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 أواًل: عن المركز :
 

 رسالة المركز: -1
 .يا لنيل حقوقيا في كافة المجاالتتطوير مكانة المرأة الفمسطينية القانونية واالجتماعية وتمكين

 

   رؤية المركز: -0
ن المورأة الروريا ااساسوي لمرجول موى تجسويا االعتوراأ بو ماعيوة تقووع عالعمل عمى بموورة رؤيوة قانونيوة واجت    

 في بناء المجتمع الفمسطيني عمى أسس ايمقراطية .
 

 األهداف العامة: -3
 

 القانونية لممرأة من أجميا ىي : إن الغايات التي ت سس مركز اابحاث واالسترارات
بوين المورأة والرجول فوي الحقوو   العمل عل تبني ترريعات وطنية ايمقراطية تكفول إرسواء مبواأ المسواواة .1

 والواجبات .
العمل عمى انسجاع التروريعات الوطنيوة موع المعوايير الاوليوة لحقوو  اعنسوان عاموة وموع حقوو  المورأة  .2

 خاصة وخاصة اتفاقية القضاء عمى التمييز ضا المرأة .

اح البوواا ل فووي أموواكن إجووراء الاراسووات واابحوواث القانونيووة   واراسووة القوووانين ومروواريع القوووانين  واقتوور  .3
 الخمل والضعأ لتحقي  الياأ ااول المنصوص عميو أعاله .

 العمل عمى نرر الاراسات المتخصصة والمتعمقة بحقو  اعنسان وحقو  المرأة  بوجو خاص. .4

العمل عمى الحماية القانونية الفعالة  لممرأة أمواع المحواكع الوطنيوة وتقوايع االستروارات القانونيوة لمنسواء  .5
 يضمن تحقي  ىذه الحماية . بما

المسووواىمة فوووي نرووور الووووعي بحقوووو  المووورأة وحقوووو  اعنسوووان فوووي المجتموووع الفمسوووطيني ومحوووو ااميوووة  .6
 القانونية في المجتمع من خالل اورات تاريبية متخصصة .

 جل تعزيز مباأ الفصل بين السمطات الثالث من خالل التوعية والتثقيأ والتاريب .العمل من أ .7

قة مع مؤسسات المجتمع المحمي ذات العالقة النسووية والحقوقيوة  وكوذلا عموى المسوتويين تعزيز العال .8
 العري والاولي في إطار ضمان تحقي  أىااأ الرركة .

رووراء وامووتالا واسووت جار ورىوون وارتيووان أيووة أموووال منقولووة أو صيوور منقولووة يوور  أصووحاب الرووركة أنيووا  .9
 الزمة لتحقي  أىااأ المركز .

 رس جميع المياع المنصوص عمييا والارجة في الذيل الثاني الممح  بقانون لمرركة أن تما .11
 وتعايالتو . 1929 الرركات لسنة

 كل عمل يقرره و يواف  عميو مجمس اعاارة بما يحق  مصمحة وصايات المركز مكمال  .11
 اصراضيا وبما يتالءع مع أىاافيا .
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 ئة التأسيسية لممركز )المساهمون(:الهي -4
 
 

 المحامية/ حنان مطر      -2                      حامية/ إصالح حسنيةالم -1
 المحامى/ جميل سرحان          -4                 القانونية/ زينب الغنيمى    الباحثة -3 
   ااستاذة/ آمال صياع -6                     المحامية/ ابتياج الروا        -5 
 الاكتور/ طار  الايراوي    ااستاذ -8                        يا     ااستاذ/ زىير المباب -7 
          ة / امتياز حسب اهلل المحامي -9

         
   مجمس اإلدارة: -5
 

 المنصب اإلداري االسم الرقم
 ر يسة مجمس اعاارة المحامية ابتياج الروا -1
 نا ب ر يسة مجمس اعاارة ااستاذ زىير المبابياي -2
 عضو مجمس إاارة المحامي جميل سرحان -3
 عضو مجمس إاارة المحامية إصالح حسنيو -4
 عضو مجمس إاارة ااستاذة آمال صياع -5
 عضو مجمس إاارة ااستاذ طار  الايراوي -6
 عضو مجمس إاارة المحامية امتياز حسب اهلل -7

 
 

 التوسع والتطور اإلداري:  -اً ثاني
 لتأسيسية:اجتماع الهيئة ا -1

 

