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 أواًل: عن المركز :
 

 رسالة المركز: -1
مركز األبحاث واالستشارات القانونية لممرأة، شركة غير ربحية ييػفؼ إلػح حمايػة النسػام وتمكيػنيف مػف الوىػوؿ إلػح 

األبحػػاث والفراسػػات، وبرنػػام  الحمايػػة والتمكػػيف  العفالػػة وسػػيافة القػػانوف جػػع الملتمػػي ال مسػػطينع مػػف  ػػ ؿ برنػػام 
تحقيقػو لرؤيتػو ورسػالتو بمبػافئ حقػوؽ ا نسػاف والتػع القانونع، وبرنام  التػفريب وبنػام القػفرات ، يمتػـز المركػز  ػ ؿ 

مكػيف لم اػات تشمؿ المسؤولية وااللتزاـ بحكـ القانوف والش اجية والتسامح والعفالة والمساواة وعفـ التمييز والمشػاركة والت
 الميمشة.

 .يا لنيؿ حقوقيا جع كاجة الملاالتتطوير مكانة المرأة ال مسطينية القانونية وااللتماعية وتمكين
 

   رؤية المركز: -2
مركز األبحاث واالستشارات القانونية لممرأة، شركة غير ربحية تطمح بػنف تمعػب فورا ريافيػاي جػع تمكػيف النسػام قانونيػا 

 فالة وتحقيؽ العفالة والمساواة جع الملتمي ال مسطينع.مف ألؿ الوىوؿ لمع
 ملاؿ التمكيف القانونع لمنسام وحمايتيف مف العنؼ"     "مركز األبحاث واالستشارات القانونية لممرأة رااف جع

بنػام  ف المرأة الشريؾ األساسػع لمرلػؿ جػعماعية تقـو عمح تلسيف االعتراؼ بنالعمؿ عمح بمورة رؤية قانونية والت    
 الملتمي ال مسطينع عمح أسس فيمقراطية .

 

 األهداف العامة: -3
 

 القانونية لممرأة مف ألميا ىع : إف الغايات التع تنسس مركز األبحاث واالستشارات
العمػػػؿ عػػػؿ تبنػػػع تشػػػريعات وطنيػػػة فيمقراطيػػػة تك ػػػؿ إرسػػػام مبػػػفأ المسػػػاواة بػػػيف المػػػرأة والرلػػػؿ جػػػع الحقػػػوؽ  .1

 والوالبات .
نسلاـ التشريعات الوطنية مي المعايير الفولية لحقػوؽ ا نسػاف عامػة ومػي حقػوؽ المػرأة  اىػة العمؿ عمح ا .2

 و اىة ات اقية القضام عمح التمييز ضف المرأة .

إلػػرام الفراسػػات واألبحػػاث القانونيػػة ، وفراسػػة القػػوانيف ومشػػاريي القػػوانيف، واقتػػراح البػػفااؿ جػػع أمػػاكف ال مػػؿ  .3
 المنىوص عميو أع ه .والضعؼ لتحقيؽ اليفؼ األوؿ 

 العمؿ عمح نشر الفراسات المت ىىة والمتعمقة بحقوؽ ا نساف وحقوؽ المرأة  بولو  اص. .4

العمػػؿ عمػػح الحمايػػة القانونيػػة ال عالػػة  لممػػرأة أمػػاـ المحػػاكـ الوطنيػػة وتقػػفيـ االستشػػارات القانونيػػة لمنسػػام بمػػا  .5
 يضمف تحقيؽ ىذه الحماية .

ؽ المرأة وحقػوؽ ا نسػاف جػع الملتمػي ال مسػطينع ومحػو األميػة القانونيػة جػع المساىمة جع نشر الوعع بحقو  .6
 الملتمي مف   ؿ فورات تفريبية مت ىىة .

 لؿ تعزيز مبفأ ال ىؿ بيف السمطات الث ث مف   ؿ التوعية والتثقيؼ والتفريب .العمؿ مف أ .7
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قوقية، وكػذلؾ عمػح المسػتوييف العػر  تعزيز الع قة مي مؤسسات الملتمي المحمع ذات الع قة النسوية والح .8
 والفولع جع إطار ضماف تحقيؽ أىفاؼ الشركة .

شػػرام وامػػت ؾ واسػػتالار ورىػػف وارتيػػاف أيػػة أمػػواؿ منقولػػة أو غيػػر منقولػػة يػػرم أىػػحاب الشػػركة أنيػػا الزمػػة  .9
 لتحقيؽ أىفاؼ المركز .

 الممحؽ بقانوف  لمشركة أف تمارس لميي المياـ المنىوص عمييا والفرلة جع الذيؿ الثانع .11
 وتعفي تو . 1929 الشركات لسنة

 كؿ عمؿ يقرره و يواجؽ عميو ملمس ا فارة بما يحقؽ مىمحة وغايات المركز مكم   .11
 ألغراضيا وبما يت مـ مي أىفاجيا .

 

 األهداف االستراتيجية :
 المساىمة جع تنمية القفرات المينية لممركز والمحاميف/ات. .1
 لاـ بيف التشريعات الوطنية والمعايير واالت اقيات الفولية المتعمقة بالمرأة .المساىمة جع تحقيؽ االنس .2
 المساىمة  جع تمكيف النسام قانونيا وتعزيز وىوليف لمعفالة وحمايتيف مف العنؼ. .3

 
 ئة التأسيسية لممركز )المساهمون(:الهي -4

 
 

 مطر     المحامية/ حناف  -2                      المحامية/ إى ح حسنية -1
 المحامح/ لميؿ سرحاف          -4                 القانونية/ زينب الغنيمح    الباحثة -3 
   األستاذة/ آماؿ ىياـ -6                     المحامية/ ابتياج الشوا        -5 
 لفيراو    الفكتور/ طارؽ ا األستاذ -8                        األستاذ/ زىير المبابيفم     -7 
          ة / امتياز حسب اهلل المحامي -9

         
   مجمس اإلدارة: -5
 

 المنصب اإلداري االسم الرقم
 رايسة ملمس ا فارة المحامية ابتياج الشوا -1
 نااب رايسة ملمس ا فارة األستاذ زىير المبابيف  -2
 عضو ملمس إفارة المحامع لميؿ سرحاف -3
 عضو ملمس إفارة حسنيو المحامية إى ح -4
 عضو ملمس إفارة األستاذة آماؿ ىياـ -5
 عضو ملمس إفارة األستاذ طارؽ الفيراو  -6
 عضو ملمس إفارة المحامية امتياز حسب اهلل -7
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 التوسع والتطور اإلداري:  -اً ثاني
 اجتماع الهيئة التأسيسية: -1

 

  2114/ 6 / 11 ز بتاريخ تـ عقف االلتماع السنو  لميياة التنسيسية لممرك -
 أعضام . 7تـ انت اب ملمس ا فارة المكّوف مف  -
 انت اب مفقؽ الحسابات )شركة ط ؿ أبو غزالة(-
 

 اجتماعات مجمس اإلدارة: -2
 

( التماعػات وذلػؾ جػح إطػار متابعػة عمػؿ ونشػاطات المركػز وات ػاذ 7 عػفف ) 2114عقف ملمس ا فارة   ؿ عاـ  
 بعممو.القرارات المتعمقة 

 

 التطور عمى أوضاع الطاقم القيادي لممركز: -3
حىػػػػػػوؿ األسػػػػػػػتاذة / زينػػػػػػػب الغنيمػػػػػػػع مػػػػػػػفيرة مركػػػػػػػز  -

األبحػػاث واالستشػػارات القانونيػػة لممػػرأة عمػػح لػػاازة المػػرأة 
 2113المبفعة جع الملاؿ القانونع لعاـ 

