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 رؤية المركز 1.1 

ن النساء ومنارصة حقوقهن من أجل الوصول للعدالة والمساواة  مركز شؤون المرأة هو مركز نسوى للمعرفة يسىع لتمكي 

ي عملية التنمية المستدامة الفلسطينية. 
ن
 ف

 رسالة المركز   1.2

ن النساء وتعزيز حقوق المرأة مركز شؤون المرأة هو جمعية أهلية نسويه مستقلة غي  ربحية تهدف إىل تمك ي 

ن المرأة واألبحاث والمنارصة.  الجندرية والمساواة م مركز شؤون المرأة خالل تحقيقه لرؤيته  من خالل برامج تمكي  ن يلي 

ام بحكم القانون والشفافية والتسامح والعدالة والمساواة  ن ي تشمل المسئولية وااللي 
ورسالته بمبادئ حقوق اإلنسان والت 

ن للفئات المهشمةوعدم التم ن والمشاركة والتمكي   .يي 

اتيجية للمركز  31.   األهداف االستر

ن النساء والفتيات اقتصاديا واجتماعيا قانونيا وتعزيز مشاركتهن السياسية.  .1 ي تمكي 
ن
 المساهمة ف

2.  . ن عملية صنع القرار المبنية عىل المعرفة والوعي فيما يتعلق بقضايا المرأة والنوع االجتماعي  تحسي 

ي تخص حقوق ال .3
يعات الت  اتيجيات والتشر ي السياسات واالسي 

ن
ي خلق بيئة داعمة لتعزيز التغيي  ف

ن
مساهمة ف

ي الحياة السياسية والعا
ن
 مة. المرأة والعدالة الجندرية ومشاركة المرأة ف

 

 

  

 1 مركز شؤون المرأةتعريف ب

 عضوية المركز

ي التحالفات واالتحادات 
 
شارك مركز شؤون بفاعلية ف

اتيجية التواصل والتشبيك مع  والشبكات، وذلك لتعزيز استر

المؤسسات النسوية القاعدية والمؤسسات األهلية غتر 

 : ي
 
 حكومية، حيث إن المركز عضو فاعل ف

 شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية.  .1

 . لمناهضة العنف ضد المرأة ف أملتحال .2

 .الشبكة العربية للمرأة )عائشة( .3

4.  .)  المركز مؤسس لتحالف )عدالة من أجل التغي 

ي  .5
 . UNالفرعية  مجموعة العمل القانونن

ي عىل  .6
مجموعة العمل الفرعية للتصدي للعنف المبتن

 .  النوع االجتماعي

 سيداو. االئتالف النسوي لتطبيق اتفاقية  .7

ي ل .8
 . 1325لقرار االئتالف الوطتن

 برامــــج المركز

ن المرأة.  .1  برنامج تمكي 

 برنامج المعلومات واألبحاث.  .2

 برنامج المنارصة والضغط.  .3
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 

ي والماىلي للمركز لمناقشة واعتماد كل من التق 13/08/2020كز شؤون المرأة بتاري    خ جتمعت الجمعية العمومية لمر ا
رير الفتن

ي إنجاح نشاطات المركز: 2019للعام 
ن
 ، وفيما يىلي قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين ساهموا بفاعلية ف

 المنصب االسم #

 رئيس مجلس اإلدارة أ. زينب الغنيمي   .1

حبيل الزعيم  .2  نائب رئيس مجلس اإلدارة أ. شر

ن ش طالل عوكل. أ  .3  أمي 

ن  د. مي نايف  .4   صندوقأمي 

اس بسيسو  .5  عضو مجلس اإلدارة أ. نير

 عضو مجلس اإلدارة أ. تيسي  محيسن  .6

 عضو مجلس اإلدارة د. محمد أبو سعدة  .7
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 الطاقم األساسي 

ي  االسم #
 المسىم الوظيف 

 المديرة آمال صيام . 1

ب . 2 ة ريم الني   منسقة المشاري    ع الصغي 

 منسقة الفيديو اعتماد وشح . 3

 منسقة التدريب ربيع يني  ش . 4

 منسقة المراقبة والتقييم رانية بسيسو . 5

 منسقة المنارصة وسام جودة . 6

 منسقة اإلعالم ريم البحيصي  . 7

 منسقة المعلومات هناء الزنط . 8

فا . 9  رئيسي  محاسب حنان الشر

 محاسبة نىه عياد  . 10

 محاسبة اشاء عزيز . 11

ة سمر الخطيب . 12  سكرتي 

 مراسلة الغزاىلي  نعمة . 13
 

 طاقم المشاريــــع

 االتصال والتواصلمنسقة  رنا الحداد . 14

 منسقة العيادة القانونية سهي  البابا . 15

 محامية هالة نبهان . 16

 محامية رقية أبو منديل . 17

 محامية مريم أبو شعبان  . 18

 محامية هبة أبو غنيم . 19

وع آالء الشاج . 20  منسقة مشر

وع صالحابتسام  . 21  منسقة مشر

ي  منسقة مريم عاشور . 22 وع االتحاد األورونر
 اتصال وتواصل لمشر

 مطور أعمال أحمد فليونة . 23

 مطور أعمال اتحاد سليم  . 24

ي النحال . 25
 مساعدة منسقة تهانن

 مساعدة منسقة دعاء أبو جياب . 26

 مساعدة منسقة اشاء أبو شاكر . 27

 مساعدة منسقة نهال حسن . 28

 مساعدة منسقة أديم يونس . 29

 مساعدة منسقة فوزية الشامي  . 30

ي المركز خالل العام    
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 منسقة ميدانية نورا طشطاش . 31

 ميدانية منسقة يارا الحلو . 32

 

 

ن حمودة . 33  ميدانية منسقة نفي 

 
 ميدانية منسقة هيام فرحات . 34

 
 منسقة ميدانية نورا أبو مرسة . 35

ن  . 36 اح الزعاني   ألخصائياتااستشارية  انشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرة حالة سلم السويركي  . 37

ي  . 38
 أخصائية نشين البشيت 

ن يونس . 39  أخصائية حني 

 أخصائية أسماء سعادة . 40

 أخصائية متن أبو علبة . 41

 أخصائية سعاد أبو ضلفة . 42

 أخصائية  والء عوض هللا . 43

 أخصائية مزين أبو جربوع . 44
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 :2020خطة العمل لعام تهدفة ألنشطة وفعاليات الفئات المس

ي مركز شؤون المرأة.  -
ن
 الطاقم العامل ف

/ات وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات النسوية القاعدية واألهلية.   - ي
 موظفن

ي المناطق المهمشة.  -
ن
 أرباب وربات البيوت ف

/ات، وقادات المجتمع.  - ن  القيادات الشابة، الباحثي 

ة. النساء المهمشات صاحبات المش  -  اري    ع الصغي 

-  . ي عىل النوع االجتماعي
 النساء الناجيات من العنف المبتن

ات العودة، األرامل والمطلقات.  -  النساء المهمشات والمتأثرات من مسي 

/ات والشابات الخريجات.  - ن  طالب وطالبات الجامعات والصحافيي 

ي قطاع غزة.  -
ن
ي ف

ي مؤسسات المجتمع المدنن
ن
 النساء العامالت ف

 ذوات االعاقة. النساء والفتيات  -

ي قطاع 
ن
ي ف

ين كالمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدنن ن عىل المناطق المهمشة، والمستفيدون/ات غي  المباشر كي 
مع الي 

 غزة. 

ي قطاع غزة عير  1058884مركز شؤون المرأة قد وصل ألكير من 
ن
، حيث نشاطاته المختلفةمستفيد/ة من مناطق مختلفة ف

 أن: 

ين عدد المستفيدين ا -  . ذكر  55696و انتر  74810منهم  130506لمباشر

ين  -   مستفيد/ة.  928378وعدد المستفيدين الغي  مباشر
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57%

43%

لعام ات المركز حسب الجنس ل/تصنيف مستفيدي
2020

نساء

رجال

18+نساء
53%

18-فتيات
4%

18+رجال
42%

18-فتيان
1%

ق ات  خدمات مركز شؤون المرأة وف/تصنيف مستفيدي
2020-الجنس و الفئة العمرية 
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32%

16%

52%

ات للمركز حسب /ات المباشرين/المستفيدي
2020البرامج للعام 

برنامج بناء القدرات

برنامج األبحاث والمعلومات

برنامج المناصرة واالعالم

2020عام ات المباشرين وغير المباشرين لل/توزيع المستفيدين

ات المباشرين /اجمالي عدد المستفيدين ات غيرالمباشرين /اجمالي عدد المستفيدين
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ورش توعوية  تدريبات نوعية تدريبات مهنية
ة استشارات فني

وتقنية

طاوالت مستديرة مجموعات عمل دراسيةأيام جلسات مساءلة

لقاءات حوارية مساعدات مالية 
فرص عمل 

مؤقتة
تسديد رسوم 

جامعية

ومنحقروض حمالت مناصرة  ة مبادرات مجتمعي
حمالت اعالمية 

الكترونية

جلسات تغريد افالم وثائقية  حلقات اذاعية   مجلة 

دراسات وابحاث أوراق تحليلية  ممارسات جيدة  اوراق حقائق

تدخالت قانونية
واستشارات

التمثيل في 
المحاكم

دعم نفسي
جماعياجتماعي

دعم نفسي 
واجتماعي

ادارة حالة  حقائب حماية أيام ترفيهية

 5 أنشطة المركز
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ن النساء والدفاع عن حقوقهن بدعم من الجهات المانحة لتنفيذ أنشطته وتحقيق النتائج  قام مركز شؤون المرأة عىل تمكي 

ن المرأة وبرنامج المعلومات واألبحاث، برنامج المنارصة  التنموية المستهدفة ي إطار برامجه الثالث وهي )برنامج تمكي 
ن
ف

وذلك حسب ما جاء ( $2,032,969) 2020ام المبالغ المستلمة من الجهات المانحة خالل العجماىلي إبلغ والضغط( حيث 

ي مسودة تقرير مدقق الحسابات )صفحة رقم 
ن
:  2020خالل العام  المانحةوالجهات (، 5، بند رقم 14ف  هي

 

# Organization  

1.  Kvinna till Kvinna (KtK)  

2.  Christian Aid (CA)  

3.  The United Nations office for the coordination of Humanitarian 
Affairs – (UN OCHA) 

 

4.  Dan Church Aid Organization- DCA  

5.  Trocaire Working for just world Ireland (Trocaire)  

6.  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH 

 

7.  United Nations Population Fund (UNFPA)  

8.  United Nations Entity for gender equality and the empowerment 
of Women (UNWOMEN) 

 

9.  United Nations Development Programme (UNDP-1)  

10.  Belgian Development Agency - Enable  

11.  MA’AN Development Center  

12.  Norwegian People Aid -NPA  

13.  Islamic Relief  

14.  European Union  

15.  United Nations Democracy Fund (UNDEF)  

16.  Danish Representative Office in Ramallah (DRO)  

17.  Central Elections Commission (CEC)  

18.  Grassroots International  

 

 6 2020الجهات المانحة لعام 
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ي تعزيز بناء القدرات 
ن
ة والعيادة القانونية( يهدف إىل المساهمة ف ن المرأة بأقسامه )التدريب والمشاري    ع الصغي  برنامج تمكي 
ي قطاع غزة، وذل

ن
ي المناطق المهمشة ف

ن
ي مركز شؤون المرأة والمؤسسات النسوية والنساء ف

ن
ك من خالل التنمية للطاقم العامل ف

  .المهنية للمؤسسات النسوية القاعدية، والفرص االقتصادية للنساء المهمشات، والتوعية الجندرية

 
 التدريب 7.1.1

نامج وتحقيق المخرجات التالية:  2020 وفق خطة قسم التدريب للعام  تم تنفيذ األنشطة التابعة للير

 (54 ن تدريب  حول "األمن والرفاه".  ( من موظفات مركز شؤون المرأة حضن

  .تطوير دليل سياسات وإجراءات إدارة المشاري    ع 

  ات، وضع الضوابط/ ن /ات والمتطوعي  ن تطوير نظام الرقابة الداخلية للمركز يشمل )دور مجلس اإلدارة، دور اإلدارة، العاملي 

 الداخلية، التقييم والرقابة، تحليل المخاطر، وسياسة اإلجراءات المالية المتبعة(. 

  ي عام
ن
ي للتقييم، المتابعة، المساءلة، والتعلم ألنشطة المركز ف

ي ذلك النتائج  2020تطوير وتحديث اإلطار المنطف 
ن
بما ف

ي لتنفيذ األنشطة. 
 المتوقعة، األهداف، أدوات جمع البيانات، المسؤولية والجدول الزمتن

  التغيي  لمركز شؤون المرأة. تطوير دليل نظرية 

  اتيجية اال اتيجية االتصال والتواصل العامة للمركز. تطوير اسي  امج ومشاري    ع المركز، بما يشمل اسي   تصال والتواصل لير

  ،ية، تحليل البيانات ي المركز بما يتضمن أهداف ومنهجية برنامج تنمية الموارد البشر
ن
تطوير وتنمية قدرات العامالت ف

 ووضع خطط العمل. 

 (4( ن ي المركز حضن
ن
ساعة تدريبية( حول )محاسبة المنظمات الغي  حكومية، األساس  50( من الموظفات العامالت ف

النقدي واالستحقاق والمعايي  الدولية إلعداد التقارير المالية، التقارير المالية والسياسات المحاسبية، البيانات المالية 

انية والتدفقات ال ن ، العقود المتعلقة بالمشاري    ع، اعداد المي  نقدية، الرقابة الداخلية وتقييم للمشاري    ع، التحليل الماىلي

 المخاطر، المراقبة والتقييم الماىلي واإلداري للمنظمات الغي  حكومية(. 

 (12 ات العملية ها )( لقاءات واجتماعات لتبادل الخير ي 25حضن
ن
/ات ف ن ي تقديم الخدمات  ( من العاملي 

ن
المؤسسات العاملة ف

ي المركز وذ
ن
ي ظل اعالن القانونية ومحاميات العيادة القانونية ف

ن
عية ف لك عير تقنية الزووم، حول آلية عمل المحاكم الشر

ي تقديم الخدمات للفئات المهمشة وعرض تجارب  هن وأهم العقبات 
ن
حالة الطوارئ خالل جائحة كورونا وآلية العمل ف

ي واجهتهن وكيفية التغلب عليها والدروس المستفادة. 
 والتحديات الت 

 (12 لقاءات واجتماعات لتبادل )ات العملية ها ) الخير ي 41حضن
ن
/ات ف ن ي مجال إدارة  ( من العاملي 

ن
المؤسسات العاملة ف

الحالة وخدمات الدعم النفسي االجتماعي واألخصائيات االجتماعيات 

ي ظل 
ن
ي المركز وذلك عير تقنية الزووم، وحول آلية عمل المؤسسات ف

ن
ف

ي تقديم الخدمات للفئات المهمشة 
ن
وعرض جائحة كورونا وآلية العمل ف

ي واجهتهن وكيفية التغلب عليها 
تجارب  هن وأهم العقبات والتحديات الت 

 والدروس المستفادة. 