   2113/ 5 / 23 تع عقا االجتماع السنوي لميي ة الت سيسية لممركز بتاريخ  -
 أعضاء . 7تع انتخاب مجمس اعاارة المكّون من  -
 

 اجتماعات مجمس اإلدارة: -0
 

( اجتماعووات وذلووا فووى إطوار متابعووة عموول ونروواطات المركووز 9 عواا   2113عقوا مجمووس اعاارة خووالل عوواع  
 ارات المتعمقة بعممو.واتخاذ القر 

 

 التطور عمى أوضاع الطاقم القيادي لممركز: -3
 الوواولي  عمووى روويااة مسترووار بووالتحكيعحصوومت ر يسووة مجمووس اعاارة ااسووتاذة إصووالح حسوونية عمووى روويااة  -

موون مركووز اعسووكنارية لمتحكوويع والخووامات القانونيووة واالقتصووااية بكميووة الحقووو  بجامعووة اعسووكنارية و المركووز 
 اولي لمتحكيع.ال
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 ممركز:الطاقم الوظيفي ل -4
( فوي مروروع مركوز احيواةا 5مونيع عواا   وموظفوة ( موظفوا  14   2113معواع لعاا الطاقع الوظيفي بوالمركز  -

 .31/12/2113 حتى( في المقر الر يسي لممركز و 9وعاا  
التووي يحصوول المروواريع  ن المرنووة لممركووز وموو موون الكافووة الموظفووات/ين فووي المركووز يووتع تغطيووة رواتووبيع موون  -

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

 :كادر المركز      
 المسمى الوظيفي االسم الرقم

 مايرة المركز زينب الغنيمي -1
 منسقة المراريع تياني قاسع -2
 منسقة مرروع وفاء حمس -3
 أخصا ية اجتماعية  صااة الصوص -4
 يةمحام ىنية كريزع -5
 مترجمة سماح القيراوي -6
 محاسبة الياع صال  -7
 مساعاة إااري ومالية رحمة الزعانين -8
 آذنة وفاء السمول -9

 
 الموظفين/ات في مشروع "مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائالت": -0/4

 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
 تاريةالسكر  اعاء أبو سميع                         -1
 أخصا ية اجتماعية وفاء عيا                               -2
 أخصا ية اجتماعية                                    ليناا أبو مرسو                          -3
 آذنة سميرة طومان                          -4
 حارس محما عياش                             -5
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 :0213المركز خالل عام برامج أنشطة  ثالثًا:
 

 برنامج التدريب: -1/3
 

 :  يةالتدريب الدورةعدد المستفيدين/ات المباشرين/ات من 
 

عدد  اسم المشروع عنوان الدورة التدريبية م.
 ساعات ال

عدد 
 المستفيدين/ات 

 إناث ذكور

الوثيقوووووووة الحقوقيوووووووة ا نحوووووووو العاالوووووووة  -1
الحقووووووووو   واعنصوووووووواأ لمموووووووورأة فووووووووي

 العا ميةا

نحوووووو مسوووووتقبل أفضووووول لمروووووباب/ات 
 بر ن الزواج والطال 

5 13 4 8 

 
 برنامج التوعية والتثقيف -0/3

 

 نساء ورجال(  4144عدد) ات من ورشات العمل:عدد المستفيدين/ات المباشرين/
 
 

عدد  ورشالعدد  اسم المشروع العمل عنوان ورش م.
 ساعاتال

 عدد
 إجمالي

 اناث ذكور

أجل حقو  عاالة لممرأة فوي  من -1
 قانون ااحوال الرخصية

المساعاة القانونية 
 لمنساء في قطاع صزة

 1675 214 1879 181 وررة 61

ااحوووووووال  تعووووووايل قووووووانونحممووووووة  -2
باتجووووووووووواه تسوووووووووووييل  الرخصوووووووووووية

 .إجراءات الطال 

نحو مستقبل أفضل 
لمرباب والرابات 

 بر ن الزواج والطال 

 1462 227 1698 151 وررة 51

وزيااة  نبحقوقي ة النساءتوعي -3
 المجتمعية نمراركتي

مرروع مركز حياة 
لحماية وتمكين النساء 

 والعا الت

  1111 -  1111 151 وررة 51

 4144 431 4554 ساعة  ورشة  اإلجمالي العام
 

 

 

 برنامج األبحاث والدراسات -3/3
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 الت المرووووتتة فووووي ظوووول تعوووواا رووووارا المركووووز ضوووومن مرووووروع العووووا الت المرووووتتة اراسووووة بحثيووووة االعووووا .1
 الترريعات ا بالتعاون مع مركز المرأة لإلرراا القانوني واالجتماعي ومركز القاس لمنساء.