مركػػز األبحػػاث وا ستشػػارات القانونيػػة لممػػرأة  حىػػوؿ -
لػػفيمقراطييف الػػفولييف جػػع يحىػػؿ عمػػح عضػػوية اتحػػاف ا

 المؤتمر الثامف عشر جع بروكسؿ
 
 

 ممركز:الطاقم الوظيفي ل -4
 ( جػع المقػر الرايسػع لممركػز8مػنيـ ) وموظ ػة ( موظ ػاي 13 ) 2114معػاـ لبالمركز  األساسع عفف الطاقـ الوظي ع -

 .31/12/2114 حتحو  ( جع مشروع مركز حياة لحماية وتمكيف النسام والعاا ت 5و )
 .(5عفف الموظ ات /يف الذيف عمموا عمح مشاريي ) -
 .(3عفف المتطوعيف /ات جع المركز ) -
التػػع يحىػػؿ عمييػػا المشػػاريي  المرنػػة لممركػػز ومػػنح مػػنحالكاجػػة الموظ ػػات/يف جػػع المركػػز يػػتـ تغطيػػة رواتػػبيـ مػػف  -

 المركز.
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  : في المركز الرئيسي الموظفات -1/4
 :كادر المركز      

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
 مفيرة المركز زينب الغنيمع -1

منسقت بزنبمج األبحبث واندراسبث ومنسقت  ـتيانع قاس -2

 مشبريع
 منسقت بزنبمج انتدريب وتطىيز انقدراث وجام حمس -3
 منسقت بزنبمج انحمبيت وانتمكين غافة الىوص -4
 محامية ىنية كريـز -5
 مترلمة سماح القيشاو  -6
 محاسبة الياـ ىالح -7
 آذنة وجام السموؿ -8

 

 الموظفين/ات في مشروع "مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائالت": -2/4
 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
 مسبعدة إداريت فعام أبو سميـ                         -1
 أ ىااية التماعية وجام عيف                               -2
 أ ىااية التماعية                                    لينفا أبو مرسو                          -3
 آذنة سميرة طوماف                          -4
 حارس محمف عياش                             -5

 

 المركز: في ات وعمموا عمى مشاريع/المتطوعين 3/4
 لوظيفيالمسمى ا االسم الرقم

 طارئ منسؽ مشروع محموف حرز -1
 منسؽ ميفانع سنابؿ أبو سعيف -2
 محامية مشروع زكية كريـ -3
 منسقة ميفانية غافة مينا -4
 حارس سااف عبيف -5

 المتطوعين /ات في المركز 4/4
 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
 مساعفة منسقة ميفانية أمؿ مطر -1
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 منسقة ميفانية مساعفة أسمام أبو فية -2
 مساعفة إفارية  رحمة الزعانيف -3

 
 :2214المركز خالل عام برامج أنشطة  ثالثًا:

 

 برنامج التدريب: -1/3
 

 :  يةالتدريب الدورات عدد المستفيدين/ات المباشرين/ات من
 

عدد  اسم المشروع عنوان الدورة التدريبية م.
 ساعات ال

عدد 
 المستفيدين/ات 

 إناث ذكور

عنػػػؼ ضػػػف المػػػرأة وآليػػػات الحمايػػػة ال -1
القانونيػة لمنسػام وال تيػػات مػف العنػػؼ 

 المولو ضفىف

 12 8 21 11 نوف وأ واتيا أوق وا العنؼ

قانوف األحواؿ الش ىية )  طبة  -2
وزواج _ ط ؽ ون قة وحضانة _ 

ميراث( واللنفر وقانوف العمؿ 
 والعنؼ

عفاف مفربيف    (TOT)وا 

 تمكيف وتعزيز حقوؽ النسام
 

31 25 11 15 

نسػػػػام لم طاراػػػػةالمسػػػػاعفة القانونيػػػػة ال حقوؽ المرأة العاامية وحقوؽ الممكية 3
 المتضررات مف الحرب

6 18 11 7 

 34 29 63 46 اإلجمالي
 
 برنامج التوعية والتثقيف -2/3

 

 نساء ورجال(  6225عدد) ات من ورشات العمل:عدد المستفيدين/ات المباشرين/
 
 

عدد  ورشالعدد  اسم المشروع العمل عنوان ورش م.
 ساعاتال

 عدد
 إجمالي

 اناث ذكور

العنػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػف المػػػػػػػػرأة وآليػػػػػػػػات  -1
الحمايػػػػػػػػػػػػة القانونيػػػػػػػػػػػػة لمنسػػػػػػػػػػػػام 
وال تيػػػػػػات مػػػػػػف العنػػػػػػؼ المولػػػػػػو 

 ضفىف

نوف وأ واتيا أوق وا 
 العنؼ

 893 182 1175 91 ورشة 31
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مراكػػػػػز إيػػػػػوام آليػػػػػات الحمايػػػػػة و  -2
 النسام المعن ات

مركز حياة لحماية 
النسام يف وتمك

 والعاا ت

 817 - 817 61 ورشة 21

العنؼ ضف المرأة والحماية  -3
 القانونية لحقوؽ المرأة

المساعفة القانونية 
الطاراة لمنسام 
المتضررات مف 

 الحرب

 4325 549 4874 451 ورشة 151

 622 ورشة 222 اإلجمالي العام
 ساعة

6756 731 6225 

 
 

  

  :وحدة االستشارات القانونية -3/3
 مف االستشارات القانونية:عفف المست يفيف/ات         
 ، وتوزعت االستشارات عمح النحو التالع:الرلاؿ والنسام( مف  1945عفف )   .1

 ( منيـ حضروا لممركز بشكؿ  مباشر . 1465عفف)   .2
 .( منيـ تمقوا استشارات غير مباشرة عبر الياتؼ 481عفف ) .3
 .جعيـ جع المحاكـتـ ر ( قضية 151)( امرأة لعفف114)عفف  .4

( امػػػرأة) معن ػػػة ومطمقػػػة ( تػػػـ الػػػفجاع عػػػنيف أمػػػاـ 74( قضػػػية وكسػػػبيا لىػػػالح عػػػفف )181تػػػـ انلػػػاز عػػػفف) .5
المحاكـ ،  جع الفعاوم التالية :ن قة ) زولة + أوالف(، ع ش البيػت، ضػـ أوالف ، حضػانة أوالف، مىػروجات 

 مىاغ ذىبع و حقوؽ ،والفة وألرة حضانة، ط ؽ 

 .( امرأة31( قضية لىالح )33لعفف ) لار  المتابعة .6

 .امرأة (12عفف )ل والحؿ الوف  فوف الوىوؿ لممحاكـالتف ؿ القانونع والقضااع تـ   .7
 مع المؤسسات المانحة:  العالقات رابعًا:

 حافظ المركز عمى عالقته بالمؤسسات التي عممت عمى تمويل مشاريع سابقة وهي: 
 . UNDPبرنام  األمـ المتحفة ا نمااع  . 1
 الىنفوؽ العالمع لممرأة . . 2
      .  UN-WOMEN ىياة األمـ المتحفة لتمكيف المرأة . 3
 مؤسسة ىنريش بوؿ األلمانية. . 4
 . OSIمؤسسة الملتمي الم توح  . 5
 UN/ERFىنفوؽ االستلابة األمـ المتحفة الطوارئ  .6
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 والتشبيك مع المؤسسات المحمية: التحالفات خامسًا:
 لمركز مستمر في التنسيق والتشبيك:ا -1/5

 

انمزكش عضى فعبل ونشيط في تحبنف " أمم " نمنبهضت انعنف ضد انمزأة, انذي تأسس في شهز نىفمبز منن  .1

 .  2002انعبو 

 المركز عضو جعاؿ ونشيط جع الحممة الوطنية  نيام االنقساـ بالشراكة مي االتحاف العاـ لممرأة  .2
 والمؤسسات النسوية. 