 (7 ي اللغة
ن
ن تدريب متقدم ف ي مركز شؤون المرأة تلقي 

ن
( من العامالت ف

ية، و ) ن ي اللغة 15اإلنجلي 
ن
ن تدريب ف ي المركز تلقي 

ن
( من العامالت ف

ية.  ن  اإلنجلي 

 (6 ي المركز حضن
ن
( ساعة تدريبية تقنية وتقديم استشارات فنية لهن أثناء العمل حول "اعداد المذكرة 22ن )( من العامالت ف

حات بفاعلية لتحقيق الحصول عىل التمويل".  ، وكتابة المقي  حات المشاري    ع ذو التمويل الكبي 
 األولية لمقي 

 7 2020انجازات مركز شؤون المرأة خالل عام 
 برنامج تمكير  المرأة 7.1
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 (4ات ولنقل تجارب المؤسسات النسوية القاعدية ح ها )( لقاءات واجتماعات لتبادل الخير ( من قادة المجتمع 125ضن

ي ظل جائحة  
ن
ن النساءحول )العنف ضد المرأة ف وس كورونا عىل عمل المؤسسات  كورونا، وتقوية ودعم تمكي  وتأثي  في 

 النسوية(. 

 (10 مجموعات نقاش لرفع الوعي حول )

)الجندر وحقوق المرأة، العنف األشي ضد 

 المرأة آثاره وأسبابه، آليات الدعم والحماية،

وتمارين تعزيز الثقة بالنفس( تم تنفيذها من قبل 

ها ) ( من 167مجموعات العمل الشبابية حضن

ي المؤسسات النسوية القاعدية. 
ن
/ات ف ن  العاملي 

  ي
ونن  بعنوان )حياتنا أجمل بال تفعيل منتدى الكي 

نشر تصاميم ومعلومات باإلجراءات عنف( و 

وس كورونا والتوعية عن  الوقائية من في 

ه عىل انتشار العنف مخاطرة وع القته وتأثي 

، وضمان حماية  ي عىل النوع االجتماعي
المبتن

 النساء. حقوق حقوق االنسان خاصة 

 (5 اجتماعات ولقاءات مع ) ، وكالء التغيي 

ها ) ات ( خري    ج/ة 54حضن وذلك لتبادل الخير

والتجارب والدروس المستفادة خالل تنفيذ 

وع من ورشات  وكالء التغيي  ألنشطة المشر

توعوية للفئات المستهدفة والتنسيق لتنفيذ 

 اللقاءات الحوارية وجلسات المساءلة. 

 (28(من موظفات مركز شؤون المرأة و )من 25 )

/ات المؤسسات النسوية القاعدية  ن موظفي 

ن ) وس  20حضن ساعة تدريبية( حول "في 

كورونا وحقوق النساء" تم التطرق لقضايا 

ي عىل النوع االجتماعي 
ي ظل العنف المبتن

ن
 ف

 جائحة كورونا. 

 (40 ي
ن
ي ف

ن تدريب تقتن ( خريجة جامعية حضن

ن عىل   4مجال تكنولوجيا المعلومات مقسمي 

ي  90مجموعات بواقع 
ن
ساعة لكل مجموعة ف

 Motion Graphic, Digitalالمجاالت التالية )

Marketing, Data Visualization using 

Python, and WordPress( أي بإجماىلي )360 )

 تدريبية تقنية.  ساعة

 (40 ن ( خريجة جامعية تم تقسيمهم لمجموعتي 

ت ) ( ساعة تدريبية حول مهارات االتصال الفعال والمهارات الحياتية )آداب كتابة الرسائل 15كل مجموعة حضن

ي 
ن
ة الذاتية ف ، كتابة السي  ، مهارة الكتابة الفنية للملف الشخصي ي

ونن يد االلكي  ونية والتواصل عير الير
منصات العمل  االلكي 

الحر، إدارة العمالء، بناء هوية المستقل وملفه الشخصي ومحفظة أعماله، اجراء االتصاالت الرقمية فيديو وصوت، الكتابة 

   وذلك لتأهيل المشاركات لسوق العمل.  والتدوين، وتطبيقات إدارة المهام(

 (40مقسم )ن تدريب حول العمل عن بعد )العمل الحر ن بواقع ( خريجة جامعية حضن ن عىل مجموعتي  ساعة لكل  30ي 

 ( ساعة تدريبية وذلك لتعزيز مهاراتهن من أجل الوصول لمصادر الدخل الدائمة. 60مجموعة أي بإجماىلي )

 قصة نجاح من قسم التدريب

 : السيدة دعاء جبر
 عامًا، متزوجة 35أبلغ من العمر  ،جنوب قطاع غزةأسكن في 

درست هندسة االتصاالت والتحكم في الجامعة  ،أبناء 4ولدي 
اقتصادي من وضع  سرتي. تعاني أ2008اإلسالمية وتخرجت عام 

ال يفي باحتياجات األسرة. تخرجت  متعسر نظرًا ألن دخل زوجي
دعاء من الجامعة بتفوق وعملت معيدة لمدة عام كامل ومنذ ذلك 

 الحين لم تستطع الحصول على أي فرصة عمل أخرى.
العمل الحر المنفذ من قبل مركز التقني و علمت بأنشطة التدريب 

في فترة قصيرة من خالل عت ها. واستطوالتحقت ب ون المرأة ؤ ش
وما تبعها من  Paythonبالتدريب التقني في مجال ي التزام

مشاريع من ال، الحصول على عدد استشارات فنية )متابعة فنية(
ضًا من خالل وأي وخمساتعلى منصات العمل الحر مثل مستقل 

خالل شهرين دخاًل  يبما وفر لمواقع التواصل االجتماعي منصات 
 .يفي إعانة أسرت نيساعدمما دوالر  (2000)جاوز ال يت

عبرت دعاء عن سعادتها بااللتحاق بالبرنامج: "هذا البرنامج مميز 
" الحديثة التي يحتاجها سوق العمل وهو يدعم التخصصات جدًا،

به، مما انعكس وأضافت: "من الجميل أن يرى اإلنسان محصلة تع
إلنسان آفاقًا مختلفة ويزيد يفتح لالحر العمل ف على بشكل إيجابي،

 ات بأن يتجهوا إلى العمل الحر/من طموحه. أنصح الخريجين
ليستقلوا بأنفسهم ويطوروا من شخصياتهم. العمل الحر يعطيك 

 الفرصة للنمو باستمرار."
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 (37( بواقع )ي 4( خريجة جامعية تم تقديم استشارات فنية لهن )متابعة فنية
ن
ن أثناء وجودهن ف ( شهور من قبل استشاريي 

ي تدربوا عليها. المساحة اآلمنة وذلك ب
 ما يمكن الخريجات من الوصول لمصادر الدخل الدائمة باستخدام المهارات الت 

 ي )منهاج( لمواضيع ي يتم تناولها وتشمل  تطوير دليل تدريتر
ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الت 

ن
ي ف

التدريب التقتن

ي مجال تكنولو 
ن
/ات ف ن ، العمل الحر، حقوق العاملي  ي

 جيا المعلومات واالتصاالت". )التدريب الفتن

 ها )عقد جل ش ( من أفراد أ200سات توعية حضن

/ات للمنصة اإلعالمية الخاصة  ن المستفيدين/ات والمتابعي 

وع ) حول بيئة العمل عن بعد  (GTECH Women Leadبالمشر

)العمل الحر(، وذلك عير مواقع التواصل االجتماعي الخاصة 

 بالمركز. 

 (49 ات/ ن /ات المركز ( من الخريجي  ن /ات من متدربي  ن الجامعيي 

ن ) ( ساعات تدريبية عير 4ومؤسسة أصالة ومؤسسة معا حضن

، العدالة الجندرية، حقوق  تقنية الزووم حول "النوع االجتماعي

 المرأة وبيئة العمل". 

 (18ت ورشة توعوية تقنية تم تنفيذها من خالل مستفيدات سابقات لمشاري    ع تكنولوج يا ( خريجة جامعية حضن

ات ولنقل  /ات، وتم بث الورشة عير مواقع التواصل الالمعلومات واالتصاالت وذلك لتبادل الخير ن ن الخريجي  تجارب بي 

  ( متابع/ة. 631االجتماعي وحقق وصول ل  )

 (50 ن عىل ي مجال تكنولوجيا المعلومات مقسمي 
ن
ي ف

ن تدريب تقتن ساعة  80مجموعات بواقع  4( خريجة جامعية حضن

ي المجاالت التالية )تدريبية لكل م
ن
 Graphic Design, Data Visualization, Futter, Translation and writingجموعة ف

of content) ( ساعة تدريبية تقنية. 320أي بإجماىلي ) 

 (15000 رسالة )SMS  ي عىل النوع االجتماعي وهي )قوىلي ال ألي عنف موجه ضدك من قبل أي شخص
حول العنف المبتن

ي أي مكان( 
ن
/ الحجر ف ن وصول المرأة اىل الخدمات بجميع أنواعها نتيجة الحجر الصحي ، يجب تحسي  ي الوضع الحاىلي

ن
و)ف

 .) ىلي
ن  المين

 (2 .)( سبوت إذاعي حول )العنف القائم عىل النوع االجتماعي وآثاره النفسية عىل المرأة 

 (2ي تقدم للنساء ال
ي ظل جائحة كورونا(. ( حلقة إذاعية تم بثها حول )دور المؤسسات حول الخدمات الت 

ن
 ناجيات ف

 (20 )تبة عىل العنف داخل األشة ام حقوق المرأة، اآلثار السلبية المي  ( لقاء توعوي حول )تقاسم األدوار داخل األشة، احي 

ها )  ( من أرباب البيوت. 500تم تنفيذها من قبل مجموعات العمل الشبابية حضن

 ( ها " حول )المساواة ( رجل وفت  2000لقاءات مجتمعية عشوائية حضن  بعنوان "من رجل اىل رجل ومن فت  اىل فت 

لية، وتربية األبناء(.  ن ي األعباء المين
ن
ن الرجل والمرأة، المشاركة ف  الجندرية بي 

 (5 ،( مجموعات نقاش لرفع الوعي حول )الجندر وحقوق المرأة، العنف األشي أثاره واسبابه، أليات الدعم والحماية

ها )تمارين تعزيز الثقة و  ن 80بالنفس( تم تنفيذها من قبل مجموعات العمل الشبابية حضن ي الزواج والمقبلي 
( من حديتر

  عىل الزواج. 

 (25 ن ي عىل النوع االجتماعي حضن
( سيدة ناجية من العنف المبتن

( ساعة تدريبية حول )النوع االجتماعي "الجندر"، العنف 40)

، حقوق المرأة، اتفا ي عىل النوع االجتماعي
قية سيداو، المبتن

الضغط والمنارصة، مهارات االتصال والتواصل، مهارات شد 

 ، ن ، القيادة، تدريب مدربي  القصص، مهارات العرض والتيسي 

   ووصول النساء لمزودي الخدمات(. 

  (22( ها ، 502( ورشة عمل توعوية حضن ي عىل النوع االجتماعي
( رجل حول )النوع االجتماعي "الجندر"، العنف المبتن

وس كورونا، قانو  ة اعالن حالة الطوارئ(. و ن األحوال الشخصية، والتوعية حول في   آلية عمل المحاكم خالل في 

 (18( ها وس 431( ورشة عمل توعوية حضن ي عىل النوع االجتماعي وفي 
، العنف المبتن ( شاب/ة حول )النوع االجتماعي

وي    ج المبكر وآثاره، واال  ن (. كورونا، وقانون األحوال الشخصية، الي  ي
ونن از االلكي  ن  بي 
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 (2( ها وع، وصول النساء اىل 400( أيام دراسية حضن ن واالزهر حول )أهداف وانشطة المشر ( طالب/ة من جامعة فلسطي 

 الخدمات متعددة القطاعات القانونية، والتغطية اإلعالمية الصديقة(. 

 (5 ( مجموعات نقاش لرفع الوعي حول )النوع

آليات  االجتماعي "الجندر"، حقوق المرأة،

الدعم والحماية، وتمارين تعزيز الثقة بالنفس( 

لعمل الشبابية تم تنفيذها من قبل مجموعات ا

ها )   ة. / وخري    جات / طالب/ة( 80حضن

 

 

 

  تطوير قاعدة بيانات النساء الرياديات وصاحبات

ة.   المشاري    ع الصغي 

  ن النساء ات العملية بي  اجتماع لتبادل الخير

ة والنساء الرياديات صاحبات المشاري     ع الصغي 

تها ) ( 50صاحبات المشاري    ع المبتدئة حضن

ات وعرض تجارب  هن وأهم  سيدة لربط الخير

ي واجهتهن وكيفية 
العقبات والتحديات الت 

 التغلب عليها. 

 (50 مستفيدة من النساء النازحات وذوات )

ي عىل ال
نوع اإلعاقة والناجيات من العنف المبتن

ي  االجتماعي حصلوا عىل فرص عمل
ن
 ف

ي جميع 
ن
المؤسسات األهلية والنسوية ف

 محافظات قطاع غزة. 

 (27( ن ( ساعة 60( سيدة وخريجة جامعية حضن

تدريبية حول "المهارات الحياتية، الشخصية، 

 الفنية، والمهنية". 

 (25ن ( ساعة 40) ( سيدة وخريجة جامعية حضن

ي تدريبية حول "كيف تبد
 ن 

ً
 مدرا

ً
ا  صغي 

ً
وعا  مشر

الجتماعي "الجندر"، للدخل" تشمل النوع ا

كيفية عمل دراسة جدوى اقتصادية متضمنة 

الدراسة الفنية والمالية وكذلك كيفية تروي    ج 

 منتجاتهن للسوق. 

 (25 سيدة وخريجة جامعية يمتلكن مشاري    ع )

ي )
ن
ساعة تدريبية(  40مدرة للدخل قد شاركن ف

 بك( تشمل
ً
 خاصا

ً
وعا  حول )كيف تطوري مشر

ة، ومهارات المشاري    ع المهارات تطوير  صغي 

 التسويق. 