ورقة مناصرة بعنوان ا من أجل العمول عموى جموع رومل العوا الت الفمسوطينية  إعااارارا المركز في  .2
 ومركز القاس لمنساء.المرتتةا بالتعاون مع مركز المرأة لإلرراا القانوني واالجتماعي 

( نسوخة لواليل بعنووان امون أجول حقوو  عاالوة لممورأة فوي قوانون ااحووال 2111إصاار وطباعة عواا   .3
الرخصية ا ضمن مرروع المساعاة القانونية لمنساء في قطاع صزة الممول من برنوام  ااموع المتحواة 

 .UNDPاعنما ي 
ة بعنوان ا نحوو العاالوة واعنصواأ لممورأة فوي حقوقيالوثيقة ال ( نسخة من2811عاا   إصاار وطباعة .4

الحقو  العا مية ا ضمن مروروع نحوو مسوتقبل أفضول لمروباب وروابات برو ن الوزواج والطوال  المموول 
 من مؤسسة ىنريش بول

 
  

  :وحدة االستشارات القانونية -4/3
 من االسترارات القانونية:عاا المستفياين/ات         
   وتوزعت االسترارات عمى النحو التالي:والنساءالرجال ( من  1787عاا     .1

 ( منيع حضروا لممركز بركل  مبارر . 751عاا    .2
 .( منيع تمقوا استرارات صير مباررة عبر الياتأ 1137عاا    .3
 .تع رفعيع في المحاكع( قضية 184 ( امرأة لعاا114 عاا  .4

 .لممحاكعوالحل الواي اون الوصول التاخل القانوني والقضا ي ( 121 عاا   .5

( توع الوافاع عونين أمواع    معنفوة ومطمقوة( امورأة88( قضية وكسبيا لصال  عاا  151عاا تع انجاز  .6
الا    ضوووع أوالا   حضوووانة أو عفوووش البيوووت  نفقوووة   زوجوووة ( أوالا(المحووواكع    فوووي الووواعاو  التاليوووة :

 .  عضل ولي مصروفات والاة وأجرة حضانة  طال 

 .( امرأة26لصال   ة ( قضي34الجاري المتابعة لعاا   .7

 

 مع المؤسسات المانحة:  العالقات رابعًا:
 حافظ المركز عمى عالقته بالمؤسسات التي عممت عمى تمويل مشاريع سابقة وهي: 

 . UNDPبرنام  اامع المتحاة اعنما ي  . 1
 الصناو  العالمي لممرأة . . 2
      .  UN-WOMEN ىي ة اامع المتحاة لتمكين المرأة . 3
 مؤسسة ىنريش بول االمانية. . 4
 . OSIمؤسسة المجتمع المفتوح  . 5
 

 والتشبيك مع المؤسسات المحمية: التحالفات خامسًا:
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 المركز مستمر في التنسيق والتشبيك: -1/5

 

المركز عضو فعال  نشيا ف فاح لفاللأ ل " ام ل لم للضاف الع اأ أا, المار"أس الا ش ل  ا  فاح  ا ر  .1

 .  2119شوفمبر  ن العلم 

 المركز عضو فعال ونريط في الحممة الوطنية عنياء االنقساع بالرراكة مع االتحاا العاع لممرأة  .2
 والمؤسسات النسوية. 

 المركز عضو فعال ونريط في الحممة الوطنية لقانون ااحوال الرخصية. .3
 المركز عضو فعال ونريط في قطاع المرأة بربكة المنظمات ااىمية. .4
 ط في الحممة الوطنية لتعزيز المراركة السياسية لممرأة.المركز عضو فعال ونري .5
فووي كافووة محافظووات قطوواع  اسووتطاع المركووز المحافظووة عمووى عالقتووو مووع المؤسسووات النسوووية وااىميووة .6

 .صزة
 غطية رواتبيع( من المتطوعات لت2استطاع المركز من خالل عالقتو مع المؤسسات ترغيل عاا   .7

     بناء القارات واابحاث والمناصرة  ضمن مرروع ا التمكين ماار ثالثة أرير ضمن برنامعمى    
 االقتصااي لمنساء الميمرات في قطاع صزة ا الذي ينفذه مركز رؤون المرأة.   