 عضو جعاؿ ونشيط جع الحممة الوطنية لقانوف األحواؿ الش ىية.المركز  .3
 المركز عضو جعاؿ ونشيط جع قطاع المرأة بشبكة المنظمات األىمية. .4
 المركز عضو جعاؿ ونشيط جع الحممة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية لممرأة. .5
 .كاجة محاجظات قطاع غزة جع استطاع المركز المحاجظة عمح ع قتو مي المؤسسات النسوية واألىمية .6

 

 :ولمشاريع المركز لممركز الوفود األجنبيةات زيار  -2/5
  2114بحاث واالستشارات القانونية لممرأة عففا مف الىح ييف والوجوف األلنبية   ؿ العاـ مركز األ زار ،

  وأيضا عففا مف ال رؽ الشبابية جع إطار مشاريي المؤسسات األىمية .
 شروع مركز "حياة " لحماية وتمكيف النسام والعاا ت عفف مف الوجوف األلنبية لمتعرؼ عمح قاـ بزيارة مقر م

نرويلع( مشروع مركز "  األسبانع( مف الوجوف األلنبية منيا ) ا يطالع، 5نشاطات المركز زار عفف )
 حياة " لتمكيف النسام والعاا ت، لمتعرؼ عمح المركز وال فمات التع يقفميا. 

  كز أ. ىبة الزياف برجقة مستشارة زار المرUNwomen  السيفة/ سارة بحضور أ. زينب الغنيمع، بتاريخ
الفاعـ  UNwomenوذلؾ لتعزيز فور  29/11/2114

 .ل كرة المشروع وطرح اجاؽ وأجكار لفيفة لمتمويؿ
  زار المركز الوجف االيطالع مف مكتب التعاوف االيطالع

أ. ىبة الزياف بتاريخ )كارال+ آنا( والوجف االسبانع برجقة 
لمتعرؼ عمح المركز وأنشطتو مي امكانية  31/9/2114

 تمويؿ مشروع  اص بمركز حياة.

  مف لمعية المرأة العاممة زار المركز أ. ولفاف البيومع
 .12/11/2114بتاريخ  Silvia Ricchieri االيطالية بىحبة

 ة تلر  بحث عف آثار الحرب عمح زار المركز االستاذ عبف المنعـ الطيروا  بىحبة باحثة نرولي
 .9/11/2114السيفات، وذلؾ بتاريخ 
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  زيارة وكيؿ وزارة الشؤوف االلتماعية الفكتور
يوسؼ ابراىيـ و مفير مكتبو األستاذ عبف الس ـ 
أبو مسامح و مفير وحفة الع قات العامة األستاذ 

ية لمقر مشروع مركز حياة لحما اياف القطراو 
شكؿ م ىؿ واطمي باا ت وتمكيف النسام والع

، وأبفم إعلابا بالمركز عمح أقساـ المركز وعممو
، وقف و المركز لحماية النسام مف العنؼوتلييزاتو و ىوىا قسـ ا يوام وطبيعة العمؿ الذ  يقفم

نلاز تقرير يتـ رجعو لمعالع  أبفم سعافة الوكيؿ ت يما ممحوظا ووعف بمتابعة األمر بشكؿ لف  وا 
 .6/11/2114تاريخ وذلؾ ب الوزير

 ؿ طارئ مف ىنفوؽ االستلابة األمـزار المركز األستاذ سعف عبف الحؽ مف مكتب منحة تموي 
 لمتعرؼ عمح ما تـ إنلازه   ؿ جترة المشروع 17/9/2114( بتاريخ UN/ERFالمتحفة/ الطوارئ )

 

 

زيارات المركس الخارجية: 3/5  

 بحاث واالستشارات الستاذة زينب الغنيمع مفيرة مركز األزارت ا   -1
 وزير الشؤوف االلتماعية القانونية لممرأة معالع األستاذ شوقع العيسة

 المتحفة لممرأة وعفف مف المسؤولع/ات وبحضور وجف مف ىياة األمـ
  اهلل لمناقشة العفيف مف القضايا التع تتمحور حوؿ جع الوزارة براـ

 جع حماية ولياتيابيوت ا يوام لمنسام المعن ات و فور الوزارة ومسؤ 
 مفنع جع الض ةالنسام وأشكاؿ التعاوف مي مؤسسات الملتمي ال

 ىياة األمـ المتحفة لممرأة كفاعـ  الغربية وقطاع غزة، وفور
 ، وقامت مف   لو بعرض تلربة مركزواستشار  لبرام  الوزارة

 .21/11/2114حياة أحف أىـ مشاريي مركز األبحاث بتاريخ  
 اى ح وتنىيؿ النسام بغزة، بيفؼ تحفيف احتيالات مركز اوف مي مركز شؤوف المرأة زار المركز بالتع  -2

االلتماعية، الن سية،  والمسانفة ليف جع م تمؼ القضايا القانونية، لمساعفةوالعمؿ عمح تقفيـ االنسام النزي ت، 
 . 18/12/2114وذلؾ بتاريخ  واالقتىافية
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 األنشطة االعالمية: -سادساً 
 :ةاإلعالمي تغطيةال 1/6

    ـ تلفيف اشتراؾ ى حة االنترنت ال اىة بالمركز بالمغتيف العربية وا نلميزية، ومتابعة ت .1
 حسابات عمح ال يس بوؾ وتويتر ويوتيوب ال اىة بالمركز. .2
   بننشطة المشاريي وأنشطة المركز جع كاجة المواقي  ة اى ةىح ي أ بار( 11نشر عفف ) .3
 ات التواىؿ االلتماعع.االلكترونية والىحؼ وشبك .4
 ( بيانات ومقاالت ىح ية جع كاجة المواقي االلكترونية. 4نشر عفف )  .5
 .ضمف " مشروع نوف وأ واتيا أوق وا العنؼ"حوؿ إذاعية  ( حمقة2تن يذ عفف ) .6

  اص بمشروع " المساعفة القانونية لمنسام جع قطاع غزة " المموؿ مف  إع نعتن يذ سبوت  .7
 .UNDPلقانوف والوىوؿ لمعفالة جع برنام  سيافة ا     
الممػػػػوؿ مػػػػف "  مركػػػػز حيػػػػاة لحمايػػػػة وتمكػػػػيف النسػػػػام والعػػػػاا تسػػػػبوت إع نػػػػع ضػػػػمف "مشػػػػروع  (4) تن يػػػػذ .8

OCHA. 

ذاعيػػػػة ضػػػػمف "مشػػػػروع مركػػػػز حيػػػػاة لحمايػػػػة وتمكػػػػيف النسػػػػام والعػػػػاا ت" الممػػػػوؿ مػػػػف ( حمقػػػػات إ7تن يػػػػذ ) .9
OCHA. 