ة 7.2  المشاريــــع الصغتر

 المشاريع الصغيرةقصة نجاح من 

 : )ص.ي(السيدة 
 6ولدي  عامًا، متزوجة 38ن العمر أبلغ م ،دينة غزةأسكن في م

من أسرة بسيطة وأعيش في ظروف اقتصادية صعبة جدا،  ،أبناء
ولم يسبق لي أن  الجامعية دراستيلم يحالفني الحظ أن أكمل 

. تم ترشيحي لتلقي تدريب مهني في مشروع تلقيت أي تدريب
" تمكين النساء الشابات في الصناعات الغذائية في قطاع غزة"

 10الفرصة ألكون ضمن فذه مركز شؤون المرأة، ونلت الذي ين
سيدات في تعاونية تصنيع الحلويات الشرقية والغربية، تلقيت 

 هذه التدريبات قبل المركز. العديد من التدريبات المكثفة من
 ثقتيبشكل كبير حيث أنها زادت  شخصيتيأثرت علي  المكثفة
سيدة  يألفضل، أصبحت أشعر أننل شخصيتيوتطورت بنفسي 

تلبية احتياجات ، كنت بالسابق ال أستطيع فعالة في المجتمع
قادرة على ، واألن أصبحت المادية بسبب سوء األحوال أبنائي

كيفية التسويق الجيد واليات جذب على وتعرفت تلبية احتياجاتهم، 
صاحبة خبرة  يوأصبحت أشعر أنن ،اإللكترونيالزبائن والتسويق 

باحترافية عالية، حيث  حلوياتناعة الطيع صفي هذا المجال وأست
الحلويات، وصناعة العديد من تعلمت أسرار نجاح وفشل  يأنن

لقد كانت . طرق التزيين المختلفةالحلويات الشرقية والغربية، 
أصبحت قادرة على إدارة محل حلويات ففرصة ذهبية بالنسبة لي 

، كبرت األصناف بجودة عالية وبثقة عاليةوصنع العديد من 
ذات طموح الى سيدة  المستقبلية من ربة منزل وأحالمي تطلعاتي

اونية ضمن الفريق ، سأعمل على إنجاح هذه التعرياديةو قوية 
 أسرتيبالدخل على  لي ناجح ويدر مشروعليكون بشكل فعال 

 . مما سبقأفضل  أبنائيحياة لتكون 
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 (27ن ي ( ساعة تدريبية حول "كيف تبد40) ( سيدة وخريجة جامعية حضن
 للدخل" تشمل النوع ن 

ً
 مدرا

ً
ا  صغي 

ً
وعا  مشر

االجتماعي "الجندر" والتنمية، كيفية عمل دراسة جدوى اقتصادية متضمنة الدراسة الفنية والمالية وكذلك كيفية تروي    ج 

 منتجاتهم للسوق. 

 (26 )( ي
ن
  40سيدة وخريجة جامعية يمتلكن مشاري    ع مدرة للدخل قد شاركن ف

ً
وعا ساعة تدريبية( حول )كيف تطوري مشر

 بك( تشمل
ً
ة، ومهارات التسويق. مهارات تطوير  خاصا  المشاري    ع الصغي 

 (50ي عىل النوع االجتما
ي حول صناعة اإل( سيدة ناجية من العنف المبتن

ن تدريب مهتن ة وفن كسسوارات المطرز عي حضن

ن مستوى دخل  ي تحسي 
ن
، وذلك للمساهمة ف السيدات وتم تحديد المواضيع التدريبية بناء عىل تحليل التجميل والكوافي 

 السوق وتحديد احتياجات النساء. 

 (4 لقاءات و ) ن النساء ات العملية بي  اجتماعات لتبادل الخير

ة والنساء المهمشات ربات  الرياديات صاحبات المشاري    ع الصغي 

تها )الب ي لديهن الرغبة بإنشاء مشاري    ع حضن
( سيدة 60يوت اللوان 

ي 
ات وعرض تجارب  هن وأهم العقبات والتحديات الت  لربط الخير

 واجهتهن وكيفية التغلب عليها. 

 (15( ها ي المصانع 24( ساعة تدريبية حضن
ن
( سيدة من العامالت ف

والمؤسسات الزراعية حول )مبادئ الصحة العامة والتصنيع 

ي 
ي أماكن العمل، قانون الغذان 

ن
، بيئة العمل، التحرش الجنسي ف

، وتعزيز المساواة الجندرية داخل بيئة العمل(.  ي
    العمل الفلسطيتن

 ( ها كات الصناعات الغذائية، مراكز 50جلسة حوارية حضن ( مشارك/ة من المنظمات الغي  حكومية الزراعية/ النسائية، شر

، الج ي
ي والمهتن

ي التعليم والتدريب التقتن
امعات والكليات حول )الممارسات الجيدة والدروس المستفادة للعمل التعاونن

ي ظل جائحة كورونا(. 
ن
ي تواجه رائدات األعمال وخاصة ف

 والتعاونيات النسائية، التحديات الت 

 (20( ها ( سيدة من ربات البيوت وتشمل )تعزيز القيادة 40( ساعة تدريبية حول المهارات الحياتية والشخصية حضن

 والريادة وإدارة الوقت، االتصال والتواصل، حل المشكالت، كتابة التقارير، وبيئة العمل(. 

 (60( ها ي حضن
ي مجال )الصناعات الغذائية( وتقديم االستشارات 40( يوم تدريب عمىلي تقتن

ن
( سيدة من ربات البيوت ف

ي المصانع الغذائية، وذلك لتأهيل المشاركات 
ن
 ونيات. وإدارة التعا إلنشاءالفنية ف

 (40ت ، معايي  جودة المنتجات، وتغليف15) ( سيدة حضن ي
ونن وي    ج االلكي   ( ساعة تدريبية حول )مهارات التسويق والي 

ي انشاء )المنتجات
ن
 ( تعاونيات. 4( وذلك لمساعدتهن ف

 ( ها كات التمويلية حضن ن المؤسسات والشر ( سيدة حول )سياسات مؤسسات اإلقراض 40التشبيك والتنسيق بي 

ة والمشاري    ع والمؤ  ي بناء دور ريادي للمرأة، أهمية المشاري    ع الصغي 
ن
سسات التمويلية المضفية والبنوك، دور المؤسسات ف

، وأهمية مؤسسات التمويل األصغر(.  ي
ي بناء وتنمية المجتمعات ودعم االقتصاد الفلسطيتن

ن
 الرائدة ف

  ن االقتصادي( بشكل يسمح تطوير المساحة اآلمنة متعددة األغراض )العيادة القانونية ووحدة الدعم النفسي والتمكي 

 بتقديم الخدمات للنساء والفتيات بشكل أفضل. 

 (6( تها ن النساء الرياديات 120( اجتماعات ولقاءات وذلك عير تقنية الزوم حضن ات العملية بي  ( سيدة وذلك لتبادل الخير

ة والنساء صاحبات المشاري    ع المبتدئة وعرض  ي صاحبات المشاري    ع الصغي 
تجارب  هن وأهم العقبات والتحديات الت 

ن المشاري    ع ولمناقشة أهم نتائج وآثار جائحة كورونا عىل المشاري    ع.   واجهتهن وكيفية التغلب عليها، وللتشبيك بي 

  (26( ن ي شمال قطاع غزة حضن
ن
/ات من المؤسسات النسوية العاملة ف ن ( ساعة تدريبية حول )آليات 20( من العاملي 

/ات االكتشاف والتحوي ن ( وذلك لبناء قدرات العاملي  ي عىل النوع االجتماعي
ي المؤسسات حول ل لحاالت العنف المبتن

ن
ف

 آلية التوثيق واإلبالغ عن حاالت انتهاكات حقوق المرأة. 

 (4( ها وع "المرأة الفلسطينية، االحتالل والفقدان" حضن ( مشارك/ة من 28( اجتماعات للجنة االستشارية لمشر

ن المؤسسات وللعمل عىل تحويل واحالة النساء المؤسسات ووزارة  الصحة والشؤون االجتماعية للتشبيك والتنسيق بي 

ي تقدم للنساء 
ي الخدمات والدعم المطلوب كل حسب احتياج الحالة، ودور المؤسسات حول الخدمات الت 

الفاقدات لتلف 

ي ظل جائحة كورونا. 
ن
 الناجيات ف



 

16 

  ن األخصائيات و وع لالطالع عىل اجتماعات شهرية منتظمة بي  ي االستشارية ومنسقة المشر
ما تم إنجازه والمشاكل الت 

ة جائحة كورونا وتنفيذ تفري    غ نفسي  واجهت فريق العمل والتخطيط لألنشطة، وآلية تنفيذ الجلسات خالل في 

خاء والتأمل، وتنفيذ اجتماع  لألخصائيات وتناولت: تمارين الرعاية الذاتية، وبعض تقنيات العقل والجسم وتمارين االسي 

 للداعمات لمناقشة مستجدات العمل. 

 (16( ن ي المركز حضن
ن
ي جلسات الدعم النفسي 20( من األخصائيات العامالت ف

ن
( ساعة تدريبية حول )ادماج ذوات اإلعاقة ف

ي الجلسات 
ن
ي دمج ذوات اإلعاقة ف

ن
االجتماعي الجماعي والفردي( وذلك بهدف بناء قدرات األخصائيات االجتماعيات ف

ي الجلسات.  إلدماجهنوالتعرف عىل أنشطة وتمارين رعاية ذاتية 
ن
 ف

 (125( ة تم اختيارها لالستفادة من المساعدات المالية بقيمة $(، وذلك بهدف 300( سيدة من صاحبات المشاري    ع الصغي 

 تعزيز صمود السيدات خالل جائحة كورونا. 

 (20 ن استشارات ة تلقي  ( 20فردية من خالل الزيارات الميدانية لمشاريعهن، و )( سيدة من صاحبات المشاري    ع الصغي 

ن استشارات جماعية بواقع ) ( جلسات لتطوير أعمالهن ودراسة الجدوى االقتصادية وكيفية تسويق المنتج 5سيدة تلقي 

ي تواجهن وتقديم المشورة الفنية والمالية، وذلك بهدف تعزيز صمو 
دهن والمنهجية المتبعة، والتعرف عىل المشاكل الت 

وع.  ي المعارف الفنية وربطها بآلية العمل داخل المشر
ن
ن مستوى الدخل لهن وألشهن من خالل جش الفجوات ف  وتحسي 

 (6 ام حقوق النساء و وع "حماية واحي  الفتيات وذوات اإلعاقة المهمشات ( اجتماعات للجنة االستشارية التوجيهية لمشر

ي عىل النوع االجتماعي 
ها )الناجيات من العنف المبتن ي قطاع غزة" حضن

ن
( مشارك/ة من المؤسسات والشؤون االجتماعية 8 ف

ووزارة الصحة وشخصيات اعتبارية وذلك للعمل عىل التوجيه واالطالع عىل تنفيذ األنشطة ولتحقيق األهداف المرجوة 

ن المؤسسات وللعمل  وع، وللتشبيك والتنسيق بي  من المشر

ي عىل تحويل واحالة النساء الناجيات من ال
عنف لتلف 

، ودور الخدمات والدعم المطلوب كل حسب احتياج الحالة

ي تقديم
ن
ي ظل  المؤسسات ف

ن
الخدمات للنساء الناجيات ف

 جائحة كورونا. 

  ه عىل اعداد دليل للتدريب وادارة الورش التوعوية وتم نشر

وع ويشتمل عىل )النوع  مواقع التواصل االجتماعي للمشر

، االجتماعي "الجندر"، العنف الم ي عىل النوع االجتماعي
بتن

 .) ي عىل النوع االجتماعي
وي    ج المبكر، حقوق المرأة، إجراءات العمل الموحدة إلدارة وإحالة حاالت العنف المبتن ن  الي 

  وع ام حقوق النساء والفتيات وذوات اإلعاقة المهمشات الناجيات من اعداد خطة اتصال وتواصل ضمن مشر حماية واحي 

ي عىل النوع
ي قطاع غزة" العنف المبتن

ن
وع، ) االجتماعي ف ( لقاءات مجتمعية، انشاء صفحات 3وتضمنت: إطالق المشر

ة،  ، رسائل قصي  ، وفيلم قصي  ، فيلم رقمي قصي  وع، اعالن إذاعي ونية وعىل مواقع التواصل االجتماعي خاصة بالمشر الكي 

قائق، بيانات صحفية، حلقات إذاعية، ، طباعة بروشور، اعداد ورقة حالشكاوىمجموعات عمل مركزة، تدريب حول نظام 

 سبوتات إذاعية، وعقد زيارات صحفية. 

 (10( تها ، 240( ورش توعوية مجتمعية حضن ي عىل النوع االجتماعي
( سيدة وفتاة وذوات اإلعاقة حول )العنف المبتن

، آليات الحماية ومخاطر العنف، وحقوق المرأة(.  وي    ج المبكر، العنف الجنسي ن  الي 

 (10ورش توعوي )( ها وي    ج المبكر، وحقوق 302ة مجتمعية حضن ن ، الي  ي عىل النوع االجتماعي
( رجل وفت  حول )العنف المبتن

 المرأة(. 

 (27( ي شمال قطاع غزة حضن
ن
( ساعة تدريبية عير تقنية الزووم حول )النوع االجتماعي "الجندر"، 25( من قادة المجتمع ف

وي    ج المبك ن ، الي  ي عىل النوع االجتماعي
ر، حقوق المرأة، آليات الحماية ومخاطر العنف، وإجراءات العمل العنف المبتن

 .) ي عىل النوع االجتماعي
 الموحدة إلدارة وإحالة حاالت العنف المبتن

  ها )ءجلسة مسا حول )الخدمات المقدمة من الجهات الرسمية للنساء ( مشارك/ة منهم أصحاب الواجب 37لة حضن

ي تواجه مزودي والفتيات وذوات اإلعاقة الناجيات من العن
، والتحديات والمعيقات الت  ي عىل النوع االجتماعي

ف المبتن

 . الخدمات خالل جائحة كورونا(
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 (75 ي عىل النوع االجتماعي حصلوا عىل فرص عمل لمدة
( مستفيدة من النساء المعنفات والناجيات من العنف المبتن

ي جميع محافظات قطا 
ن
ي المؤسسات األهلية والنسوية ف

ن
 ع غزة. شهرين للعمل ف

 

 

 

 ( مجموعات من النساء الفاقدات 3تكوين )

وذوات اإلعاقة من منطقة )شمال بيت الهيا، 

 ، ن ابراج الشيخ زايد، القرية البدوية، حي السالطي 

ي 62والعطاطرة( وتعبئة )
( استمارة قبلية لتلف 

 .  جلسات الدعم الجماعي

 ( استمارة قبلية للسيدات 72تم تعبئة )

اقة من منطقة )شمال الفاقدات وذوات اإلع 

بيت الهيا، ابراج الشيخ زايد، القرية البدوية، حي 

ي )
، والعطاطرة( لتلف  ن ( زيارات دعم 4السالطي 

 نفسي اجتماعي فردي. 