 

 : لممركز الوفود األجنبيةات زيار  -0/5
 

المركوووز قووواع بزيوووارة مركوووز اابحووواث واالستروووارات القانونيوووة عووواا مووون الوفووووا ااجنبيوووة لمتعووورأ عموووى نرووواطات 
 وخصوصا مرروع مركز ا حياة ا: 

  مووون الوفووووا ااجنبيوووة منيوووا   7عووواا  زار )
مرووووووروع االموووووواني  الفرنسووووووي  االسووووووباني( 

مركووز ا حيوواة ا لتمكووين النسوواء والعووا الت  
لمتعوووووورأ عمووووووى المركووووووز والخووووووامات التووووووي 

 يقاميا. 

 

 :ةاإلعالمي التغطية -سادساً 
لمركز ع تجايا ارتراا صفحة االنترنت الخاصوة بوات .1

   بالمغتين العربية واعنجميزية  ومتابعة 
 حسابات عمى الفيس بوا وتويتر ويوتيوب الخاصة بالمركز. .2
  ( خبر صحفي خاص ب نرطة المراريع وأنرطة المركز في كافة المواقع 13نرر عاا   .3
 االلكترونية والصحأ وربكات التواصل االجتماعي. .4
 كافة المواقع االلكترونية.( بيانات ومقاالت صحفية في  9نرر عاا    .5
 نحو مستقبل ( حمقات إذاعية في إذاعة صوت القاس واعيمان ضمن مرروع ا 5تنفيذ عاا   .6
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  ا.  أفضل لمرباب/ات بر ن  الزواج والطال ا .7

احيواةا لحمايوة ضمن مروروع مركوز  حول موضوع العنأ وسفاح القربي( حمقات إذاعية 3تنفيذ عاا   .8
 .وتمكين النساء والعا الت

  ا.  نحو مستقبل أفضل لمرباب/ات بر ن  الزواج والطال  فيمع توثيقي خاص بمرروع ا  إصاار .9
 ( نسخة من الوثيقة الحقوقية بعنوان   نحو العاالة واعنصاأ لممرأة في الحقو  2811  إصاار .11
 العا مية  تع توزيعيا لرخصيات نخبوية في المجتمع المحمي وقاارون عمى الت ثير في صناعة     
 القرار.    

   العائالت المشتتة في ظل تنازع ( نسخة من البرورور الخاص بمرروع ا 1111عاا   إصاار .11

 .التشريعات "   
 خاص بمرروع ا المساعاة القانونية لمنساء في قطاع صزة ا الممول من  إعالنيتنفيذ سبوت   .12
 .UNDPبرنام  سيااة القانون والوصول لمعاالة في     
النوووي ضووومن امروووروع العوووا الت المروووتتة فوووي ظووول تنوووازع التروووريعات ا المموووول مووون تنفيوووذ سوووبوت إع .13

UNDP,OSI, وىي: مركز اابحواث واالستروارات القانونيوة  مؤسسات بالرراكة بين ثالثة والذي ينفذ
 لممرأة  مركز القاس لممرأة  ومركز اعرراا القانوني براع اهلل.

 
 لميدانية:امشاركة في األنشطة والفعاليات سابعًا: ال
 أنشطة عامة في سياق العمل مع المؤسسات النسوية: -1/4
 بالمؤسسات عمى مستو  حضور الفعاليات الخاصة رارا المركز في النراطات النسوية العامة        
 ااىمية وبالمراركة بين المركز والمؤسسات :      

  نظع المركز وقفة نسوية وذلا ضمن
أ يوع لمناىضة العن 16حممة ال 
وذلا بالرراكة مع مركز ضا المرأة 
نائتالف ع,الف  ن "جم  رؤون المرأة

  21/11/2113بتاريخ  التغ  ر
الوقفة رفع الرعارات وتضمنت 

المناىضة لمعنأ ضا المرأة وقا 
ارتات النساء في الوقفة جاليو 

طبوع عمييا رعارات ا كفانا وطاقية م
 ا  وا حياتنا أجمل بال عنأ ا. عنفا  

 لمركز بالوقفة ااسبوعية لممؤسسات النسوية في قطاع صزة واالتحاا العاع لممرأة الفمسطينية يرارا ا
 .بين الضفة الغربية وقطاع صزة االنقساعوذلا لمضغط عمى الحكومة بإنياء 
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 ألنشطة التي نّفذها المركز في إطار المشاركة والتشبيك :ا -0/4

رووارا المركووز فووي االجتماعووات واالعتصووامات والوقفووات الجماىيريووة التووي يووتع الوواعوة ليووا موون خووالل  .1
   التحالفات التي ىو عضو فييا.