 

 النشرات والمطبوعات:  2/6
جػػػع حقػػػوؽ المػػػرأة القانونيػػػة  ػػػاص بمشػػػروع المسػػػاعفة  فليػػػؿ تثقي ػػػع( نسػػػ ة 5111فف )تىػػػميـ وطباعػػػة عػػػ .1

القانونيػػػة الطاراػػػة لمنسػػػام المتضػػػػررات مػػػف الحػػػرب األ يػػػػرة عمػػػح قطػػػاع غػػػزة تمويػػػػؿ طػػػارئ مػػػف ىػػػػنفوؽ 
 .(UN/ERf)االستلابة األمـ المتحفة الطارئ 

وع مركػػز حيػػػاة لحمايػػة وتمكػػػيف تعري ػػع بمشػػػر  مطويػػة تعري يػػػة( نسػػ ة مػػػف 2111تىػػميـ وطباعػػة عػػػفف )  .2
مركػز حيػػاة لحمايػة وتمكػيف النسػػام والعػاا ت تمويػؿ طػػارئ مػف ىػػنفوؽ " ضػػمف مشػروع النسػام والعػاا ت 

 .(UN/ERf)االستلابة األمـ المتحفة الطارئ 

 نوف أو واتيا أوق وا العنؼ ".بمشروع " ال اص  الفليؿ( نس ة مف 1511إىفار عفف ) .3

 
 الميدانية:ألنشطة والفعاليات مشاركة في اسابعًا: ال

  أنشطة عامة في سياق العمل مع المؤسسات النسوية: -1/7
 بالمؤسسات عمح مستوم حضور ال عاليات ال اىة شارؾ المركز جع النشاطات النسوية العامة        
 األىمية وبالمشاركة بيف المركز والمؤسسات :      

 ع نظميا االتحاف العاـ لممرأة ال مسطينية والمؤسسات   ؿ الوق ة االحتلالية التشارؾ المركز  .1
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واألطػػر النسػػوية اليػػـو جػػع سػػاحة اللنػػف  المليػػوؿ بمفينػػة 
 غزة  فانة البيانات المشبوىة التع وزعت جع

قطػاع غػػزة والتػػع توعػفت وىػػففت بالقتػػؿ عػففا مػػف الكتػػاب  
 والشعرام مف النسام والرلاؿ بفعوم تك يرىـ 

 نسام وأوليام أمورىف  لبارىف وت وينيـ، وتيفيف ال
 بالقوة عمح ارتفام لباس معيف 
  .4/12/2114وذلؾ بتاريخ  () الحلاب ولمباب جض اض

 

شاركت األسػتاذة زينػب الغنيمػع مػفيرة مركػز االبحػاث واالستشػارات القانونيػة لممػرأة جػع المقػام الػذ  تػـ عقػفه  .2
مناقشػػة ايليػػات وال طػػط التػػع ، بيػػفؼ ر كراىينبػػوؿجػػع مقػػر األونػػروا بػػفعوة مػػف الم ػػوض العػػاـ ل ونػػروا بييػػ

عمػػح قطػػاع غػػزة وذلػػؾ  األوضػػاع القاامػػة بقطػػاع غػػزة نتيلػػة العػػفواف االسػػراايمع األ يػػر ، وتن ػػذىا األونػػروا
 .18/8/2114بتاريخ 

شػػػارؾ أعضػػػام ومتطػػػوعيف مػػػف المحػػػاميف والمحاميػػػات جػػػع مركػػػز األبحػػػاث واالستشػػػارات القانونيػػػة العضػػػو  .3
جع قطاع غزة لمناىضة العنػؼ ضػف المػرأة ، جػع الوق ػة االحتلاليػة ضػف اسػتمرار  -لؼ "أمؿ"المؤسس لتحا

لػػرااـ قتػػؿ النسػػام وال تيػػات التػػع نظميػػا التحػػالؼ وبمشػػاركة مؤسسػػات ملتمعيػػة وحقوقيػػة اليػػـو ا ثنػػيف أمػػاـ 
 3/3/2114وذلؾ بتاريخ  مقر النااب العاـ جع غزة

( مؤسسة نسوية وأىمية مف   ؿ التشػبيؾ والتنسػيؽ 211مي عفف )استطاع المركز المحاجظة عمح ع قتو . .4
لعقػػف وتن يػػذ ورشػػات العمػػؿ الميفانيػػة، با ضػػاجة إلػػح تلسػػيف وتوطيػػف ع قتػػو بالمؤسسػػات مػػف  ػػ ؿ تقػػفيـ 
المساعفة واالستشارات القانونية لتمؾ المؤسسات والفجاع عف النسػام المػواتع يعػانيف مػف مشػاكؿ جػع المحػاكـ 

مشػػروع مركػػز الحمايػػة والتمكػػيف ، نػػػوف وأ واتػػػيا أوقػ ػػػوا العنػػػؼالنظاميػػة، وذلػػؾ ضػػمف مشػػروع " الشػػرعية و 
 ". نسام المتضررات مف الحربلم طاراةالمساعفة القانونية ال، ومشروع حياة –لمنسام والعاا ت 

 

 عمى غزة : ميةبالتعاون مع المؤسسات األه المساعدات العينية المقدمة خالل فترة الحرب األخيرة  2/7
 يف   ؿ جترة الحرب ي( عاامة مف النازحيف والمستض311تـ تقفيـ مساعفات مالية لعفف ما يقارب )  -

 مي مركز شؤوف المرأة. مف   ؿاأل يرة عمح غزة وذلؾ 

الميفمة بيوتيـ وال يولف ( عاا ت مف النازحيف 5( فوالر لعفف )111تـ تقفيـ مساعفات مالية بمبمغ ) -
 . مركز شؤوف المرأة مف   ؿبالتعاوف  وذلؾ   ؿ جترة ما بعف الحرب األ يرة عمح غزة لفييـ ف ؿ

( امرأة كمساعفة إغاثية لمنسام النازحات 211تـ تقفيـ طروف ىحية مف ىياة المستقبؿ لمتنمية لعفف ) -
 والميلرات مف بيوتيف لرام العفواف االسراايمع عمح قطاع غزة .

( امرأة كمساعفة لمنسام المتضررة بيوتيـ بشكؿ 51لعفف ) غاثة ا س مية تـ تقفيـ طروف ىحية مف ا  -
 لزاع لرام العفواف ا سراايمع عمح قطاع غزة.
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( امرأة مف النسام النازحات والمتضررات أثنام الحرب األ يرة 45عفف )شيكؿ ل 211كبونات بقيمة تـ تقفيـ  -
 . شؤوف المرأة مف   ؿبالتعاوف مي  عمح قطاع غزة

( امرأة محتالة ومتضررة مف العفواف ا سراايمع عف طريؽ المستش ع 65تـ تقفيـ طروف غذااية لعفف ) -
  األرفنع.

 
 المشاريع المستكممة: ثامنًا:

 حياة : –مشروع مركز الحماية والتمكين لمنساء والعائالت   -1/8 
ـ، تن ػػػػػػذه شػػػػػػركة )مركػػػػػػز 2111مركػػػػػػز "حيػػػػػػاة" لحمايػػػػػػة وتمكػػػػػػيف النسػػػػػػام والعػػػػػػاا ت ىػػػػػػو مشػػػػػػروع تنسػػػػػػس عػػػػػػاـ 

 األبحاث واالستشارات القانونية لممرأة بغزة(. 
  الهدف العام: 

الحػػػػػف مػػػػػف العنػػػػػؼ القػػػػػااـ عمػػػػػح أسػػػػػاس النػػػػػوع االلتمػػػػػاعع 
والمولػػػػػػػو ضػػػػػػػف النسػػػػػػػام وا نػػػػػػػاث مػػػػػػػف األط ػػػػػػػاؿ، وذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف 

 والتمكيف ال ـز ليف.  ؿ توجير الحماية 
 

 

 تغيير مقر مشروع مركز "حياة":
شارع القافسية  –الرماؿ  –تـ تغيير مقر مشروع مركز حياة غزة 

 ممؾ سييمة وجاروؽ اشتيو  . –
  31/7/2114حتح  1/1/2111وقف كاف ىذا المبنح ىو مقر لممشروع منذ بفأ جع 

حيث تـ االنتقاؿ إلح المقر  مقر الس ارة التونسية سابقا، –س شارع تون –الرماؿ اللنوبع  –إلح المقر اللفيف: غزة 
 . 5/8/2114اللفيف بتاريخ 