 (288(  جلسة دعم فردي ل )امرأة فاقدة 72 )

ن من ) ( جلسات دعم فردي من منطقة 4-3تلقي 

)شمال بيت الهيا، ابراج الشيخ زايد، القرية 

، والعطاطرة(. البدوية ن  ، حي السالطي 

 (62 ن عىل ( امرأة فاقدة وذوات إعاقة مقسمي 

ن )3) ( جلسة دعم جماعي 72( مجموعات تلقي 

حول )توعية الفاقدات بالفقدان وكيفية التعامل 

معه، التفري    غ النفسي للفاقدات، تعزيز الثقة، 

وي    ج  ن ، الي  ي عىل النوع االجتماعي
العنف المبتن

اث وحقوق  ي المبكر والمي 
ن
المرأة القانونية ف

الزواج والنفقة والحضانة، والتوعية حول 

ي الشهر تم 
ن
ن ف شطان الثدي( بمعدل جلستي 

 داعمات.  6أخصائيات و 6تنفيذها من قبل 

 (72 ي منطقة )شمال
ن
ي ف ( جلسة دعم جماهي 

بيت الهيا، ابراج الشيخ زايد، القرية البدوية، حي 

ها ) ، والعطاطرة(، حضن ن ( 2091السالطي 

ن فاق د/ة حول القضايا المرتبطة بالفقدان وتمكي 

ي 
ن )المستوي الوقان   -النساء عىل المستويي 

ي 
ن
( لطرق التكيف والتعامل مع الفقدان ف الوعي

حالة حدوثه، وأيضا التعبي  عن تجارب الفقدان 

ي عىل 
ذات التأثي  عىل حياتهن، العنف المبتن

، إدارة الضغوط، المشاكل  النوع االجتماعي

لرعاية الذاتية، مرحلة المراهقة السلوكية، ا

 قصة نجاح من وحدة الدعم النفسي

 : (س.م)السيدة 
 عامًا، متزوجة 29أبلغ من العمر  حافظة الوسطى،أسكن في م

سنة رغمًا عني بسبب الثقافة  14تزوجت في عمر  ،أبناء 7ولدي 
السائدة لدى عائلتي، أدى اختالف بيئة عائلتي عن بيئة عائلة 
زوجي الى نشوب خالف بيننا وتعرضت للعنف الجسدي بشكل 

ي أحاول متكرر وفي احدى المرات أدى إلجهاضي طفل وذلك جعلن
االنتحار بأخذ كمية كبيرة من دواء وتم نقلي للمستشفى لتلقي العالج. 
وأصبحت أعاني من مشكلة نفسية وعصبية، الشعور بقلق دائم 
والشعور باالختناق بشكل مفاجئ، ولم تنتهي معاناتي بذلك ولكنني 
تعرضت للتحرش الجنسي من قبل والد زوجي بشكل متكرر، وانني 

قتل أخت زوجي بقضية شرف على يد أعمامها  اشعر بالذنب بعد
وقد كنت استنجدت بالشرطة لحماية الفتاة وتم االتفاق معهم على 
عدم إيذاء الفتاة ولكن تم قتلها في اليوم التالي مما جعلني اشعر 
بالذنب. تلقيت جلسات دعم نفسي فردي من خالل مركز شؤون 

ج بشكل مكثف المرأة، وتم توجيهي للطبيب النفسي لتلقي العال
وتوفير العالج النفسي. بعد تلقي الخدمات أصبح لدي شعور بالراحة 
واالطمئنان والتخلص من المشاعر السلبية حيث أن الجلسات 
والعالج كان لهم أثر كبير في مواجهة الضغوط النفسية اليومية 
التي أتعرض لها بشكل يومي وأستخدم تقنيات وتمارين لمواجهة 

، وتمارين االسترخاء( وشعوري ءفس البطيالضغوط مثل )التن
باالرتياح وعدم الشعور بالذنب أو أن لي يد بوفاة أخت زوجي، 
وتقول السيدة: )استطعت احتواء أبنائي وعدم تفريغ الطاقة السلبية 

 نف الجسدي كالضرب واالهانة وأصبحتعليهم واستخدام الع
ة العصبية الحوار والنقاش معهم، باإلضافة الى قل أسلوب استخدم

 واختفاء الشعور بالقلق وأصبحت استطيع النوم بشكل كافي(.
 

 
 

 قسم الدعم النفسي  7. 3
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ي الزواج والنفقة والحضانة. 
ن
اث وحقوق المرأة القانونية ف وي    ج المبكر والمي  ن

  لألبناء وكيفية التعامل معها، الي 

 (1500 .)وع )المرأة الفلسطينية، االحتالل والفقدان  ( نسخة من بروشور مشر

 (20( ن ول )دليل تقديم خدمات الدعم النفسي االجتماعي للنساء ( ساعة تدريبية ح20( أخصائية اجتماعية نفسية حضن

ي قطاع غزة(، )
ن
ن )20الناجيات من العنف ف يكو الس( ساعة تدريبية حول )استخدام 20( أخصائية اجتماعية نفسية حضن

(، ) ا درام ي عىل النوع االجتماعي
ي الدعم النفسي االجتماعي للنساء الناجيات من العنف المبتن

ن
جلسات ( سيدة تلقت 320ف

( ، ( أيام 4سيدة تلقت جلسات الدعم الفردي، و) (700، )( سيدات تلقت جلسات دعم األزواج56دعم نفسي جماعي

ها )  ( سيدة وتم تنفيذ انشطة ترفيهية تفاعلية باإلضافة اىل بعض االنشطة التوعوية. 224مفتوحة حضن

 (766سيدة ناجية من العنف تلقت خدمات إدارة الحالة حيث تنوعت ا ) ن )الدعم النفسي لخدمات المقدمة ما بي 

ي خدمات 
ن االقتصادي، توفي  حقائب حماية( والتحويل لتلف  ، خدمات التمكي  ي

، الدعم القانونن االجتماعي الفردي والجماعي

 أخرى مثل الخدمات الصحية وخدمات االيواء. 

 (285 .سيدة تلقت حقائب حماية ) 

 (15( ها سيدة ( 250( مجموعة دعم نفسي اجتماعي حضن

ن الوصول للخدمات متعددة  وفتاة وذوات اإلعاقة لتحسي 

ن  القطاعات المتعلقة بالجندر والحماية ودعم التمكي 

ي 
ن
االقتصادي للسيدات والفتيات الناجيات والمهمشات ف

 قطاع غزة. 

 (2( ها ( سيدة وفتاة وذوات إعاقة 240( أيام مفتوحة حضن

ي جلسات الدعم النفسي وتم تنفيذ ا
ن
نشطة ممن شاركن ف

ي  والمساعدة ترفيهية تفاعلية لتمكينهن
ن
 باإلضافة اىل بعض االنشطة التوعوية.  لهن، آمنة بيئة وخلق دمجهن ف

 (20 ي عىل النوع االجتماعي تلقت خدمات إدارة الحالة حيث تنوعت
( سيدة وفتاة وذات إعاقة ناجية من العنف المبتن

ن )جلسات الدعم النفسي الفردي ي عالج نفسي من قبل الخدمات المقدمة ما بي 
، خدمات صحية، تلف  ي

، الدعم القانونن

، جلسات دعم األزواج، حقائب حماية،   والدعم االقتصادي(. الطبيب النفسي

  ي عىل النوع االجتماعي
ي خاص باإلرشاد والمساندة لالستجابة للعنف المبتن

: ) انشاء مركز هاتفن ( من الموظفات 10كالتاىلي

ن تد ريب حول )اليات تقديم الخدمات عن بعد وعير الهاتف والتدريب عىل الية استخدام العامالت عىل النظام تلقي 

ن )خدمات الدعم النفسي االجتماعي 2520النظام(، تم تقديم الخدمة ل  ) ( سيدة حيث تنوعت الخدمات المقدمة ما بي 

ي خدمات اخرى مثل خدمة االيواء والخدمات ا
، وتم التحويل لتلف  ي

 لصحية(. وخدمات الدعم القانونن

 (100 ي خدمات إدارة الحالة حيث تنوعت
( من النساء والفتيات تم اكتشافهن خالل الورش التوعوية وتحويلهن لتلف 

( وذلك بناء عىل نظام اجراءات العمل الموحدة  ي
ن )الدعم النفسي االجتماعي الفردي، الدعم القانونن الخدمات المقدمة ما بي 

 إلدارة الحالة. 

 
 
 
 

ي تقدم العيادة ا
، وتقديم التمثيل القانونن ي االستشارات القانونية بشكل فردي أو جماعي

ن
لقانونية الخدمات القانونية متمثلة ف

عية ويتم اما بزيارة الحالة للعيادة القانونية بشكل مباشر أو يتم الكشف عنها من خالل تنفيذ الورش التوعوية  ي المحاكم الشر
ن
ف

ي تنفذ ضمن أنشطة م
ي ركز شؤون المرأة أو عير ومجموعات العمل الت 

: خط االرشاد والمساندة الهاتفية المجانن  وهي كالتاىلي
 ( من البيانات1383تحديث قاعدة البيانات للنساء المستفيدات من العيادة القانونية، وإدخال )  الخاصة بالفئة المستهدفة

ي 
ن  الالن   الخدمات.  تلقي 

  كة المنفذة ي االجتماعات واالنشطة المشي 
ن
ي المركز المشاركة ف

ن
ن شبكة عون والعيادة القانونية ف ها )بي  /ة 31حضن ( محامي

 مشاركة المعلومات ونظام االحالة مع أعضاء الشبكة. ل

 العيادة القانونية 7. 4
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 (10 ورش توعوية )تها ) قانونية اث، وقانون األحوال ( سيدة وفتاة وذوات اإلعاقة حول )282حضن حقوق الملكية والمي 

 (. الشخصية

 (30 ها ي عىل النوع االجتماعي 677) ( ورشة توعوية قانونية حضن
( سيدة حول )النوع االجتماعي "الجندر"، العنف المبتن

وس كورونا، وقانون األحوال الشخصية(، تنفيذ ) ة 17وفي  ( حلقة إذاعية حول )آلية عمل العيادة القانونية خالل في 

ي تواجه النساء الطوارئ، إقرار قانون حماية االشة من العنف وسبل حماية النساء المعنفات، التح
ديات واالشكاليات الت 

ي بواسطة األم
ونن از االلكي  ن ي تذليل العقبات، سبل الحماية القانونية للنساء من االبي 

ن
عية ودور المركز ف ان بالمحاكم الشر

ي ظل جائحة  
ن
ي قطاع غزة وتحديات وصول النساء للعدالة ف

ن
، وقانون األحوال الشخصية، اعالن حالة الطوارئ ف الرقمي

ي كورون
ن
ي ف

ي ظل اعالن حالة الطوارئ، وقضايا التفريق القضان 
ن
عية ووصول النساء للعدالة ف ا، آلية عمل المحاكم الشر

ة اعالن حالة الطوارئ(.  عية، آلية عمل المحاكم والتعميمات القضائية واإلدارية الصادرة خالل في   المحاكم الشر

 (10( تها )مريضات  ( سيدة وفتاة من282( ورش توعوية قانونية حضن

، أرامل،  ي عىل النوع االجتماعي
الشطان، ناجيات من العنف المبتن

مطلقات، معلقات، نازحات وذوات اإلعاقة( حول )الزواج والحقوق 

اث وحق الملكية(.  تبة عىل عقد الزواج، التفريق، الحضانة، والمي 
 المي 

 (1070 سيدة تلقت استشارة قانونية من خالل العيادة القانونية تم )

لكشف عنهن من خالل الورش التوعوية، المحاكم، التلفون، خط ا

، وصفحات التواصل االجتماعي  ي
االرشاد والمساندة الهاتفية المجانن

ي والحماية 
ن القانونن وع "تعزيز التمكي  الخاصة بالمركز وذلك ضمن مشر

   للنساء والفتيات المهمشات". 

 (659 ي المحاكم
ن
ي لهن ف

عية بما يعادل )( سيدة تم تقديم تمثيل قانونن قضية( من خالل العيادة القانونية لمركز  1497الشر

شؤون المرأة، وتم الكشف عنهن ومالحظتهن من خالل الورش التوعوية، المحاكم، التلفون، خط االرشاد والمساندة 

، وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالمركز.  ي
 الهاتفية المجانن

 (3 لقاء حواري تم عير تقنية الزوو )( ها /ات محاكم، ممثىلي عن 76م ووجاهي حضن
ن ، موظفي  ن عيي  /ة، قضاة شر ( محامي

ي أجهزة العدالة، وآلية 
ن
/ات ف ن ي تواجه النساء والمحاميي 

مؤسسات حقوقية وشبكة العون القانونية حول )التحديات الت 

ي ظل اعالن حالة الطوارئ(. 
ن
عية ف  عمل المحاكم الشر

 ( ها /ة حول )ط20ورشة عمل حضن ي شبكة ( محامي
ن
يكة ف ي تقدمها المؤسسات الشر

، الخدمات الت  ي
بيعة عمل العون القانونن

، ومعايي  الممارسة ونظام  ي
 (. الشكاوىعون، المعايي  االهلية لخدمات العون القانونن

 

 

 

ن عملية اتخاذ القرارات المبنية عىل المعرفة والخاصة بالمر  ي تحسي 
ن
أة برنامج المعلومات واألبحاث المبتكرة يساهم ف

ي مركز شؤون المرأة، وتطوير
ن
ي  والمساواة الجندرية، من خالل تطوير قاعدة األبحاث ف

ن
ي تتعلق بحالة النساء ف

ات الت  المؤشر

ن المعرفة والفهم  . قطاع غزة من أجل تحسي 

 (20( ها ي قضايا المرأة حول )أثر 400( طاولة مستديرة حضن
ن
ن ف /ات وأشخاص فاعليي  ن /ات مجتمعيي  ن ( من قادة وناشطي 

ي ترأسها النساء والعنف االقتصادي ائحة  ج
ة والمتناهية الصغر الت  كورونا عىل قضايا النساء والمتمثلة بالمشاري    ع الصغي 

ي عىل النوع االجتماعي عىل النساء والفتيات 
الواقع عىل النساء نتيجة لجائحة كورونا، اثر جائحة كورونا عىل العنف المبتن

ي قطاع غزة، الخدمات ا
ن
ات الطوارئ وجائحة   لمقدمة خاللف ذوات راكز الحجر الصحي للنساء و كورونا، مدى موائمة مفي 

(. اإلعاقة، واثر خدمات الدعم النفسي االجتماعي عىل النساء الناجيات من العنف ا ي عىل النوع االجتماعي
 لمبتن

 األبحاث والمعلوماتبرنامج  7.5

-  
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 ي الخاص بالمركز وتغذية الموقع باألخبار، اإلصدارات، واالعالن
ونن ات وترجمة االخبار واضافتها عىل تطوير الموقع االلكي 

نت لجميع أجهزة المركز ولحاضنة تكنولوجيا المعلومات بالشعة  ية الخاصة بالمركز، وتوفي  خدمة االني  ن الصفحة االنجلي 

  والجودة المناسبة. 