رارا المركز في الوقفة ااسبوعية كل يووع  .2
ثالثاء في ساحة الجناي المجيول بغوزة فوي 
إطوووار الحمموووة الوطنيوووة   المووورأة تريوووا إنيووواء 

 االنقساع(.

تمر بعنووووووووان ا الحمايوووووووة نفوووووووذ المركوووووووز موووووووؤ  .3
القانونيووة لمنسوواء موون العنووأ ا وذلووا بتوواريخ 

يووووووع  16ضووووومن حمموووووة ال  11/12/2113
 لمناىضة العنأ ضا المرأة.

نّفذ المركز بالمراركة مع مركز رؤون المرأة اعتصاع نسوي في ساحة الجناي المجيول تحوت روعار  .4
يووووع لمناىضوووة  16ي إطوووار حمموووة فووو 11/2113/ 7  كفانوووا عنفوووا وحياتنوووا أجمووول بوووال عنوووأ( بتووواريخ 

 العنأ ضا المرأة.

 
 

نفووذ المركووز مووؤتمر بعنوووان  ا نحووو مواجيووة فاعمووة لمعنووأ ضووا النسوواء فووي فمسووطين ا  بالرووراكة مووع  .5
يووع لمناىضوة العنوأ ضوا المورأة وذلوا  16تحالأ أمل لمناىضوة العنوأ ضوا المورأة ضومن حمموة ال 

 .21/12/2113بتاريخ 

بعنوووان امناىضووة العنووأ ضووا الموورأة وحقووو  الموورأة حقووو  إنسووانا وذلووا  ( وررووة2نفووذ المركووز عوواا   .6
 .2113/ 8/12 – 4/12/2113بتاريخ :

يوووع لمناىضووة  16رووارا المركووز فووي العروواء الخيووري ااول فووي قطوواع صووزة ضوومن فعاليووات حممووة ال  .7
 العنأ ضا المرأة .
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ىميوة موون خوالل الترووبيا ( مؤسسووة نسووية وأ 111اسوتطاع المركوز المحافظووة عموى عالقتوو مووع عواا   .8
والتنسي  لعقوا وتنفيوذ ورروات العمول المياانيوة  باعضوافة إلوى تجسويا وتوطيوا عالقتوو بالمؤسسوات مون 
خوالل تقوايع المسوواعاة واالستروارات القانونيووة لتموا المؤسسووات والوافاع عوون النسواء المووواتي يعوانين موون 

نحوو مسوتقبل أفضول لمروباب/ات برو ن مراكل في المحاكع الررعية والنظامية  وذلا ضمن مرروع ا 
 .الزواج والطال  ا  ومرروع ا المساعاة القانونية لمنساء في قطاع صزة ا

( موووون الجامعووووات الفمسووووطينية فووووي قطوووواع صووووزة 2عموووول المركووووز عمووووى التنسووووي  والترووووبيا مووووع عوووواا   .9
لمركوز جامعة القواس المفتوحوة(  مون خوالل تقوايع ورروتي عمول قوامتيا موايرة ا–وىي جامعة فمسطين 

 نموذج لمنساء القياايات.

مّكنووت تمووا التحالفووات والترووبيا مووع المؤسسووات موون إنجوواح عمميووة التوعيووة والتثقيووأ التووي يسووعى ليووا  .11
 لتحقي  ااىااأ الخاصة بعمل المركز.

 
 المشاريع المستكممة: ثامنًا:

 حياة : –مشروع مركز الحماية والتمكين لمنساء والعائالت   -1/5 
ع  تنفووووذه رووووركة  مركووووز 2111ايووووة وتمكووووين النسوووواء والعووووا الت ىووووو مرووووروع ت سووووس عوووواع مركووووز احيوووواةا لحم

 اابحاث واالسترارات القانونية لممرأة بغزة(. 
 