 العامة لممركزاستمرار تنفيذ األنشطة  
اسػػػػػتمر مركػػػػػز "حيػػػػػاة" جػػػػػػع تقػػػػػفيـ  فماتػػػػػو لمنسػػػػػػام المعن ػػػػػات باالعتمػػػػػاف عمػػػػػح التمويػػػػػػؿ الػػػػػذاتع مػػػػػف مركػػػػػػز 

مػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػالمركز وذلػػػػػػػػػؾ جػػػػػػػػػع ال تػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف األبحػػػػػػػػػاث ، وباالعتمػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػح ال ػػػػػػػػػفمات الطوعيػػػػػػػػػة لطػػػػػػػػػاقـ الع
 ، وذلؾ عمح النحو التالع : 31/7/2114حتح  1/4/2113
 ( امػػرأة58لعػػفف ) والمتػػرففات عمػػح المركػػز تػػـ االسػػتمرار جػػع تقػػفيـ ال ػػفمات لمنسػػام المعن ػػات والمتابعػػات -1

 لتمقع  فمة الفعـ االلتماعع والقانونع.

والػػذ   2114جػػع بفايػػة شػػير يوليػػو  لعػػفواف ا سػػراايمعاوالمتمثمػػة جػػع الظػػروؼ المسػػتلفة جػػع قطػػاع غػػزة  -2
 يوما أفت إلح انعكاس ذلؾ عمح عمؿ مركز "حياة "عمح النحو التالع : 51استمر لمفة 
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ألضػػرار بسػػبب القىػػؼ وغػػارات الطيػػراف لليػػة تكسػػير زلػػاج النواجػػذ وأيضػػا القػػفيـ  تعػػرض مقػػر المشػػروع  -3
 سقطت عمح كرسع جع الساحة الم توحة ولـ تتسبب بحريؽ . سقوط قنبمة إنارة حارقة ، ولحسف الحظ أنيا

مركز األبحػاث مػف بيػت حػانوف بسػبب تػفمير رحمة الزعانيف ب موظ ةال منيـ عاامة  عاا ت 3استضاجة  تـ -4
جػػػع  بيػػػتيـ  ػػػ ؿ العػػػفواف األ يػػػر عمػػػح قطػػػاع غػػػزة 

 . المقر القفيـ بقسـ ا يوام

ر بسػػػػػبب الظػػػػػروؼ والم ػػػػػاطر التػػػػػع تعػػػػػرض ليػػػػػا مقػػػػػ -5
الحىػػػػػوؿ عمػػػػػح المقػػػػػر اللفيػػػػػف وىػػػػػو  تػػػػػـ و المشػػػػػروع

تػػـ الحىػػوؿ عمػػح منحػػة تمويػػؿ بمواىػػ ات ليػػفة لػػفا 
مػػػػف ىػػػػنفوؽ االسػػػػتلابة األمػػػػـ المتحػػػػفة طاراػػػػة مػػػػف 

 .(UN/ERf)الطارئ 

( رلػػؿ، مػػف 44( نسػػام، وعػػفف )16( رلػػؿ وامػػرأة، مػػنيـ عػػفف )49تػػـ اجتتػػاح المقػػر اللفيػػف بحضػػور عػػفف ) -6
ؤسسػػات الفوليػػة، رلػػاؿ االىػػ ح والم ػػاتير، المؤسسػػات الملتمعيػػة والنسػػوية، الش ىػػيات الملتمعيػػة والم

 االسػتلابة تعزيػزوذلؾ لمتعرؼ عمح مشػروع مركػز حيػاة لحمايػة وتمكػيف النسػام والعػاا ت، و  المحاميف/ات
 14/11/2114بتاريخ  طارئ بشكؿ االلتماعع النوع عمح المبنع العنؼ ضحايا لفعـ

والمسػػؤوليف جػػع وزارة الشػػؤوف االلتماعيػػة بػػراـ اهلل وغػػزة  ترام عػػالع مػػف الػػوزاتكثيػػؼ المقػػامات عمػػح مسػػتو  -7
 .لمضغط لت عيؿ قسـ االيوام

مراسػػمة قاضػػع القضػػاة الػػفكتور حسػػف اللولػػو مػػف ألػػؿ اعتمػػاف الممتقػػع األسػػر   وتعمػػيـ كتػػاب رسػػمع تػػـ  -8
   .للميي المحاكـ لتحويؿ مشاىفة األط اؿ المحضونيف

ع ال اص لمتػروي  لمشػروع مركػز  حيػاة لحمايػة وتمكػيف النسػام والعػاا ت، لمػا لػو تكثيؼ العمؿ االع متـ  -9
 مف تنثير ايلابع مف حيث زيافة عفف الحاالت الوارفة لممركز، أو استقباؿ مموليف لفف لممركز.

 :المنفذةالمشاريع  :تاسعاً 
 :نـون وأخواتـها أوقـفـوا العنـف  -1/9 

   مؤسسة ىنريش بوؿ األلمانية بتمويؿ مف 31/11/2114حتح  1/2/2114 جع أ المشروعبف
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الحف مف العنػؼ المولػو ضػف النسػام وال تيػات والمسػاىمة جػع رجػي الػوعع الملتمعػع لممشروع:  الهدف العام -1
  .ضف ظاىرة العنؼ والمساىمة جع توجير الحماية القانونية وااللتماعية ضفىف

 

   األهداف الخاصة: -2 
ال اػػات الشػػباب/ات ) جػػح اللامعػػات والمؤسسػػات األىميػػة ذات الع قػػة جػػح المسػػاىمة جػػح رجػػي الػػوعح لػػفم  -

 (.م تمؼ مناطؽ القطاع
تشػػليي النسػػام بػػا ع ف عػػف مػػوق يف ضػػف العنػػؼ المولػػو ضػػفىف بػػالتوقيي عمػػح بيػػاف مشػػترؾ لمناىضػػة  -

 .العنؼ
معيػػة ضػػف ثقاجػػة تمكػػيف ملموعػػة مػػف المحػػاميف/ات جػػح المركػػز مػػف القيػػاـ بحمػػ ت التوعيػػة القانونيػػة والملت -

 .ال عنؼ
 ممارسة فور ضاغط عمح ىناع القرار بتوجير الحماية القانونية لم تيات والنسام مف العنؼ. -

 مخرجات ونتائج المشروع:
( مف المحاميف/ات منيـ عفف 21عفف )تـ تفريب  -

( مف المحاميف 8( مف المحاميات وعفف )12)
جع المركز تـ تفريبيـ كمثق يف/ات مف ، مالشباب

ىذه الملموعة بميارات  سبقاي، حيث تـ تنشيطم
التفريب بموضوع العنؼ ضف المرأة وآليات الحماية 

  .القانونية لمنسام وال تيات مف العنؼ المولو ضفىف

( ورشة عمؿ جع المؤسسات األىمية 31تـ تن يذ عفف ) -
تـ توعيتيـ بموضوع العنؼ ضف المرأة جع قطاع غزة 

( ش ص)نسام، رلاؿ، 1175عفف )تـ استيفاؼ حيث مف   ؿ الورشات ا وآليات الحماية القانونية لي
 . ) يستيفؼ المشروع النسام وعاا تيف(.( رلاؿ182( نسام، وعفف )893شباب/ات(، منيـ عفف )

 ( مف النسام،   ؿ ورشات العمؿ التع ن ذت بعف الحرب.357تـ تقفيـ الفعـ الن سع وااللتماعع لعفف )  -