   ن األقسام لتسهيل استخدامها واسي جاعها، تطوير الشبكة الداخلية للمركز والعمل عىل تسهيل مشاركة المعلومات بي 

ي المركز، وعمل نسخ احتياطية بشكل دوري للحفاظ عىل بيانات 
ن
مجيات ف المتابعة والصيانة والتطوير لجميع األجهزة والير

 . ومعلومات المركز 

  تطوير ومتابعة العمل عىل برنامج نظم المعلومات اإلدارية من خالل تطوير الجزئيات المتعلقة بالعيادة القانونية، تطوير

نات خط االرشاد والمساندة الهاتفية قاعدة بيا

، ودعم  ي
 وتفعيل اإلجراءات الداخلية.  المجانن

 (7دراسات وأوراق بح ) ثية تم اعدادها حول

وس كورونا عىل المشاري    ع  جائحة)تداعيات  في 

ي 
ة والمتناهية الصغر الت  ي الصغي 

ن
 ترأسها النساء ف

ادي كورونا والعنف االقتص  جائحةقطاع غزة، 

ي 
ن
وس قطاع غزة، عىل النساء ف كورونا   جائحة في 

والعنف األشي، مدى موائمة مراكز الحجر 

ي قطاع غزة والخدمات المقدمة للنساء 
ن
الصحي ف

وذوات اإلعاقة، خدمات االستجابة للعنف القائم 

ي 
ن
ات الطوارئ ف عىل النوع االجتماعي خالل في 

قطاع غزة، وأثر خدمات الدعم النفسي االجتماعي 

ي عىل النوع العنف ال عىل الناجيات من
مبتن

  .)  االجتماعي

  مؤتمر رقمي عير تقنية الزوم والبث المباشر عير

ه ما يقارب  مواقع التواصل االجتماعي حضن

ي مواجهة جائحة 2000)
ن
( متابع/ة حول )النساء ف

اق كورونا( حيث تم عرض الدراسات واألور 

ي تم اعدادها. 
 البحثية الت 

 ي قطاع غزة، بهدف تأسيس )دراسة لسلسلة القيمة لقطاع الص
ن
ي المجاالت التالية )تعاونية 4ناعات الغذائية ف

ن
( تعاونيات ف

قية وغربية، وتعاونية تجميد الخضار والفواكه(.   األلبان واألجبان، تعاونية تجميد البطاطا، تعاونية حلويات شر

 وجائحة كورونا وتسليط الضوء عىل  تقرير تحديد احتياجات شي    ع، لتحديد احتياجات النساء خالل االزمات االنسانية

ي منها النساء وأهم التوصيات للتدخل من قبل الجهات الداعمة
ي تعانن

 . أهم المشكالت الت 

  ، ها عىل مواقع التواصل االجتماعي ي قطاع العمل الحر( تم نشر
ن
ورقة بحثية حول )أثر جائحة كورونا عىل النساء العامالت ف

ها وعقد ورشة عمل لعرض نتائج البحث ح د ت ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات وروامن العامالت المستقال  (100) ضن

 المجتمع الحر ذو العالقة. 

 ي  تقييم
( مجموعة 24( مقابلة باإلضافة إىل )24. حيث تم فيها إجراء )2020لنشاطات وبرامج مركز شؤون المرأة للعام ذان 

ات المللفئات المستهدفة، فقد تم رصد كآ مركزة ، ومدى قدرة أنشطة مركز شؤون فة التأثي 
ً
 وماديا

ً
 ومعرفيا

ً
ة شخصيا باشر

 المرأة عىل تقديم االستفادة المطلوبة لهذه الفئات. 

  ي قطاع غزة
ن
ي عىل النوع االجتماعي ف

وع "حماية النساء والفتيات المهمشات والناجيات من العنف المبتن تقرير تقييم لمشر

الل اجراء تقييم قبىلي وبعدي لألنشطة التوعوية والدعم النفسي من خالل االستجابة متعددة القطاعات"، من خ

، عقد مقابالت مع المنسقة والفئة المستهدفة، و  مجموعات مركزة مع الفئة المستهدفة فقد تم رصد تنفيذ االجتماعي

وع عىل تقديم اآك ، ومدى قدرة أنشطة المشر
ً
 وماديا

ً
 ومعرفيا

ً
ة شخصيا ات المباشر ومدى  لوبةالمطلخدمات فة التأثي 

 الفئات. استفادة 

 قصة نجاح من برنامج األبحاث والمعلومات

 : )ه.ش(األخصائية 
غزة، أنهيت دراستي الجامعية في تخصص خدمة أسكن في مدينة 

اجتماعية، خالل سنوات دراستي الجامعية، ُطلب مني إعداد أوراق 
بحثية في مساقات مختلفة، فكانت مكتبة مركز شؤون المرأة عامرة 
باألبحاث والدراسات المتنوعة وخاصة في مجال تخصصي وتعتبر 

ي فكنزًا ثمينًا لالستفادة منها. واستمريت في زيادة قدراتي العلمية 
خالل عملي في البحث االجتماعي للنساء  المجال البحثي، فمن

 أحتاج لمواكبة الدراسات العلمية المتقدمة، فكان المركز السباق في
تلك األبحاث، مما جعله بوابتي األولى للحصول  دالمساعدة بإعدا
 على أي فائدة.
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 (  وع "المرأة الفلسطينية، االحتالل والفقدان، من خالل تعبئة استمارة بعدية ل ي 62تنفيذ تقييم لمشر
( سيدة فاقدة الالن 

، وتعبئة استمارة بعدية ل  ) ن جلسات دعم جماعي  ( استمارة لألهاىلي الذين تلقوا الجلسات. 62تلقي 

 

 

 
ي تعزيز 

 
نامج ف ي عملية التنمية  يساهم التر

 
الحساسية اإليجابية المجتمع المحلي تجاه حقوق المرأة والمساواة ودور المرأة ف

 المستدامة الفلسطينية، من خالل اإلعالم، الفيديو، والمنارصة: 

 االعالم 7.6.1
 (12 أوراق موقف توضح رأي مركز شؤون المرأة حول قضايا تتعلق بالمرأة والمساواة الجندرية، صدرت عن المر ) ي

ن
كز ف

، يوم العمال  ي
، يوم األسي  الفلسطيتن مناسبات مختلفة مثل )جرائم قتل النساء، مناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي

حبيل الزعيم، حادثة االعتداء  ، ذكرى النكبة واستمرار معاناة النساء، حادثة اطالق النار عىل مركبة المستشار شر ي
الفلسطيتن

عي  حقها عن التنازل عىل إلجبارهاعىل السيدة صفية االسطل 
ي  الشر

ن
اث، ورقة حول قضية قتل طفلة عىل يد والدها،  ف المي 

ي  القتل وورقة حول جريمة
ن  بحق وقعت الت  ن  قبل من عليهم النار إطالق بعد وشاب فتاتي  ي  مجهولي 

ن
 شماىلي  النار وادي ف

ة تم نشر  بيت ي  بيان لحم(. أما الورقة األخي 
امن صحفن ن  المرأة.  ضد العنف لمناهضة يوم 16 ال  ملةح إطالق مع بالي 

 (100 خير حول أنشطة المركز خالل عام )2020 
ً
ي الصحف المحلية المكتوبة، واإلذاعة والتلفزيون، وأيضا

ن
، تم تغطيتها ف

ي 
، تصاميم توعوية، بث حلقات وفيديوهات بث مباشر لتقديم الدعم النفسي االجتماعي والقانونن تنفيذ حلقات بث مباشر

ي قطاع غزة، لل
ن
/ات وذلك بسبب اعالن حالة الطوارئ ف ن متابعي 

ونية للمركز وعىل  باإلضافة لنشر األخبار عىل الصفحة االلكي 

 مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بالمركز. 

  التوثيق والتغطية االعالمية ألنشطة وفعاليات المركز خالل

 مع صور توضيحية وتوثيقية لكل نشاط.  2020العام 

 منتدى "أوقفوا العنف" من قبل مجموعات العمل  تغذية

ي وذلك الشبابية 
ن
للتوثيق واالبالغ عن انتهاكات حقوق االنسان ف

قطاع غزة ونشر معلومات حول العنف ضد المرأة والعنف 

ي واالقليمي 
ي عىل النوع االجتماعي عىل المستوى الوطتن

المبتن

ن عن حقوق المرأة محلي ا، إقليميا ودوليا لتشكيل مجموعات/ تحالفات لمراقبة وضمان والدوىلي والتواصل مع المدافعي 

حماية حقوق االنسان خاصة النساء، إضافة أوراق موقف حول جرائم قتل النساء، تصاميم حول اإلجراءات الوقائية 

وس كورونا.  وس كورونا، وتصاميم حول كيفية التغلب عىل القلق الزائد من في   لفي 

 وس كورونا(ول )جافيديو موشن جرافيك ح ويوضح الممارسات الضارة واآلثار السلبية للحجر الصحي عىل النساء  ئحة في 

ه عىل مواقع التواصل االجتماعي للمركز  لية، وزيادة العنف ضد النساء خالل الجائحة تم نشر ن  . بشكل عام، وزيادة األعباء المين

 ي عىل
 النوع االجتماعي للخدمات متعددة القطاعات فيديو رقمي قصي  حول )وصول النساء الناجيات من العنف المبتن

 . ه عىل مواقع التواصل االجتماعي  ولمزودي الخدمات خالل جائحة كورونا( تم نشر

 ( :  SMS( رسالة 2000حملة إعالمية حول )تعزيز العدالة الجندرية والمسؤولية األبوية( كانت أنشطة الحملة تتضمن التاىلي

ة حول )تعزيز المسؤولية والم لية(، )قصي  ن ي األعباء المين
ن
ي 2شاركة ف

ن
( حلقة إذاعية حول )تعزيز المسؤولية والمشاركة ف

لية(، ن ي وحواري، )2) األعباء المين
ل( ( ورقة حقائق حول2( سبوت غنان  ن ن الرجل والمرأة داخل المين ( ورقة 2، ))المشاركة بي 

ي تحدي الق
ن
ي ف واعد والمواقف الذكورية السائدة وتحقيق موقف بهدف تغيي  موقف وسلوك الرجال والفتيان بشكل إيجانر

 ، ن ن الجنسي  وع3)والمساواة بي  ة حول )5، انتاج )( تقارير صحفية حول أنشطة المشر العدالة الجندرية ( أفالم قصي 

 . ( العدالة الجندرية والمسؤولية األبوية( انفو جرافيك حول )1(، انتاج )والمسؤولية األبوية

 المنارصة واالتصالبرنامج  7.6
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  ام حقوق النساء والفتيات وذوات اإلعاقة المهمشات والناجيات من خطة تواصل وإبراز المانح لمشر وع "حماية واحي 

ه ) وع حضن ي إلطالق المشر
: تنظيم لقاء تعريفن ي قطاع غزة" واشتملت عىل التاىلي

ن
ي عىل النوع االجتماعي ف

( 35العنف المبتن

ه ) ي المؤسسات، لقاء مجتمىعي حضن
ن
/ات ف ن وع ونتائج دعم النساء والفتيات ( مشارك/ة لعرض هدف المشر 50من العاملي 

، طباعة ) الناجيات من ي عىل النوع االجتماعي
وع وتوزيعه عىل الفئات 2400العنف المبتن ي عن المشر

( بروشور تعريفن

ي عىل النوع االجتماعي "المستهدفة، انتاج فيلم قصي  وفيلم رقمي قصي  حول 
، انشاء صفحة ويب وصفحة "العنف المبتن

وع، تنفيذ )االجتماعي خاصة ألنشطة التواصل عىل مواقع ا ي  ( حلقة إذاعية تناولت الجانب2لمشر
 الموجه والعنف القانونن

القانونية، والجانب النفسي  الةدللع الوصول من وتمكينهن القانونية للعدالة وصولهن وعدم اإلعاقة ذوات النساء ضد

، ارسال )1واالجتماعي لذوات اإلعاقة، تنفيذ ) ي عىل النوع االجتماعي  SMSرسالة  (4500( سبوت إذاعي
حول العنف المبتن

 من أجل بيوت خالية من العنف(، 
ً
، وهي )كلنا معا ي

وع تصميم ورقة حقائق حو و واعداد نشر بيان صحفن ل أنشطة المشر

 . 2020لعام 

  كورونا. حلقة حوارية عير   خالل جائحةشي األ دعم دور االعالم من خالل اعداد حلقة إذاعية تم بثها وشملت: العنف

ي تنفيذ 
ن
مواقع التواصل االجتماعي حول "تجارب الفئة الشابة ف

ي 
". باإلضافة  عىلورش عمل حول العنف المبتن النوع االجتماعي

إىل تنفيذ جلسة تغريد تحت شعار "فلنتحد إلنهاء العنف ضد 

 . ي عىل النوع االجتماعي
المرأة" ناقشت قضايا حول العنف المبتن

حول "قوىلي ال ألي عنف يوجه ضدك  SMS( رسالة 13000و)

ي أي مكان". 
ن
 من أي شخص كان وف

 (3 ) ها عىل مواقع التواصل ة تم انتاجها ونشر أفالم رقمية قصي 

لية عىل  ن االجتماعي تناولت المواضيع التالية )زيادة األعباء المين

ي قطاع غزة 
ن
ي ظل جائحة كورونا وإعالن حالة الطوارئ ف

ن
النساء ف

ي ضوء
ن
ي ظل  ف

ن
لية، زيادة العنف االقتصادي عىل النساء ف ن ن بتوزي    ع األدوار والمسؤوليات المين ن الجنسي  زيادة الفجوة بي 

ي قطاع غزة، وتأثي  
ن
ي ترأسها النساء ف

ة والمتناهية الصغر الت  وس كورونا عىل المشاري    ع الصغي  جائحة كورونا ومدي تأثي  في 

وس كورونا عىل وصول النساء للخدمات الق  انونية وتنفيذ األحكام(. في 

 (40( ة حضن/ ي
ها عىل الرأي العام المحىلي 40( صحفن ( ساعة تدريبية عير تقنية الزووم حول )القصة اإلنسانية وتأثي 

 .)  والدوىلي

  ه عىل مواقع التواصل االجتماعي حول )ضعف فرص عمل الخريجات الجامعيات فيلم رقمي قصي  تم انتاجه ونشر

 ستقل(. ن للعمل الحر والمهوتوجه

  حيث سلط الفيديو عىل ، ه عىل مواقع التواصل االجتماعي فيديو رسوم متحركة حول جرائم قتل النساء تم تصميمه ونشر

ن الرادعة لحماية النساء من التعرض للعنف أو القتل، وأهمية تفعيل قانون حماية األ  ورة المطالبة بتطبيق القواني   شة. رصن

 ( 68(، )67أعداد من مجلة الغيداء) ( ي حيث ركز العدد
ونن ها عىل موقع الغيداء االلكي  ( عىل العنف 67تم اعدادها ونشر

ي األماكن العامة وبيئة العمل، والعدد )
ن
( ركز عىل تأثي  جائحة كورونا عىل قضايا النساء 68الذي تتعرض له ذوات اإلعاقة ف

وس كو  ي ضوء في 
ن
 رونا وذلك من منظور حقوق االنسان. لنيل حقوقها، معاناة النساء بسبب اإلجراءات المفروضة ف

  ة، تم إطالق وسم #دعم حقوق المرأة إطالق حملة إعالمية دولية عير مواقع التواصل االجتماعي وارسال رسائل قصي 

ي قطاع غزة، تنفيذ جلسة تغريد وتم نشر محتوي رقمي عير مواقع التواصل االجتماعي الخاص بالمركز 
ن
الفلسطينية ف

، تضمن المحتوى عىل تصاميم جرافيك وانفو فيديو وبوستات ومشاركتها عىل بعض  صفحات مواقع التواصل االجتماعي

 تفاعلية عير صفحات المركز. 

 ( ها /ات لمناقشة القضايا و 75ورش عمل حضن ن عداد الخاصة بمجلة الموضوعات ذات العالقة بملفات األ ( من الصحفيي 

 الغيداء. 

 (2000( نسخة من مجلة الغيداء للعددين )ر 70( عىل جرائم قتل النساء، والعدد )69( حيث ركز العدد )70( و )69 ) كز

ي زمن  
ن
ي 1000) ، طباعةكورونا عىل العنف ضد النساء ف

( نسخة من كل عدد وتوزيعه عىل مؤسسات المجتمع المدنن

ية من خالل موقع الغيداء  ن ن العربية واالنجلي  هما باللغتي  . والمؤسسات النسوية واإلعالمية، وتم نشر ي
ونن  االلكي 
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 ( ي حيث ركز العدد )72( و )71عدد من مجلة الغيداء
ونن ها عىل موقع الغيداء االلكي  ( عىل التعليم 71( تم اعدادها ونشر

ي تواجه النساء والفتيات تجاه التعليم عن بعد، والعدد )
ي وأهم التحديات الت 

ونن ( ركز عىل الحماية القانونية 72االلكي 

ي تخص  للنساء وتسليط الضوء عىل
ن الت  ن والخروقات القانونية للقواني  ي فلسطي 

ن
أهم الحقوق والواجبات للنساء والفتيات ف

 النساء. 