  الهدف العام: 

الحوووووووا مووووووون العنوووووووأ القوووووووا ع عموووووووى أسووووووواس النووووووووع االجتمووووووواعي والموجوووووووو ضوووووووا النسووووووواء واعنووووووواث مووووووون 
 ع لين.ااطفال  وذلا من خالل توفير الحماية والتمكين الالز 

 

 قصص النجاح:

 نخوالل العمول معيو مون برنام  الاعع النفسي واالجتماعيضمن  من النساء( 1784   عاا متابعة  -1
وتركووزت المتابعووة عمووي   تثقيفيووةالمحاضوورات   والسترووارات  تقووايع االجماعيووة  الفرايووةالجمسووات عبوور ال

   .يعانين من مراكل اجتماعية ونفسية وعنأمواتي النساء ال

يعوانين مون مرواكل وصوعوبات ممون  مون النسواء( 242  لعاا جمعي  إرراا( جمسة 12   ااتنفيذ ع -2
ويعووانين موون نفووس  أعمووارىنحيووث تووع اختيووار النسوواء التووي تتقووارب   نفسووية واجتماعيووة وعنووأ موجووو

 .المجموعاتإطار التفريغ االنفعالي والتوجيو وتباال الخبرات ضمن  أسموب وتع استخااعالمركمة 
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مووون منووواط   امووورأة مووون المطمقوووات واارامووول(  75( جمسوووة تفريوووغ انفعوووالي لحووووالي   12   عووواا تنفيوووذ -3
بحووووول  نومسووووواعاتي نالضوووووغوط النفسوووووية واالجتماعيوووووة عموووووييولوووووذلا لتخفيوووووأ   مختمفوووووة بقطووووواع صوووووزة

المرووكالت االجتماعيووة والنفسووية 
التووووووووي تووووووووواجين فووووووووي  ااسوووووووورية

  .حياتين اليومية

مووووون ( 1212 اسوووووتيااأ عووووواا  -4
اا مووون الورروووات عوووالنسووواء فوووي 
التوووووووي تناولوووووووت عوووووووواة التثقيفيوووووووة 
تتعم  بالجانوب النفسوي مواضيع 

 نبحقوووقيواالجتموواعي وتوووعيتيع 
 نالمختمفوووووووووة وزيوووووووووااة مرووووووووواركتي

التعامول موع المرواكل والعنوأ وخصوصوا الروريحة المسوتيافة فوي كيفيوة بناء قارة النساء   و المجتمعية
 .من المركز

 .ع العنأ وسفاح القربيحول موضو ( حمقات إذاعية 3تنفيذ عاا   -5

 ااطفووووالباسووووتقبال الووووذي يقوووووع فووووي المركووووز  ااسووووريالممتقووووي ( موووون النسوووواء ضوووومن 6اسووووتفااة عوووواا   -6
بناء عمي قرار المحكموة الرورعية بالمرواىاة وذلوا  ااسرةالمحضونين من احا الوالاين مع فراين من 
 .تفاايا لتنفيذ تما المراىاة في مركز الررطة

وذلووا مؤسسووة صيوور حكوميووة (  31عوواا  ل برامجووو ومروواريعو الترووبيا مووع مركووز موون خووالاسووتطاع ال -7
 .عاا من وررات التوعية والتثقيأعن طري  تنفيذ 

التوي  حواالتعواا مون الوتحويول  ومراكوز الرورطة الووزارات الحكوميوة اليي وات و التنسي  موع عواا مون -8
 ليع . تتوافا إلي المركز

موون خووالل  نالالج وويالتنسووي  مووع وكالووة الغوووث وترووغيل  تحقيوو  االسووتفااة لعوواا موون النسوواء موون خووالل -9
 .النسا ية في قطاع صزة اانرطةوبرام   المرأةاا رة 

 

 :مشروع العائالت المشتتة -0/5 
 . OSIو  UNDPل بتموي  31/8/2113وحتى  1/9/2112تع تجايا تمويل المرروع لماة عاع من تاريخ 

  وتووووع تجايووووا منحووووة  31/4/2112واسووووتمر حتووووى  1/1/2111بوووواأ تنفيووووذ المرحمووووة ااولووووى موووون المرووووروع فووووي 
 .31/8/2113حتى  1/9/2112المرروع لممرحمة الثانية في 