اتلاه الحف مف العنؼ ضف لتح يزىـ وتعميؽ ليوفىـ التشاركية بم ملتمعع وذلؾ ( لقا2تـ عقف عفف ) -
عفف حيث تـ حضور ،  والمواجقة عمح إنشام وثيقة قانونية لحماية المرأة مف العنؼ المولو ضفىاالمرأة، 

قيافات والش ىيات االعتبارية مممثميف/ات لالمف ، ( رلؿ35( امرأة وعفف )44منيـ عفف )( 79)
 .ة النسوية والحقوقية ورلاؿ إى حمساولع/ات المؤسسات الملتمعيمف معية ملتال

تـ تن يذ لقام  اص بالنسام المطمقات والمعمقات )طاولة مستفيرة(، وذلؾ بيفؼ تبافؿ التلربة جع قفرتيف  -
 . ( سيفة18عمح موالية العنؼ المولو ضفىف، وحضر المقام عفف )

 ."ية التثقي ية حوؿ" العنؼ ضف المرأة وآليات الحماية القانونية لياالمطو نس ة ( 1511طباعة عفف ) تـ  -
 ( حمقة إذاعية، وذلؾ بيفؼ نشر ثقاجة ال عنؼ جع الملتمي .2تن يذ عفف ) -
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 :المشروعقصص نجاح تحققت خالل 
مسػػػػاولع/ات مػػػػف ملتمعيػػػػة القيػػػػافات والش ىػػػػيات االعتباريػػػػة لمػػػػف اممثمػػػػيف/ات المواجقػػػػة الحىػػػػوؿ عمػػػػح  -

شػػام ،  ػػ ؿ المقػػام الملتمعػػع الػػذ  ن ػػذ، عمػػح إنة النسػػوية والحقوقيػػة ورلػػاؿ إىػػ حسػػات الملتمعيػػالمؤس
، وتنكيػػػفىـ عمػػػح ضػػػرورة تن يػػػذ عػػػفف كبيػػػر مػػػف المقػػػامات الملتمعيػػػة جػػػع وثيقػػػة لحمايػػػة المػػػرأة مػػػف العنػػػؼ

 .المؤسسات األىمية والملتمعية لنشر ثقاجة ال عنؼ جع الملتمي وتوعية ال اات المستيفجة

مواىػػمة العمػػؿ عمػػح تن يػػذ انشػػطة المشػػروع وجػػؽ ال طػػة التن يذيػػة لػػو بػػرغـ مػػف األحػػفاث السياسػػية التػػع مػػر بيػػا  -
 .نتيلة العفواف االسراايمع وعممياتو العسكرية التع يمارسيا ضف قطاع غزةقطاع غزة، 

 
 حياة : –مشروع مركز الحماية والتمكين لمنساء والعائالت   -2/9 

، بتمويؿ مف ىنفوؽ االستلابة ل مـ المتحفة /  15/12/2114حتح  15/7/2114بفأ المشروع جع 
لتقفيـ ال فمات االستشارية والقانونية لممرأة ال مسطينية ومف ألؿ تنسيس ثقاجة  OCHA/UN- ERF  الطوارئ

 التماعية قاامة عمح أساس النوع االلتماعع  
نسػام وال تيػات ضػػحايا العنػؼ والناليػات مػف العنػؼ القػػااـ تحسػيف  ػفمات الحمايػة لمىػػو  : الهـدف العـام لممشـروع  

 عمح النوع االلتماعع جع قطاع غزة.
 األهداف الخاصة:

 .2114تغطية جلوة جع التمويؿ واستمرارية العمؿ جع مركز حياة  ما بعف يونيو  -1

القااـ عمح تزويف  فمات الحماية متعففة األغراض لمنسام وال تيات ضحايا العنؼ والناليات مف العنؼ   -2
 النوع االلتماعع .

فعـ التشبيؾ والتنسيؽ جع االستلابة  لمعنؼ القااـ  -3
عمح النوع االلتماعع ضمف القطاعات العاممة 

عمح العنؼ القااـ عمح النوع االلتماعع جع قطاع 
  غزة.

 أنشطة المشروع : 
مشػروع مركػز حيػاة  ومػا ( إذاعػات محميػة مػف ألػؿ التعريػؼ ب3( سبوتات إع نية جع عػفف )4تـ بث عفف )  -1

   .يقفـ مف  فمات الستقطاب ال اة المستيفجة

( مػػف المسػػت يفيف/ات لتمقػػع االستشػػارات القانونيػػة المباشػػرة وعبػػر اليػػاتؼ مػػنيـ عػػفف 321اسػػتقباؿ عػػفف )تػػـ   -2
 ( مف الرلاؿ.51( مف النسام  وعفف )271)
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( قضػػايا 6( قضػػية مػػنيـ )37ميػػة  لعػػفف )( إمػػرأة  جػػع المحػػاكـ الشػػرعية والنظا26عػػفف )ل التمثيػػؿ القػػانونع  -3
 ( قضية شرعية. 31مفنية )

مػػف ورشػػات العمػػؿ  تػػـ تحويميػػا لممركػػزلمسػػات الت ريػػغ الن سػػع والتػػح مػػف  (إمػػرأة 27عػػفف )  اسػػت افتتػػـ   -4
تػػػع ن ػػػذت فا ػػػؿ اللتمقػػػع  فمػػػة الػػػفعـ الن سػػػع، بعػػػف أف تبػػػيف حالػػػاتيف للمسػػػات الت ريػػػغ الن سػػػع،  الميفانيػػػة

ت ريػػػغ  اللمسػػػاتحيػػػث تناولػػػت  ،مسػػػت يفات جػػػع كػػػؿ لمسػػػة أسػػػبوعية 9سػػػابيي بواقػػػي أ 3ار المركػػػز عمػػػح مػػػف
وت  يؼ حفة الضػغط الن سػع والعنػؼ الػذ  تعرضػف لػو  ػ ؿ الحػرب عػف طريػؽ السػيكوفراما ولعػب االفوار 

 .ساعات يومياي  3أياـ بمعفؿ  4وتماريف ا سترا ام وكانت مفة الفورة 
حيػػػث تمقػػػيف الػػػفعـ االلتمػػػاعع والن سػػػع مػػػف المتػػػرففات عمػػػح المركػػػز  إمػػػرأة (58تػػػـ تقػػػفيـ  ػػػفمات لعػػػفف )  -5

 والقانونع    ؿ جترة المشروع وذلؾ عمح النحو  التالع:

نتيلة وضي التماعع واقتىاف  ىعب ومشاكؿ فا ؿ  ،مف ضغوطات ن سيةيف حاالت يعان (22)عفف   -
 االسرة سوام مف الزوج او اىؿ الزوج او االوالف.

نتيلة  ،حالة تعانع مف عنؼ األىؿ ومشاكؿ ما بعف الط ؽ تتمحور بمشاكؿ ن سية وضغوطات (12)عفف   -
 وكذلؾ وضي اقتىاف  سيئ. األىؿومعاممة سياة مف قبؿ  أبناايفبعفىف عف 

 حالة تعانع مف   جات زولية وتف ؿ أىؿ الزوج. (11) -

وتعانع مف ضغوطات ن سية لعفـ حىوليا حاالت تعانع مف مشاكؿ ان ىاؿ وتقيـ جع بيت االىؿ ( 5)  -
 عمح الط ؽ )معمقة(.