  ي عىل النوع
ي لتوثيق حاالت انتهاكات العنف المبتن

 
ي تم جمعها بشكل آمن وأخالف

اعداد ورقة حقائق تشمل البيانات الت 

، أسباب العنف الجسدي واإلساءة النفسية والجنسي ومشاركتها لفتيات المهمشات، وأهم التوصيات ة للنساء وااالجتماعي

ن االستجابة والحماية للعنف وتحقيق التدخالت الالزمة،  مع المجتمعات المتأثرة واصحاب المصلحة ذات العالقة لتحسي 

 ورسائل منارصة للمرأة بشكل موحد. 

 (1000 )غزة والضفة الغربية دمات لقطاع تم تحديث بيانات مزودي الخحيث ( نسخة من دليل )مزودي الخدمات

 وطباعته. 

 ( ات عىل مواقع التواصل االجتماعي لتصل قرابة/ ن ( متابع/ة عىل الفيس بوك، تويي  واالنستقرام 44000زيادة عدد المتابعي 

 ، حيث تم تزويدها باألخبار والتقارير والصور والتصاميم واصدارات المركز خالل العام. 2020خالل عام 

 

 الفيديو  7.6.2
 (50( ة حضن/ ي

( تم 40( صحفن ( ساعة تدريبية حول )التغطية اإلعالمية الصديقة حول حقوق المرأة والنوع االجتماعي

ن ضد المرأة، الضغط والمن ارصة، ووصول تناول المواضيع التالية )حقوق المرأة، اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميي 

 المرأة اىل الخدمات(. 

 ي ألفالم الم
، تم تنظيمه لعرض )كرنفال سينمان  ( فيلم من إنتاج 15رأة تم بثه عير تقنية الزووم ومواقع التواصل االجتماعي

ن 11000مركز شؤون بحضور ) /ات عىل مواقع التواصل االجتماعي للمركز من كال الجنسي  ن ( شخص من المتابعي 

 .  ومؤسسات دولية والمجتمع المحىلي
ن  والمؤسسات األهلية والقاعدية وإعالميي 

 (10)  ة مدتها خمس دقائق تتعلق بقضايا المرأة الفلسطينية االجتماعية وتناولت رسائل للمجتمع من أجل أفالم قصي 

ي عملية التنمية المستدامة الفلسطينية، وذلك 
ن
تغيي  الصورة النمطية عن المرأة ولتعزيز حقوقهن والمساواة الجندرية ف

حات   . 2020خالل عام  إلنتاج األفالمضمن اإلعالن عن مقي 

  . ي والدوىلي
كات انتاج األفالم والجهات اإلعالمية المختصة ذات العالقة عىل الصعيد الفلسطيتن  التنسيق والتشبيك مع شر

  ا ي عمل تصوير األفالمCanon 250 D ،Crane 3sتزويد قسم الفيديو بكامي 
ن
وتوثيق  ، وكشاف اضاءة وذلك لزيادة الفعالية ف

 . أنشطة المركز 

 

 المنارصة  7.6.3
 ي فعالية االتحاد العام  16عاليات الخاصة بحملة ال  دعم الف

ن
يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، من خالل المشاركة ف

 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.  16والمؤسسات النسوية بتنفيذ وقفة تضامنية ضمن أنشطة حملة ال  

   ي نوفمير يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تم  16دعم الفعاليات الخاصة بحملة ال
ن
ونية ف  2020تنفيذ حملة الكي 

العنف ضد المرأة( من خالل بث فيديو الفتتاح الحملة عير مواقع التواصل  إلنهاءإلحياء الفعالية تحت شعار )فلنتحد 

، توزي    ع ) يوم  16أب حول "لمحة تاريخية عن حملة ال  ستاند نشر  ( كمامة برتقالية عليها شعار الحملة، تم100االجتماعي

 16( حلقات اذاعية ضمن برنامج "هن الحياة" للتوعية حول حملة ال  8هضة العنف ضد المرأة"، باإلضافة لتنفيذ )لمنا

ي مجال الدفاع عن حقوق 
ن
/ات ف ن ي عىل النوع االجتماعي باستضافة مجموعة من األشخاص الفاعلي 

يوم والعنف المبتن

ي  النساء عىل الواقع االقتصادي العنف حول نفو فيديوا النساء، نشر 
ن
وس جائحة ظل ف كورونا، ستاند أب حول )األمثال  في 

ها عىل النساء(، ونشر ) ي مجالهن. 4الشعبية وتأثي 
ن
 ( فيديوهات قصص نجاح لسيدات أبدعن ف

   ونية بمناسبة حملة ال ،  16حملة توعوية الكي  تم يوم لمناهضة العنف ضد المرأة من خالل مواقع التواصل االجتماعي

، ارسال ) ( انفو 2م جرافيك، نشر )( تصمي30نشر ) ي عىل النوع االجتماعي
( 60000فيديو حول قضايا النساء والعنف المبتن

SMS  ي عىل النوع االجتماعي وقضايا النساء وماهية حملة
ة للتوعية حول العنف المبتن  . يوم 16رسالة قصي 
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  ( أيام من خالل عقد مسابقة بمشاركة 4ن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تم عقدها عىل مدار )مسابقة هاكاثو

ي قطاع أصالةمستفيدين/ات مركز شؤون المرأة ومركز العمل التنموي معا ومركز 
ن
، حيث تم عرض أهم المستجدات ف

 ( مراكز. 3جوائز ألول )تكنولوجيا المعلومات والعمل الحر وتطوير األعمال وتم تقديم 

 (4 ة لعرض قصص النجاح والتدخالت ن ا( أفالم قصي  ي قطاع التمكي 
ن
ي نفذها ف

شؤون  مركز القتصادي للشباب/ات الت 

  . المرأة

 (4 ي نفذها
ن االقتصادي للشباب/ات الت  ي قطاع التمكي 

ن
ة لعرض قصص النجاح والتدخالت ف مركز معا ومركز ( أفالم قصي 

 أصالة. 

  ي عىل اعداد دليل للتدريب والتوعية حول
( )النساء والفتيات الناجيات من العنف المبتن  ويشتمل عىلالنوع االجتماعي

ن الدولية والوطنية، الخدمات  المواضيع التالية: )النوع االجتماعي واألدوار الجندرية، العنف وأنواعه وأشكاله، القواني 

ي عىل النوع االجتماعي ومقدمي الخدمات، مهارات االتصال والتواصل، 
المقدمة للنساء والفتيات الناجيات من العنف المبتن

 العرض والتقديم، مهارات القيادة وبناء الذات، مهارات شد القصص الملهمة(.  مهارات

 (5( ها ن 150( لقاءات حوارية مجتمعية حضن ي  ات/ ( من قادة المجتمع ومقدمي الخدمات واألكاديميي 
ن
/ات ف ن والعاملي 

ي ظل جائحة كورو 
ن
ي مكافحة العنف ضد المرأة ف

ن
نا، انعكاسات جائحة البلديات حول )دور منظمات المجتمع المحىلي ف

، والتحديات  ي
ي المجتمع الفلسطيتن

ن
كورونا عىل أوضاع النساء ف

ي الوصول 
ن
ي تواجه النساء ف

 اىل الخدمات المتعددة(. الت 

 (6( ها ( من النساء والفتيات 61( مجموعات نقاش مركزة حضن

وع "حماية النساء  ي أنشطة مشر
ن
ي تم استهدافهن ف

الالن 

ي عىل النوع  والفتيات المهمشات والناجيات
من العنف المبتن

ي قطاع غزة من خالل االستجابة متعددة 
ن
االجتماعي ف

القطاعات" وكان الهدف منها مناقشة القصور واالخفاقات 

ي عىل 
ي جودة الخدمات المتعلقة بالعنف المبتن

ن
المحتملة ف

 النوع االجتماعي وأهم التوصيات. 

 (6( ها ول )النوع االجتماعي "الجندر"، حقوق المرأة، العنف ضد المرأة، ( من قادة المجتمع ح178( لقاءات حوارية حضن

ي قضايا ح
ن
ي منع العنف ضد المرأة( بهدف التوعية والتثقيف ف

ن
ي عىل النوع االجتماعي ودور الرجال ف

قوق المرأة العنف المبتن

ي 
. والعنف المبتن  عىل النوع االجتماعي

 (10( ها /ات حول )حقوق المرأة، ووصول ( من قادة المجتمع 150( ورش عمل توعوية حضن ن /ات مجتمعيي  ن وناشطي 

 . النساء لمزودي الخدمات(

 (10( ها /ات عن المؤسسات الحكومية، مزودي الخدمات، رجال، نساء، فتيان، 252( حلقات نقاش حضن ن ( ممثلي 

/ات، ومحاميصحف ن /اتي  ن ي تقدمها وزارة الص يي 
بية والتعليمحول )الخدمات الت  ئحة كورونا ومدي جا خالل حة ووزارة الي 

ي منها 
ي تعانن

ي ظل جائحة كورونا، المشاكل الت 
ن
ة الطوارئ ف ها عىلي النساء، كيفية التعامل مع النساء المعنفات خالل في  تأثي 

ي مناهضة العنف ضد النساء 
ن
ي ف

ي ظل جائحة كورونا، دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنن
ن
النساء ف

وس كورونا، والصعاب وتقديم الخدمات للنساء، أوضا  ، إجراءات الوقاية من في  ع النساء داخل مراكز الحجر الصحي

وس كورونا(.  ي واجهت لجنة الطوارئ ووزارة الصحة لمواجهة في 
 والتحديات الت 

 (6ة ا لحجر ( مبادرات منارصة، المبادرة األوىل: مبادرة )أدوارنا متساوية( تناولت األدوار الجندرية للنساء والرجال خالل في 

( ، ي
ىلي وتضمنت عمل منحوتة عىل الرمل والتغطية االعالمية عىل مواقع التواصل االجتماعي والتلفزيونن

ن ( حلقة 2المين

ي للفتيات من عمر 
ن
إذاعية تناولت موضوع المبادرة ونشر التوعية بأهمية األدوار الجندرية. المبادرة الثانية: المخيم المعرف

ي عىل 20اف )سنة حيث تم استهد 18سنة لعمر  15
، الصحة اإلنجابية، العنف المبتن ( فتاة لتوعيتهن حول األمان الرقمي

، المهارات الحياتية، وتقديم التفري    غ النفسي والدعم للفئات المستهدفة. المبادرة الثالثة: من  خالل النوع االجتماعي

ن  ن  ات/الناشطي  ي  سبوت تنفيذ تم المجتمعية والشبكات ات/الشبابيي 
ي  العنف حول مصور غنان 

.  النوع عىل المبتن االجتماعي

وي    ج ظاهرة من المبادرة الرابعة: مبادرة )الزلت طفلة( هدفت للحد ن ي  المبكر الي 
ن
ي واأل غزة قطاع ف

 حيث الفلسطينية، راضن

ونية حملة تنفيذ تم سنة. المبادرة الخامسة: المسابقة  18 فوق ما اىل واالناث للذكور الزواج سن برفع للمطالبة الكي 
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ي الرياضات التالية: الر 
ن
ي الحياة االجتماعية حيث تم تنفيذ مسابقة رياضية للفتيات ف

ن
ياضية لدعم مشاركة النساء والفتيات ف

( من الفتيات الرياضيات. المبادرة السادسة: )هن 60، استهدفت )وتكوندو  كرة القدم، كرة السلة، تنس طاولة،كرة طائرة،  

ه )قادرات( لدعم دمج النساء ذوات اإلعاق ي الحياة االجتماعية والعملية، حيث تم تنفيذ لقاء حواري حضن
ن
( من 18ة ف

ي الحياة 
ن
ن حول دمج النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ف ن المجتمعي  ن والناشطي  أعضاء شبكة سنا وممثىلي بلدية غزة واإلعالميي 

 االجتماعية والعملية. 

 ي عىل النوع االج
ونية حول )العنف المبتن  عىل مواقع التواصل االجتماعي  كورونا( من خالل النشر جائحة  و تماعي حملة الكي 

ي عىل النوع االجتماعي و ( انفو فيديو حول العنف ا2( تصميم جرافيك و)20: )كالتاىلي 
( رسالة 60000كورونا، )جائحة  لمبتن

SMS ( ، ي عىل النوع االجتماعي
ي مصور، تصميم الفتة )بيل بورد( تتضم1حول العنف المبتن

ي ( سبوت غنان 
ن الرقم المجانن

ي  العنف خدمات مزودي لخط االرشاد والمساندة، تصميم كتيب
 الهاتف عير  الخدمات لتقديم االجتماعي  النوع عىل المبتن

 . كورونا  جائحة خالل

  ي عىل النوع االجتماعي خالل جائحة كورونا من خالل توعية المجتمع، حيث
ونية للتوعية حول العنف المبتن حملة الكي 

( 65000، ارسال )متابع/ة 30000ل لما يقارب فيديو وحققت وصول وتفاع ( من التصاميم التوعوية واالنفو 30تم نشر )

SMS  ،ة ي المحافظات الخمس للتوعية حول الخدمات المقدمة عن  "بيل بوردالفتة "( 5)تصميم رسائل نصية قصي 
ن
ف

ي 
 . 1800333666بعد ونشر رقم االرشاد والمساندة المجانن

 (100سيدة )  ،من مريضات شطان الثدي تلقت حقيبة حماية

ي ابرة "23)
" من oserelin3.6mg( سيدة استفادت من تلف 

وع، وانتاج مريضات شطان الثدي المستفيدات خالل ال مشر

( حول مريضات شطان الثدي فيلم قصي  )رسوم متحركة

ي تعرضن لها خاللوذوات اإلعاقة والظروف 
وس كورونا.  الت   في 

 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث تم  16ال   إطالق حملة

ي نوفمير 
ن
ونية ف إلحياء الفعالية تحت  2020تنفيذ حملة الكي 

( 100شعار )فلنتحد إلنهاء العنف ضد المرأة( من خالل توزي    ع )

ي يحمل رسالة الحملة، إطال10) نشر  كمامة برتقالية عليها شعار الحملة، تم
ق موجة ( انفو جرافيك، إنتاج سبوت غنان 

شة، تداعيات العنف عىل الصحة النفسية للنساء، تماعي حول "إقرار قانون حماية األ بث مباشر عير مواقع التواصل االج

ي قطاع
ن
 ". غزة"، وتصميم لوحة إعالنات "بيل بورد جرائم قتل النساء ف

 (5ي أ
ن
ماكن العمل(، المبادرة الثانية )ال ( مبادرات منارصة، المبادرة األوىل )مناهضة العنف ضد النساء ذوات اإلعاقة ف

ي عىل النوع االجت
ي المناطق لإلساءة اللفظية ضد الفتيات(، المبادرة الثالثة )احنا معك( للحد من العنف المبتن

ن
ماعي ف

قية المهمشة ، الشر ي الطواقم العاملة داخل مراكز الحجر الصحي
ن
، المبادرة الرابعة )انا موجودة( لتعزيز مشاركة النساء ف

اء( ال  ( اجتماع15)اشتملت أنشطة المبادرات عىل: تشكيل تحالف للمبادرات وعقد و مبادرة الخامسة )االيادي الخضن

، ( 5)لوحات إعالنية، ( 5)للتحالف،  ي
/ات، معرض فتن ن حول  ( بوسي  5000)مسابقات فنية لفئة الشباب/ات والمراهقي 

 . ( جلسات تغريد 5، و)جلسات استماع( 5)موضوع الحملة، 

 (10( ها ي والنقابات، األحزاب السياسية، وقادة 300( جلسات استماع حضن
/ات عن مؤسسات المجتمع المدنن ن ( من ممثلي 

 .) ي عىل النوع االجتماعي
ي مناهضة العنف المبتن

ن
ي ف

 المجتمع حول )دور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنن

 (5 جلسات استماع ) ها )و حول )آلية وصول النساء والفتيات ومزودي الخدمات من قادة المجتمع ( 143مساءلة حضن

 اىل الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات خالل جائحة كورونا(. 

