دليــل الــدعم النفســي امجتمــاعي للناجيــات مــن العن ـ

المبنــي علــى الن ـوال امجتمــاعي مــن النســاء ذوات امعاقــة فــي

منات الن اال ملو لدليل حواء ال هرة الذي تم تطويرم حابقا وذلت عتمويل من الوكومة الفندية.
❖ اج ـ ـراء مس ـ ـ احاحـ ــي لصـ ــدمات التمكـ ــين امقتًـ ــادي وفـ ــرص العمـ ــل والتش ـ ـ يل للناجيـ ــات مـ ــن العن ـ ـ

امجتمـ ــاعي تمويـ ــل

APSاألحبانية.
❖ إتالق دراحة مسوية حول توجهـات المجتمـع الفلسـطيني اتجـام اـاهرة الـ وا المبكـر فـي قطـاال غـ ة وحـبل مواجهتهـا والوـد
منها.
❖ تمكين  115حيدة من النساء لوايا العن
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في نفسيا واجتماعيا وقانونيا واقتًاديا لمن عرنامج التمكين الفردي.

❖ تمويل  36مشروال ا ير عبر نةا المن والقروض الميسرة من خالل المشاريع المصتلفة وحافةـة القـرض الوسـن لجمعيـة
عايشة.

التحديـــــات والمعيقـــــــات
تحديات عامة
الثقافة
•

الفقافــة الذ وريــة والممارحــات امجتماعيــةع اق ـراك الــذ ور أتفــال وبــال ين فــي الب ـرامج الوقائيــة والتــدخالت العالجيــةع دمــج
الجهات الدينية والروحية في التصطي و امنشطة الدامجة.
وبرامج مناهضة العن

المبني على النوال امجتماعي.

•

التوجهات الفقا ية للعاملين في القطاعات المصتلفة نوو العن

•

توديات تواجه عرامج الدعم امقتًادي والعمل والتعليم ونها تمفل تهديدا للدور الذ وري والسلطة الذ ورية.

االحتالل
•

الوروه المتفررة وامعمات تفرض عن قًد ابقاء التدخالت على مستوو امحتجابات الطارئة وامغاثة امنسانية فـي جميـع
المجـامتع وتمنـع امنتقــال الـى م ارحـل التعــافي و التنميـة وهنــا يجـت امنتبـام الــى هـذم امحـتراتيجية السياحــية و تأثيرهـا علــى
اختيار النماذ والمقاربات لمواجهة العن .

•
•

وجود إتار وخطة لالحتجابة الطارئة م يمنع وجود خط وبرامج تنمية تويلة المدو.
حياحات وممارحات امحتالل وعالقتها بالعن

المبني على النوال امجتماعي.

الحصار
•

الوًار هـو تقتيـر المـوارد وتقييـد الور ـة واحـدان اعمـات متفـررة عهـد
ينتج عن ذلت من مشاريع متوقفة واهدا

•

اثر الوًار على مشاريع مناهضـة العنـ

قـ ل المجتمـع عـن المطالبـة بـالوقوق والتنميـة ومـا

م جلة.
القـائم علـى النـوال امجتمـاعي مـن تشـتل الجهـود وعـد امتفـاق علـى امولويـاتع

وعد المتابعة والتقيـيم للبـرامج مـن ناحيـة مالءمتهـا وفعاليتهـاع وتعليـ المسـ ولية عـن نتـائج وفعاليـة البـرامج ,والتضـيي علـى
العاملين في المجال امنساني والوقوقي.
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االنقسام
هو المرض امحاحي في الجسم الفلسطيني ويود مـن امتفـاق علـى امهـدا
ذلت على عرامج مناهضة العن

والسياحـات العامـة وتبـادل المـوارد والصبـراتع و يـف اثـر

لد المرأة.

تحديات خاصة
•

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

•

ارتفــاال رحــو الموــاكم الشــرعية أدو الــى ارتفــاال عــدد النســاء المتوجهــة لطلــت الصدمــة القانونيــة وبالتــالي اعديــاد العــتء علــى
العيادة القانونية الجمعية.

•
•

تصًيق تاقم لتجنيد األموال م عال يشكل عتء حقيقي تواجهه إدارة الجمعية.
يما يصق التنسي مع م حسات المجتمع المولي الوكومية وال ير حكومية لتقديم خدمات إلا ية هناك عج وال لـدو
تلت الم حسات في احتمرار تقديم الصدمات الًوية واإلغاثية.

•

اعوبة توفر والوًول على احًائيات تصق األقكال المصتلفة للعن

لد المرأة في قطاال غ ة.

احتياجـــــات مستقبليــــــة
❖ تطـوير دائـرة المشـاريع عت طيــة الف ـرة فــي لـع

التمويــل ال يـر مقيــد والـذي يعتبــر توـديا حقيقيــا ألغلـت الم حســات األهليــة

وعلى رأحها النسوية.
❖ تطوير وتوحيع عمل مر

عايشة المجتمعي ليشمل خدمة المبيل لوامت الًوة النفسية واحاءة احتصدا العقاقير.

❖ عضــوية فــي قــبكات دوليــة يضــمن تمفيــل عــل المســتوو الــدولي للجمعيــة ويســم لهــا بــامتالال علــى ومشــار ة التجــاره مــع
منةمات وحكومات دولية.
❖ احــتودان دوائــر جديــدة ف ــي الجمعيــة لتف ــي بواجــة الجمعيــة فــي اــل التوحــع المتس ــارال لعمــل الجمعيــة وبنــاء عل ــى تلــت
الممولين.
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ملحق رقم  :1خدمات الجمعية والمستفيدين لعام 2018
احتطاعل الجمعية في العا  2018تقديم خدماتها لعدد  37909من المستفيدين/ات (نساء ورجال وأتفال وتفالت) لمن
مشاريعها المصتلفة قي جميع موافةات قطاال غ ة ولمن مجامت خدماتها الرئيسية الستة وهي:
 .1امبوان وبناء القدرات
 .2التمكين امقتًادي والتدريت المهني
 .3الًوة النفسية وحوء احتصدا العقاقير
 .4العون القانوني
 .5الدعم النفسي امجتماعي وةدارة الوالة
 .6التوعية والمناارة
حيث ان توعيع المستفيدين حست الجنس والعمر واإلعاقة التالي:
▪

نساء20160 :

▪

رجال9475 :

▪

فتيات3067 :

▪

فتيان4593 :

▪

ذوي/ذوات إعاقة814 :

Beneficiaries By Service
1%

)(2842
)(586

Researches and Capacity Building

7%

3%

Economic Empowerment and Vocational
Trainings

)(330

Menatl Health and Substance Abuse
)Legal Aid Services (1110

)(12216
)(22329
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1%

Psychosocial Support and Case
Management

Awareness Raising and Advocacy

31%

57%

Beneficiaries By Place
(9309)

North Gaza

16%
24%

Gaza

(12348)
(6471)

Middle Area

13%

(4979)

Khan Yunis
Rafah
16%

(6306)

31%

Beneficiaries disagregated data
2%
8%

Women

12%

(20160)

Men

(9475)

Boys

(4593)

Girls

(3067)

53%
25%

Disabilities

(814)

(37295)
(814)
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(698)

(52)
(688)

(263)

(632)

(10)

(184)

(4)

(640)

(1)

Main Services
per Locality

(2650)
(5116)
(1601)
(1715)
(1134)

(118)
(267)
(56)
(52)
(93)

(4791)
(5904)
(4172)
(3024)
(4438)

(1000)
(110)
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