 حاالت تحرش لنسع. (4)  -

حاالت نتيلة قىؼ منازليـ وتيليرىـ الح بيوت االقارب او المفارس افم الح زيافة المشاكؿ  (4)  -
سانفة مف قبؿ والضغوطات بينيا وبيف الزوج مما اثر عمح حياتيـ الزولية وع قتيـ بنط اليـ ولـ يتوجر ليا م

االىؿ بؿ كانوا عامؿ مساعف لزيافة الضغط الن سع عمييا وازفياف المشاكؿ بينيا وبيف زوليا مما اضطرىا الح 
 فوف أ   طة بفيمة ليا جع ىذه المرحمة مف حياتيا بعف الحرب. واألوالفترؾ الزولة 

تزولت مف رلؿ اكبر منيا ثـ ىميا، مليولة النسب وىـ ليسوا أ بننياحالة اكتش ت بعف ط قيا االوؿ  (1)  -
 تعانع معو مف مشاكؿ وعنؼ وضرب وايذام بشتح الطرؽ.حيث سنا 

حبس ا واتيا البنات جع غرجة بالبيت ممارستو العنؼ و حالة تعانع مف مشاكؿ مي والفىا بسبب  (1)  -
 وذلؾ نتيلة ىروب احفاىف. واألعماـومعاممتيـ معاممة سياة مف قبؿ زولتع االب 
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  بيفؼ فعـ الع قات األسرية عبر( ورشة عمؿ جع المؤسسات األىمية جع قطاع غزة 21تـ تن يذ عفف ) -6
وزيافة وعع النسام  تقوية الروابط المسانفة والحامية التع تستنف إلح توليات ايلابية مثؿ: الرعاية، المحبة 

مات قانونية واستشارية و فمات حماية بآليات الحماية والمراكز المتاحة  بما جييا مركز حياة الذ  يقفـ  ف
 .( امرأة817تـ استيفاؼ عفف )حيث لمنسام المعن ات باعتباره مركز متعفف األغراض 

 أنشطتو، وأىميتو( كمركز  بمشروع مركز حياة )أىفاجو( لقامات ملتمعية وذلؾ لمتعريؼ 5تـ عقف عفف ) -7

وتـ التعرؼ عمح أقساـ المركز وما يقفمو مف  ( لقامات جع مقر المشروع3جكاف منيـ عفف ) األغراض متعفف 
"  مؿوالط ؿ المستضي ة لتحالؼ " أ لمعية عااشة لحماية المرأةجع ( لقام ملتمعع 2 فمات وتـ عقف عفف )

تعزيز الع قة بيف المركز وبيف المؤسسات وذلؾ لوشبكة المنظمات األىمية  لمناىضة العنؼ ضف المرأة
تع بحالة لمعمؿ وتحويؿ الحاالت الانونية وااللتماعية والن سية ل ااتيـ المستيفجة، القاعفية لتقفيـ ال فمات الق

 لمساعفة ال زمة ليفا لتقفيـ معيا

 مركز متعفف ( حمقات إذاعية  وذلؾ لمتعريؼ بمركز حياة )أىفاجو  و أىميتو وأنشطتو( ك7تـ تن يذ عفف ) -8

جتح قسـ ا يوام جع المركز وعرض أىمية مركز حياة األسباب التع تمني  ،األعراض لحماية النسام مف العنؼ
 .جع عممية التف ؿ

 بمشروع مركز حياة لحماية وتمكيف النسام  ةتعري ي مطوية( نس ة مف 2111تىميـ وطباعة عفف )تـ  -9

 .جع المقامات الملتمعية وورشات التوعية والتثقيؼ جع المؤسسات واللمعيات اوالعاا ت تـ توزيعي

 ال اىة بعمؿ المركزيف، لتسييؿ عممية اف اؿ البيانات بيانات كاجة الألرش ة بيانات إنشام قاعفة تـ  -11

عفاف التقارير، كما تـ   .عممية اف اؿ البياناتتفريب الموظ ات عمح والمعمومات واألرش ة، وا 
 

 :"نساء المتضررات من الحربلم طارئةالمساعدة القانونية ال" مشروع  -3/9
 

 ىنفوؽ االستلابة ل مـ المتحفة / الطوارئ مف بتمويؿ، 15/1/2115 – 15/11/2114بفأ المشروع جع 
OCHA/ ERF.  مف ألؿ تقفيـ المساعفة القانونية لمنسام مف   ؿ االستشارات القانونية، والفجاع عف النسام أماـ

  .غزة قطاع عمح الحرب بعف و اىة والميراث، الممكية، العاامية القضايا المحاكـ الشرعية والنظامية، جع
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  الهدف العام لممشروع: 
تضررات مف منسام التحسيف الوضي القانونع لم

 الحرب عمح قطاع غزة.

 األهداف الخاصة:

نهفئنننبث  انسنننزيعت انمسنننبعدة انقبنىنينننت تنننىفيز .1

, األرامنننم، اننسنننبال اننبس نننبث منننن انمهمشنننت

 اننسننننبا، وانمطهقننننبث اننسننننبا, األسننننزربػػػػات 
 .ضحبيب انعنف

لممسػاعفة إلػح مقػر مشػروع  حالػةىػع بالتع والحاالت القضايا  وااللتماعية، عبر تحويؿ الن سيةالمساعفة تقفيـ  .2
 " لحماية وتمكيف النسام والعاا ت. حياة" مركز 

 مخرجات المشروع:
 بػػػث اعػػػافةو ، وال ػػػفمات التػػػع يقػػػفميا المركػػػز، المشػػػروع عػػػف لإلعػػػ ف اع مػػػع سػػػبوت( 1بػػػث عػػػفف ) تػػػـ  -1

 .القفس ىوت اذاعة عبر المشروع مفة مف شيريف مفار عمح ومياي ي مرتيف االع مع السبوت

 حقػوؽ المػرأةأربعػة موضػوعات حػوؿ  وتضمف مف الفليؿ التثقي ع( نس ة مف 5111تىميـ وطباعة عفف ) -2
المػرأة االقتىػافية والحمايػة حقػوؽ  ، العنػؼ ضػف المػرأة والحمايػة القانونيػة،الميػراث ىع: ) الزواج، والط ؽ،

 .( الممكية القانونية جع

لمشػػرح عػػف المشػػروع وأنشػػػطتو، ( محػػامع ومحاميػػة 18( سػػاعات تفريبيػػة لعػػػفف )6تػػـ تن يػػذ تػػفريب بواقػػي ) -3
واليفؼ مف الورشات التوعويػة التػع سػيتـ تن يػذىا مػف قػبميـ، با ضػاجة إلػح تقػفيـ النىػااح ال زمػة ليػـ مػف 

 .TOT تفريب المفربيف   ؿ بعض الم حظات المتعمقة بػ

 جمسػطيف تم زيػوف عبػر المتضػررات النسػام مػف وحالػة ومحػامع المشػروع مػفيرة استضػاؼ تم زيونع قامل تن يذ -4
 .اليـو

( امػػػػرأة، ووزعػػػػت االستشػػػػارات كالتػػػػالع: استشػػػػارات قانونيػػػػة، ىػػػػحية،  792تػػػػـ تقػػػػفيـ استشػػػػارات  لػػػػػعفف )  -5
 التماعية، ون سية عمح محاجظات القطاع ال مسة كالتالع: 

 ت حسب المحافظة: تفصيل لعدد االستشارا
 ( قانونية .156منيا  ) ،( استشارة 211محاجظة الشماؿ: ) 
 ( قانونية.94منيا ) ،( استشارة142محاجظة غزة: ) 
 ( قانونية.133( استشارة. منيا )219) محاجظة الوسطح: 
 ( قانونية .73منيا )، ( استشارة125) محاجظة  انيونس: 

 ( قانونية .81ا )مني ،( استشارة  115محاجظة رجح: )   
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 تفصيل عدد االستشارات حسب النوع:
 537عفف االستشارات القانونية :      
  79عفف االستشارات الىحية :      
  118عفف االستشارات الن سية :      