  ، ونية من خالل مواقع التواصل االجتماعي اعداد عريضة لتقديمها لمجلس القضاء األعىل حول اعادة النظر  تمحملة الكي 

وي    ج المبكر تنفيذ دراسة قانونية حول القانون،  بسن الزواج، ن  . وتصميم وطباعة بوسي  حول مناهضة الي 

 ( ونية ضمن فعاليات المركز ليوم المرأة العالمي حيث تم نشر ( تصميم جرافيك حول يوم المرأة العالمي 30حملة الكي 

ه عير مواقع وربط حقوق االنسان بحقوق المرأة، انتاج فيديو مصور حول يوم المرأة  . اعي التواصل االجتم العالمي ونشر
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 ي للفتيات
ن
( فتاة وتم تقديم خدمات الدعم النفسي والتوعية 32الذي استهدف ) "We Can" تم تنفيذ مبادرة المخيم المعرف

ي مواضيع )العنف
ن
ي عىل النوع االجتماعي واأل  ف

عضاء شبكة سنا للحماية من من قبل أ مان الرقمي والمهارات الحياتية(المبتن

ي عىل النوع االجتما
 . عي العنف المبتن

  ي ظل جائحة كورونا(تصميم
ن
ها  ورقة حقائق حول )أهم التدخالت القانونية من قبل المؤسسات لحماية المرأة ف وتم نشر

 . عىل مواقع التواصل االجتماعي 

 (1 حملة إعالمية )( ي وآلية التواصل مع العيادة القانونية( حيث تم تنفيذ )حول
( لوحات 8خدمات العون القانونن

ي وأرقام العيادة القانونية، ) رد()بيل بو  إعالنية
( بث مباشر عىل 20و) ( حلقات إذاعية5تتضمن خدمات العون القانونن

تناولت )المهر آثاره وأحكامه، قضايا التطليق لعدم االنفاق واشكاليات التنفيذ، قضايا الشقاق  مواقع التواصل االجتماعي 

ن الواقع والتطبيق، قضايا الهجر والتعليق و  اع بي  ن
عيةوالين ي المحاكم الشر

ن
، آلية عمل المحاكم والتعميمات االشكاليات ف

ة اعالن الطوارئ ي تقدم من خالل العيادالقضائية الصادرة خالل في 
ة القانونية ( وبث سبوت إذاعي حول )الخدمات الت 

 وآلية التواصل(. 
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:  2020الدروس المستفادة خالل عام   شملت التالي

 ي تقدي الية العمل خالل مةمواء
ي عىل النوع االجتماعي  يتعرضنم الخدمات للنساء والفتيات المعنفات والالن 

للعنف المبتن

ن االعتبار  بما يشمل استخدام اليةخالل جائحة كورونا  ي ب االرشادات المتعلقةالعمل عن بعد، مع األخذ بعي 
 
السلوك األخالف

ي حال تقديم الخدمات بشكل  ذ إجراءات، الحفاظ عىل الشية والخصوصية، مع أخالمسبقةمثل أخذ الموافقة 
ن
السالمة ف

 .  وجاهي

 ي تم استهدافهمالمقدمة من النساء والفتيات المستضعفات  للشكاوىالفعالة  االستجابة
تقديم من خالل  والمهمشات الالن 

 الحلول المناسبة. 

 للنساء والفتيات الناجيات مقدمة االجتماعي ال والمراعية النوع الخدمات متعددة القطاعات والمتكاملة الحاجة إىل زيادة

ي 
ن
ي عىل النوع االجتماعي ف

 . قطاع غزةمن العنف المبتن

 ( تقديم التشخيص و تشمل الخدمات الصحية)ي عىل النوع االجتماعي عنض أساسي  العالج
ي االستجابة للعنف المبتن

ن
 .ف

  ي عىل النوع االجتماعي  قفو  المساواة الجندريةترسيخ مفهوم زيادة وعي الفتيات والفتيان حول حقوق المرأة و
 . العنف المبتن

  ي عىل النوع االجتماعي آلية اكتشاف حاالت تدريب المؤسسات النسوية القاعدية عىل
العمل  والعمل بإجراءات العنف المبتن

ي عىل النوع االجتماعي  وإحالة إلدارةالموحدة 
بحيث تكون هذه المؤسسات بمثابة نقاط معلومات  حاالت العنف المبتن

ي عىل النوع االجتماعي حاال ل
 . ت العنف المبتن

  ن عىل كي 
اتالي   أكير من الكمية للحصول عىل أثر أكير وضوحا وأهمية.  جودة المؤشر

  وع مراحل التقييم والمتابعة و  التعلم. المساءلة و يجب ان يشمل المشر

  اتيجيات ، التمبادئ حقوق االنسان للتدخل مبنية عىلتصميم اسي  عدم الحاق حول الجندري، ، ادماج النوع االجتماعي

. األذى،  ي عىل النوع االجتماعي
، والعنف المبتن  ومتمحورة حول ضحايا العنف الجنسي

  وع.  األخذ /ات خالل تصميم وتنفيذ المشر ن ن االعتبار احتياجات وتوقعات المشاركي   بعي 

   اإلعاقة ومرضن الشطان والمؤسسات المختصة بذوي مع الجهات الفاعلة والتشبيك من خالل التنسيق  الشموليةضمان

ي ذلك مجموعة الحماية ومجموعة العمل المعنية و 
ن
ي نفس المناطق ومع هيئات التنسيق ذات الصلة بما ف

ن
ي تعمل ف

الت 

ي عىل النوع االجتماعي 
 .بالعنف المبتن

  .ضمان الوصول للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة الجسدية، السمعية، والبضية 

 ن عىل توفي  الدعم االق كي 
 المساعدات المادية. تقديم تصادي للنساء والفتيات من خالل توفي  فرص عمل و الي 

 وع تتضمن حقوق المستفيدات لت المحتمل وقوعها نتيجةاآلثار السلبية  تشمل وهي االيذاء عدم  مبدأ  تطبيق دخالت المشر

، مثل االمن واألمان وتشمل حمايتهم ام عالقاتهن من االستغالل الجنسي إمكانية الوصول للخدمات و ، وكرامتهن واحي 

 الحالة الصحية والنفسية االجتماعية للمستفيدين/ات. و 

  

 2020عام  خالل الدروس المستفادة
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وع  ذوات اإلعاقة واألمراض  من االجتماعي العنف المبن  عل النوع  وناجياتحماية النساء والفتيات المهمشات "مشر

وع ممول من الالمزمنة و  ي لألرض الفلسطينية رسطان الثدي من خالل االستجابة متعددة القطاعات" المشر
 
صندوق اإلنسان

اوح اعمارهن من  . المحتلة ي تي 
ام حقوق النساء األكير تهميشا الالن  ي حماية واحي 

ن
وع ف عام والفتيات  59-18ويتمثل هدف المشر

ي عىل النوع االجتماعي من ذوات االعاقة، والمصابات بأمراض مزمنة ومري 14-17
ضات عام، باإلضافة للناجيات من العنف المبتن

 . ي
تمثلت  شطان الثدي، ودعم وصولهن الستجابات منسقة متخصصة متعددة القطاعات بناء عىل القانون الدوىلي اإلنسانن

وع ها ) الزووم( لقاءات مجتمعية عير تقنية 3: تنظيم )يىلي  فيما  أنشطة المشر ( 64( نساء و )123( فتيان و)56( فتاة و )55حضن

وع ونتائج دعم ال ي عىل النوع االجتماعي  نساء والفتيات الناجيات منرجل لعرض هدف المشر
إذاعي بث اعالن  . العنف المبتن

وع. تقديم خدمات دعم نفسي اجتماعي فردي حول أنشطة و  الناجيات من فتاة من ( 70و ) سيدة( 250لعدد )خدمات المشر

ي عىل النوع االجتماعي و )
ي خدمات عالجية لدى الطبيب ( نسا 10تحويل ) . ( من مريضات شطان الثدي64العنف المبتن

ء لتلف 

، ( من النساء الناجيات من العنف35عدد )ل تقديم استشارات قانونية فردية . النفسي  ي عىل النوع االجتماعي
ي 5)و المبتن

( من الالن 

ي ل . ( من مريضات شطان الثدي30)و  مبكرا،تزوجن زواجا 
ن ( م10( من النساء و )15) عدد تقديم خدمات التمثيل القانونن

وجات مبكرا الناجيات من العنف ن ، الفتيات المي  ي عىل النوع االجتماعي
 . تقديممن النساء مريضات شطان الثدي (4) المبتن

ي عىل النوع االجتماعي  ( من النساء الناجيات من العنف40خدمات التحويل الصحي لعدد )
لعدد  حقائب حماية. تقديم المبتن

مساعدات نقدية  تقديم . ( من النساء مريضات شطان الثدي64لناجيات من العنف و )( من الفتيات ا40( من النساء و )244)

( من 7تقديم خدمات إدارة الحالة لعدد ) ( من مريضات شطان الثدي. 50( من النساء المعنفات و )50عدد )$( ل100بقيمة )

ديم خدمات إدارة الحالة للنساء الناجيات تق( ساعة تدريبية حول "30مريضات شطان الثدي. عقد )من ( 4النساء المعنفات و)

ي عىل النوع االجتماعي 
ن ( سيدة من ا31( رجل و )19( بحضور )من العنف المبتن ن  ات/ لعاملي  ي المتخصصي 

ي المجال اإلنسانن
ن
 ات/ ف

ن و  ي تصميم و   ات. / غي  المتخصصي 
ونن وس كورونا، حقوق النساء ذوات نشر كتيب الكي  حول )طرق الوقاية والحد من في 

ي عىل النوع اإلع 
، وآليات الحماية من العنف المبتن ي عىل النوع االجتماعي

اقة، حقوق األمومة، مخاطر وأنواع العنف المبتن

،) وع. نشر ورقة حقائق اعداد و  االجتماعي ( التغذية الراجعةليات الشكاوى و )آعقد تدريب حول  حول أنشطة ونتائج المشر

ها  ي من  (25) حضن
ن
يكة والمؤسساتالمركز  العامالت ف  (العنف-من-خال-مجتمع-نحو)#تنظيم حملة منارصة تحت شعار . الشر

ي مواجهة  (2( حلقة إذاعية، تنفيذ )2تمثلت األنشطة ببث اعالن إذاعي حول الحملة، )
ن
لقاءات حوارية حول "دور المؤسسات ف

ها ) وس كورونا عىل مريضات شطان الثدي" حضن ( جلسات مساءلة بعنوان 2، )( رجال4( سيدة و)20جائحة كورونا، تأثي  في 

ها ) ( 4( سيدة و)30"التحويالت الطبية لمريضات الشطان، وغياب الحماية القانونية للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة" حضن

ها ) ي حضن
وع، وعقد جلسة تغريد 4( سيدة و )26رجال، عقد لقاء صحفن ( رجال، انتاج فيديو رقمي قصي  حول أنشطة المشر

 ( رجال. 7( سيدة و)22( بمشاركة )العنف-من-خال-جتمعم-نحوتحت وسم )#

وع " ي قطاع غزة مشر
 
وع  بالتعاون مع لجنة "،تعزيز المشاركة السياسية للنساء ف اكة "االنتخابات المركزية ضمن مشر الشر

ي  "، الممول من االتحاد األورونر ي
 
ي  . مع مؤسسات المجتمع المدن

ن
وع ف ي رفع صوت اويتمثل هدف المشر

ن
لنساء المساهمة ف

ي صنع القرار السياسي الرسمي 
ن
هن ف وع. وزيادة تأثي  من  (50)ساعة تدريبية لعدد  (30فيذ )تن: يىلي  فيما  تمثلت أنشطة المشر

/ات ن ي )تعزيز المشاركة السياسية للنساء( وتناول قانون االنتخابات حول  الخريجي 
أهمية المشاركة السياسية ، الفلسطيتن

ورشة توعوية  (20) عقد  وحمالت التوعية الرقمية.  ،تسهيل ورش التوعية، مهارات القيادة، الحقوق السياسية للمرأة، للنساء 

ها )لمشاركة السياسية للنساء( بعنوان )أهمية ا أهمية المشاركة السياسية للنساء  ( رجل حول257( سيدة و)287حضن

شح ي االنتخاب والي 
ن
ي االنتخابات للنساء وحق النساء ف

ن
 . والمشاركة ف

وع "ت ي قطاع غزة"، بتمويل من مشر
 
وع . C.Aمكير  صمود النساء المهمشات بما يشمل ذوات اإلعاقة ف  ويتمثل هدف المشر

ها( الالزمة ي  اىل دعم المجتمعات المتالك المهارات والمعرفة لالستفادة من الموارد )المالية وغي 
لالستجابة للتهديدات الت 

وع من ضمن نها. يواجه رصة حول )تعزيز فرص العمل الحر والتوظيف للنساء المهمشات حملة مناتنفيذ  أنشطة المشر

ي قطاع غزة( 
ن
ها تنظيم اجتماع عير تقنية الزوم  : تمثلتالخريجات وغي  الخريجات ف ة  (10) حضن من صاحبات المشاري    ع الصغي 

ة وتحديد احتياجاتهللحديث حول أثر جائحة كورونا عىل ال حول موضوع  SMS ةرسالة قصي   (20000)ارسال ن. مشاري    ع الصغي 

ي لوحات اعالنية  (4)طباعة  .الحملة
ن
ها ف ها تنفيذ ورشة عمل . و محافظات قطاع غزة ونشر من  (70) عير تقنية الزووم حضن

ة  ي ترأسها النساء" حولصاحبات المشاري    ع الصغي 
ة الت   . "أثر جائحة كورونا عىل المشاري    ع الصغي 

ي تم تنفيذها خاللنبذة عن المشاري    ع ال
 2020عام  ت 
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وع  ي قطاع غزة تعزيز صمود المشاريــــع متناهية الصغر وخ "مشر
 