 68عفف االستشارات االلتماعية : 
تشػػارة ، وكػػاف مػػف الم تػػرض ( اس192سػػّلؿ المشػػروع زيػػافة جػػع عػػفف االستشػػارات المقفمػػة لمنسػػام بعػػفف )مالحظــة:  

 ( استشارة حسب  طة المشروع . 611تقفيـ )
 تفصيل لمحتوى االستشارات:

 توزيػػػي عػػػف والمعنيػػػة المسػػػاولة الليػػػات اىتمػػػاـ عػػػفـ عػػػف نتلػػػت التػػػح المشػػػاكؿ:) القانونيـــة االستشـــارات
 قضػايا، الفوليػة وثالغػ ووكالة االشغاؿ وزارة مي القانونية المشاكؿ، الحرب مف المتضرريف لفم المساعفات

 (. الممكية، الشييف وراتب، الحضانة، الن قة
 الػػزوج غيػػاب، المػػرأة لػػو تتعػػرض الػػذم العنػػؼ، الحػػرب نتيلػػة الن سػػية الىػػفمات)  :االستشــارات النفســية

 ( . الزوليف أحف موت،  وتربيتيـ االبنام تنشاة جع مضاع ة المساولية الزولة وتحمؿ
 المطمقػػػػة مشػػػػاكؿ،  الزولػػػػات تعػػػػفف مشػػػػاكؿ االزواج بػػػػيف العااميػػػػة اكؿالمشػػػػ:) االستشــــارات االجتماعيــــة

، مالسػػػع العػػػاامع والوضػػػي ال طػػػن اال تيػػػار نتيلػػػة النسػػػام لػػػبعض المتعػػػفف الطػػػ ؽ،  عاامتيػػػا بػػػيف ووضػػػعيا
 وحرمػانيـ العاامػة فا ػؿ ميػراث ليا التح البنات زواج حىر، الممتفة العاا ت جع  اىة  الزوج أىؿ تف ؿ
 الميػػراث عمػػح االبنػػام واسػػتي م منػػو لػػزم أو أبػػييـ ميػػراث مػػف البنػػات حرمػػاف االسػػرة  ػػارج مػػف الػػزواج مػػف

 . قانونية غير بطرؽ
 . القربح س اح و ىوىا األىالع بيف المنازؿ فا ؿ تقي التح ال أ  قية المشاكؿ -
 . غزة عمح  يرةاأل الحرب وبعف الحرب أثنام يواما  مراكز فا ؿ العنؼ مشاكؿ -
 . اللنسيف لك  المناطؽ بعض جع المبكر لزواجا -
 . الميمشة المناطؽ جع النسام لبعض ميةواأل الليؿ -
 . بنبنااو اال ريف وتحكـ االسرة رب استشياف -

 :  االستشارات الصحية
 .   الحرب قبؿ ما لمرضح المرضية التحوي ت -
 . الحرب للرحح المرضية التحوي ت -
 . التنمينات -
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 . ىحية وتقارير وأوراؽ مستنفات است راج حوؿ وغزة الض ة بيف الوزارات مي تالمشك  -
 والتػح وغيرىػا والعيػوف والباطنػة البوليػة المسػالؾ ومنيا المنتشرة واالمراض المزمف منيا بننواعيا االمراض -

 ييسػػتطي ال والػػبعض متػػوجر غيػر اال ػػر والػػبعض الػثمف غػػالح بعضػػو عػػ ج الػح المرضػػح أىػػحابيا يحتػاج
 . عميو الحىوؿ

   غزة عمح الحرب أثنام أطراجيـ بتر تـ لمف ىناعية أطراؼ بتوجير البعض مطالبة -
 . االنلاب مشاكؿ -
 . غزة عمح الحرب بعف أعفافىا زافت التح االعاقات -

مػنيـ  ( قضػية45( مف النسام المطمقات والمعن ات بواقػي )25جع المحاكـ الشرعية لعفف ) :التمثيل القانوني -6
 .( قضايا مفنية4و)شرعية ( قضية 41)

قانونية حوؿ آثار الحرب األ يرة عمػح النسػام والعاامػة والمشػك ت  ويةتوععمؿ  ورشة( 151تن يذ عفف )تـ  -7
تقػػػفيـ االستشػػػارات ال رفيػػػة لمنسػػػام جػػػع و  ،الناشػػػاة، وتحفيػػػف احتيالػػػاتيف مػػػف ال ػػػفمات القانونيػػػة وااللتماعيػػػة

 اىػػة جيمػػا يتعمػػؽ بالمشػػاكؿ  والميػػراث، حقػػوؽ الممكيػػةالعااميػػة، مػػرأة حقػػوؽ الحػػوؿ الموضػػوعات الم تم ػػة 
( 549( امػػرأة )4325( شػػ ص )4874تػػـ االسػػت افة لعػػفف) ،حػػرب عمػػح قطػػاع غػػزةالقانونيػػة الناتلػػة عػػف ال

 رلؿ.

 :" تمكين وتعزيز حقوق النساء "مشروع  -3/9
بتمويؿ  31/5/2115إلح  1/11/2114بفأ المشروع جع 
مف ألؿ  UNDP/APPمـ المتحفة ا نمااع مف برنام  األ

عف النسام أماـ الملانع والفجاع تقفيـ ال فمات القانونية 
 .الشرعية والنظامية المحاكـ

المساىمة جع تعزيز حقوؽ المرأة : الهدف العام لممشروع
 ةوالمساواة اللنفرية جع قطاع غز 

 **األهداف الخاصة:
 . )اللنفر(أة والمساواة بيف اللنسيف زيافة قفرات المحاميف حوؿ حقوؽ المر  -1

 اللنفرية.تحسيف معرجة وجيـ ىناع القرار جع ملاؿ حقوؽ المرأة والمساواة  -2

 اللنفرية.عع الملتمي والتوعية جع ملاؿ حقوؽ ا نساف لممرأة والمساواة و  زيافة-3
 األنشطة المنفذة خالل ثالث شهور:

ومحامية جع قانوف األحواؿ الش ىية )الزواج ، الط ؽ ، ( محامع 25تـ ا تيار وتفريب وتنىيؿ عفف )  -
عفاف مفربيف 21الحضانة والن قة ، الميراث واللنفر وقانوف العمؿ والعنؼ( بواقي )  TOT( ساعة تفريبية ، وا 
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وحتح  17/11/2114( ساعات عمح مفار ستة أياـ تفريبية جع ال ترة الزمنية ما بيف 11بواقي )
27/11/2114. 

( مػػف المسػػت يفيف/ات لتمقػػع االستشػػارات القانونيػػة المباشػػرة وعبػػر اليػػاتؼ مػػنيـ عػػفف 224ؿ عػػفف )اسػػتقباتػػـ  -
 ( مف الرلاؿ.31( مف النسام  وعفف )123)

( قضػػايا 4( قضػػية مػػنيـ )17( إمػػرأة  جػػع المحػػاكـ الشػػرعية والنظاميػػة  لعػػفف )12عػػفف )ل التمثيػػؿ القػػانونع -
 ( قضية شرعية. 13مفنية )

وذلػػػػؾ لمتعريػػػػؼ  المؤسسػػػػات النسػػػػوية واألىميػػػػة( مػػػػف 43عػػػػفف )بحضػػػػور ري ػػػػع لممشػػػػروع  تػػػػـ عقػػػػف لقػػػػام تع -
 بالمشروع وأىفاجو واألنشطة التع سيتـ تن يذىا   ؿ جترة المشروع.

( نس ة مف )فليؿ تثقي ع(   اص بالمشروع بعنواف مف ألؿ حقوؽ 2111تىميـ وطباعة عفف )تـ  -
 متساوية لتحقيؽ العفالة االلتماعية