 من تمويلب، "سوا –لق فرص لسبل العيش المستدامة ف

ي االتحاد األ ي  . Enableمن خالل الوكالة البلجيكية  EUورونر
ن
وع ف ن صمود المشاري    ع متناهية الصغر  ويتمثل هدف المشر تحسي 

ي قطاع غزة. 
ن
ة ف وع:  واالستدامة للمشاري    ع الصغي  وع سوا  إطالقاإلعالن عن تمثلت أنشطة المشر األنشطة  ،الهدفويشمل ) مشر

/ات )التواصل االجتماعي  مواقععير  ( وذلكمعايي  األهليةو  ،الفئة المستهدفة ن ( والذي TOT. مشاركة فريق العمل بتدريب مدربي 

ة، الريادة والتوجيه واإلرشاد، والمهارات الحياتية(12عىل مدار ) Enableنفذ من قبل  ي حول )إدارة المشاري    ع الصغي  . ( يوم تدريتر

ي   Enableمؤسسةالمشاركة مع 
ن
ي محافظة تحديد المناطق األ و  ةإجراءات اختيار الفئة المستهدف إعداد دليل  ف

ن
كير هشاشة ف

 احتياجات للمناطق والتجمعات السكانية المستهدفة من حيث القطاعات االقتصادية وأفكار إجراء تقييم . الشمالغزة و 

من أجل إتاحة فرص مستدامة لألعمال الفئة المستهدفة وخاصة النساء والفتيات احتياجات المشاري    ع الواعدة ذات األولوية، 

ي محافظات غزة والشمال التجارية
ن
ة ف وع سوا  (16)تنفيذ  . الصغي  حول )معايي  االختيار، المناطق ورشة تعريفية عن مشر

ح مفصل لالمستهدفة،  ي يمكن التقديم فيها باإلضافة اىلي شر
ي مدينة وع( طلب االستفادة من المشر القطاعات االقتصادية الت 

ن
ف

ها )شمال الغزة و  كاء ومؤسسة( رجل. 160( فتاة وسيدة و)240حضن ي تطوير خطة العمل الخاصة   Enableالمشاركة مع الشر
ن
ف

وع والمواد التدريبية الخاصة بالمستفيدين.   تدريبلاللتحاق بال( سيدة 14رجل،  11ة )/ مستفيد  (25)تم تأهيل  بالمشر

وعولالستفا وع. عمل اللجنة االستشارية وفريق  من قبل تقييم اجراء وذلك بعد  دة من المشر  المشر

 

ي قطاع غزة 
 
ي وخدمات المياه والرصف الصحي ف

 
ي مجالي األمن الغذان

 
وع "دعم صمود وصالدة الفئات األكتر هشاشة ف مشر

اكة مع مركز شؤو   بالشر
ً
ويتمثل  ن المرأة، بتمويل من الحكومة الكندية. والضفة الغربية"، الذي نفذه مركز العمل التنموي معا

ي تعزيز وصول سكان منطقة وادي السلقا إىل خدمات المياه والضف الصحي بشكل عادل وآمن ومستدام. 
ن
وع ف هدف المشر

وع:  ونية ( سيدة تلقت حقائب حماية. 60)تمثلت أنشطة المشر األزمة )حول  SMS( رسالة 60000) تضمنتتنفيذ حملة الكي 

ي أوقات األزمات . وليست للشجار والعنف.  . للمحبة. حة للتواد مسا
ن
ي انت ، لنكن عونا لعائالتنا ف

مش عشان انت بالحجر يعتن

(2تنفيذ ) . (المرأة دائما مصدر القوة ... قوتنا من قوتك ضعيفة.  ي عىل النوع االجتماعي
. نشر ( سبوت إذاعي حول )العنف المبتن

، ( انفو فيدي3( تصميم جرافيك و )30) ي عىل النوع االجتماعي
اإلجراءات و وعمل إعالنات ممولة للمحتوى حول )العنف المبتن

ي عىل النوع االجتماعي 
ه عىل انتشار العنف المبتن وس كورونا والتوعية عن مخاطرة وعالقته وتأثي   (. الوقائية من في 

 

وع  ي عل النوع االجتماعي للفئات "تعزيز الحماية المتكاملة لتلبية احتياجات المياه والرصف الصحي والعمشر
نف المبن 

ي منطقة وادي السلقا"
 
اكة مع مركز شؤون االمهمشة ف  بالشر

ً
لمرأة، بتمويل من الحكومة ، الذي نفذه مركز العمل التنموي معا

وع . سبانيةاال  ن وصول سكان منطقة وادي السلقا المهمشة  وي  هدف المشر خدمات المياه والضف الصحي وآليات لإىل تحسي 

ي حاالت الطوارئا
ن
ي عىل النوع االجتماعي بشكل عادل وآمن ف

وع:  تمثلت. الستجابة للعنف المبتن ( ورشة 35تنفيذ )أنشطة المشر

ها )توعوية  ، آليات الحماية ومخاطر العنف، حقوق المرأة، ( مشارك/ة 560حضن ي عىل النوع االجتماعي
حول )العنف المبتن

وي    ج المبكر(.  ن "( نسخة م1500طباعة ) والي  ي عىل النوع االجتماعي
تقديم جلسات دعم  . ن دليل ارشادي حول "العنف المبتن

. تقديم استشارات  ( فتاة84( سيدة و)216نفسي فردي لعدد ) ي عىل النوع االجتماعي
من المهمشات والناجيات من العنف المبتن

ي عىل34( سيدة و)373قانونية لعدد )
. ( فتاة من المهمشات والناجيات من العنف المبتن توزي    ع حقائب حماية  النوع االجتماعي

ونية تضمنت )84( سيدة و)269لعدد ) ي جلسات الدعم النفسي الفردي. تنفيذ حملة الكي 
ن
( سبوت إذاعي 2( فتاة ممن شاركن ف

ي عىل النوع حول )
ه عىل انتشار العنف المبتن وس كورونا والتوعية عن مخاطرة وعالقته وتأثي  اإلجراءات الوقائية من في 

، ( انفو فيديو وعمل إعالنات ممولة حول 4( تصميم جرافيك و)80(. نشر )الجتماعي ا ي عىل النوع االجتماعي
)العنف المبتن

ي عىل النوع االجتماعي 
ه عىل انتشار العنف المبتن وس كورونا والتوعية عن مخاطرة وعالقته وتأثي   (. اإلجراءات الوقائية من في 

 

وع  نساء والفتيات الناجيات من العنف ضمن المشاريــــع اإلنسانية واالستجابة لألزمات منارصة حقوق واحتياجات ال "مشر

ي قطاع غزة
 
ي  . Grassroots International، بتمويل من "ف

ن
وع ف ام ا ويتمثل هدف المشر ن حماية واحي  ي تحسي 

ن
لمساهمة ف

ي ذلك الناجيات من العنف ال حقوق النساء والفتيات المراهقات بما 
ن
ي ف

، وزيادة وصولهن إىل الخدمات الجتماعي عىل النوع ا مبتن

ي والقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان
. تمثلت أنشطة المالئمة للمرأة والمراعية للنوع االجتماعي القائمة عىل القانون الدوىلي اإلنسانن

وع:  ي مالعنف الحول ) مو عير تقنية الزو ( خري    ج/ة 25ية لعدد )تدريب( ساعة 40)تنفيذ المشر
القانون  ،تماعي عىل النوع االج بتن
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ي 
ن ، الرقميةوالمنارصة الضغط  ،مهارات القيادةانون الدوىلي لحقوق اإلنسان، والق ،الدوىلي اإلنسانن ن الجنسي   ،دمج المساواة بي 

ي االستجابة اإلنسانية
ن
ها ) ( لقاءات حوارية5)عقد  . (ومراعاة النوع االجتماعي ف /ات ( رجل من 59)( سيدة و 91حضن ن محامي 

/ات وناش ن /ات حقوق إنسانوصحفيي  ن ي االستجابة اإلنسانية، مراعاة النوع اال حول ) طي 
ن
ي عىل النوع جتماعي ف

العنف المبتن

، االجتماعي  ي
ي المنارصة والعنف ضد المرأة، القانون الدوىلي اإلنسانن

ن
ي وجب اتباعها ف

اعداد (. والمنارصة والمعايي  الحقوقية الت 

ي الم نساء والفتياتاحتياجات الجرافيك حول  انفو 
هشمات أثناء وبعد األزمة اإلنسانية القائمة عىل القانون الدوىلي اإلنسانن

 والقانون الدوىلي لحقوق اإلنسان. 
 

وع  ي "مشر
ي فطاغ غزةتعزيز قدرات النساء للحد واالستجابة للعنف المبن 

 
 . Trocaire، بتمويل من "عل النوع االجتماعي ف

وع  ن اىل ويتمثل هدف المشر / الجامع ات/ طالبالتمكي  ن ي لحد من العنف اللأن يصبحوا قادة ووكالء تغيي   ات منيي 
عىل  مبتن

ي قطاع غزة
ن
وع: النوع االجتماعي ف ( طالب/ة حول )النوع االجتماعي 25ية لعدد )تدريب( ساعة 30)تنفيذ . تمثلت أنشطة المشر

، حقوق اإلنسان للمرأ "الجندر"، ي عىل النوع االجتماعي
ي ة بموجب القانون الدالعنف المبتن

الدوىلي لحقوق  ، القانونوىلي اإلنسانن

ن ضد المرأة  اتفاقية القضاء عىل جميعاإلنسان،  فاقية حقوق األشخاص ، ات1325قرار مجلس األمن ، "سيداو"أشكال التميي 

( ورشة توعوية 24)(. عقد ومهارات التيسي  والعرض لقضايا الجندر وحقوق المرأة ،قانون األحوال الشخصية، ذوي اإلعاقة

ها ) الب/اتللط /ات حضن ن ي عىل النوع  ( طالبة حول )النوع االجتماعي "الجندر"،300( طالب و)300الجامعيي 
العنف المبتن

، حقوق اإلنسان للمرأ ي االجتماعي
 اتفاقية القضاء عىل جميعالدوىلي لحقوق اإلنسان،  ، القانونة بموجب القانون الدوىلي اإلنسانن

ن ضد المرأة  قانون األحوال ، فاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ات1325ر مجلس األمن قرا، "سيداو"أشكال التميي 

ها ) ( ورشة توعوية20تنفيذ )(. الشخصية ( من ربات البيوت حول )النوع االجتماعي 250( من أرباب البيوت و)250حضن

، حقوق اإلنسان للمرأ "الجندر"، ي عىل النوع االجتماعي
ي ة بموجب القانون الدوىلي العنف المبتن

الدوىلي لحقوق  ، القانوناإلنسانن

ن ضد المرأة  اتفاقية القضاء عىل جميعاإلنسان،  فاقية حقوق األشخاص ، ات1325قرار مجلس األمن ، "سيداو"أشكال التميي 

ها ) توعوية ات( ورش10(. عقد )قانون األحوال الشخصية، ذوي اإلعاقة ن عىل الزواج ( من 250حضن الفتيات والشباب المقبلي 

ي 
، حقوق اإلنسان للمرأ حول )النوع االجتماعي "الجندر"،الزواج  وحديتر ي عىل النوع االجتماعي

ة بموجب القانون العنف المبتن

ي 
ن ضد المرأة  اتفاقية القضاء عىل جميعالدوىلي لحقوق اإلنسان،  ، القانونالدوىلي اإلنسانن قرار مجلس ، "سيداو"أشكال التميي 

( ساعة تدريبية عير تقنية الزووم 25)تنفيذ (. قانون األحوال الشخصية، ي اإلعاقةفاقية حقوق األشخاص ذو ، ات1325األمن 

ها  انشاء محتوى  ،حمالت منارصة رقمية إلنشاءالتخطيط ، أساسيات المنارصة والمنارصة الرقمية)حول ( طالب/ة 25) حضن

، لعرائض وجمع التوقيعات، االرقمي  تقديم )نشر وتروي    ج( المحتوى الخاص بالحملة عير المنصات ،رقمي لحمالت المنارصة

/ات ذلك لبناء قدراتو  (صناعة التقارير والعروض التقديمية الخاصة بالحملةو  ن عير تقنية  دراسي  ( يوم49) تنفيذ . المتدربي 

ها ) الزووم ، القانون حقوق المرأة  "،لجندراالجتماعي "ا)النوع  حولطالب/ة ( 1633حضن ي
بموجب القانون الدوىلي اإلنسانن

ي عىل النوع االجتماعي دوىلي لحقوق اإلنسان، ال
 . (طرق الوقاية واالستجابة للعنف المبتن

 

وع  ي صنع القرار الرسىمي وغتر الرسىمي تعزيز "مشر
 
ها ف ويتمثل  . كيفينا تل كيفينا ، بتمويل من  "مشاركة المرأة السياسية وتأثتر

وع ي  هدف المشر
ن
ي زيادة رفع مشاركة النساء والشابات ف

ن
ي المساهمة ف

ن
. تمثلت أنشطة عملية صنع القرار الرسمي وغي  الرسمي  ف

وع: عقد ) ها )6المشر حول  محليةممثىلي عن البلديات، ممثىلي عن اللجان والمجالس ال( شاب/ة، 180( ورش توعوية حضن

(. تنفيذ  ي صنع القرار الرسمي وغي  الرسمي
ن
ها ف هء( جلسات مسا 4))تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتأثي  ن ( م97ا )لة حضن

ن حولشباب وشابات فاعليو  مثىلي البلديات، ممثىلي اللجان والمجالس المحلية، قيادات سياسية،م ي لجان  ي 
ن
)مشاركة النساء ف

ي العمل السياسي  مشاركة ،األحياء وتعزيز دورها 
ن
ي اللجان المحلية( ،المرأة ف

ن
ي تعزيز مشاركة المرأة ف

ن
 تنظيم . واقع دور البلديات ف

وع للم ختامي مؤتمر  ه )شر  ممثىلي البلديات، ممثىلي اللجان والمجالس المحلية، قيادات سياسية، شباب وشابات( 150حضن

، ي
وع وتم و  ومؤسسات المجتمع المدنن ي المشاركة السياسية)أوراق بحثية حول ( 3)عرض أنشطة المشر

ن
تجربة  ،دور النساء ف

وع وعرض التجربة ة المشر ي شكلت خالل في 
  ذوات اإلعاقة تمشاركة النساء والفتياأهمية  ،مجالس الظل الت 

ً
. تنظيم (سياسيا

ها )( زيارات للمؤسسات اإلعالمية 5)  قضايا تسليط دور اإلعالم حول  من الزياراتوكان الهدف ( شابة من مجالس الظل 22حضن

ة إذاعي اتسبوت( 5ت: بث )، وتأكيد أهمية المشاركة السياسية للمرأة(. تنفيذ أنشطة إعالمية تضمنالمرأةومنارصة قضايا  المرأة
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ي العملية االنتخابية والسياسية المرأةأهمية مشاركة )حول 
ن
، جرافيك حول دور المرأة  انفو ( 1، )(ف ( حلقات 10)اعداد السياسي

 سياسي المرأة أهمية مشاركة)حول  اذاعية
ً
ها ومدى  ا ي صنع القرار  تأثي 

ن
 (لرسمي وغي  الرسمي اف

 

 