وىووي: مركووز اابحوواث واالسترووارات القانونيووة لمموورأة   مؤسسووات المرووروع  يووتع تنفيووذه بالرووراكة بووين ثالثووة ىووذا
 مركز القاس لممرأة  ومركز اعرراا القانوني براع اهلل.
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( المروتتة  الممزقوة الفمسوطينية العوا الت تواجوو التي المراكل عمى الضوء تسميط ىو عام لممشروع:الهدف ال  
 اىتمواع المروروع ويولي.  إسرا يل قبل من المحتمة الفمسطينية المناط  في بيا المعمول القوانين اختالأ نتيجة
 .ابنا ين الوصول يستطعن ال والالتي المطمقات بالنساء خاص

 مشروع :أنشطة ال 
إلووى  18/2/2113موون توواريخ  ينلموواة أسووبوع واعيمووان صوووت القوواس بووث سووبوت إعالنووي فووي إذاعتووي -1

   من أجل التعريأ ب ىااأ المرروع واستقطاب الف ة المستيافة.4/2113/ 12

( حالوة توع توثيقيوا  41( حاالت جاياة باعضافة إلوى    6استقبال حاالت جاياة حيث تع توثي  عاا   -2
رة الماضية من العا الت التي تعاني من اعجراءات اعسورا يمية واخوتالأ القووانين بوين قطواع خالل الفت

     والقاس والضفة الغربية.48صزة ومناط  الو 

عقووا مووؤتمر ا مووون أجوول العمووول عمووى لوووع روومل العوووا الت  -3
المرووتتة ا فووي راع اهلل  بالتعوواون مووع المؤسسووات الرووريكة 

قانونيووووووة لمموووووورأة  ىووووووي: مركووووووز اابحوووووواث واالسترووووووارات ال
ومركوووز القووواس لمنسووواء  ومركوووز المووورأة لإلررووواا القوووانوني 

 واالجتماعي.

 

مووووواتي يعووووانين موووون قضووووية ترفيييووووا  لمنسوووواء ال يومووووا   تنفيووووذ -4
  8/5/2113  بتوواريخ   فووي منتجووع الرووالييات عمووى روواط  بحوور صووزةالعووا الت المرووتتة برفقووة أطفووالين

   كما تع توزيع ىاايا رمزية عمى النساء.

 ( نسخة من ورقة المناصرة امن أجل العمل عمى لع رمل العا الت المرتتة ا. 511اعة عاا   طب -5

ضوافة بوانر وصوفحة خاصوة لمتعريوأ بالمروروع  وتجايوا  -6 تطوير الموقع االلكتروني الخاص بالمركز  وا 
 استضافة الموقع لماة عامين.

 :" المساعدة القانونية لمنساء في قطاع غزة " مشروع  -3/5 
 

 .UNDP  بتمويل من برنام  اامع المتحاة اعنما ي  31/12/2113حتى  1/12/2112المرروع في  باأ
 

في تعزيز حقو  النساء من خالل التمكين القانوني واالجتماعي لمنساء  المساىمة الهدف العام لممشروع: 
 المطمقات والمعنفات وزيااة وعيين بحقوقين القانونية

 

 األهداف الخاصة:
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 مكين المحامين/ات لمافاع عن النساء المطمقات والمعنفات من خالل االسترارات القانونية.ت ىيل وت 

 .تعزيز حقو  النساء لمحا من التمييز الواقع عميين 

 .زيااة ماخل النساء إلى العاالة من خالل االسترارات القانونية والتمثيل القانوني في المحاكع 

 ايا العنأ العا مي.التمكين القانوني لمنساء المطمقات وضح 

 .المساىمة في الحا من التمييز القانوني واالجتماعي الواقع ضا النساء 
 مخرجات المشروع:

 ( سبوت إعالني من أجل استقطاب الف ة المستيافة.1بث عاا    .1

( لقووواءين تعوووريفيين بالمروووروع حضوووره عووواا مووون منووواوبي/ات المؤسسوووات النسووووية وااىميوووة 2عقوووا عووواا    .2
 والحقوقية

( نسوووخة مووون برروووور المروووروع بعنووووان امووون أجووول حقوووو  عاالوووة فوووي قوووانون 2111يع وطباعوووة عووواا  تصوووم .3
ااحووال الرخصوويةا تضومن التعريووأ بالمرووروع وااحووال الرخصووية  الخطبووة والوزواج  والطووال  والتفريوو   

 ةالميراث( والمقترحات التي يعمل عمييا مركز اابحاث من أجل تضمينيا في قانون ااحوال الرخصي

( محوووامي ومحاميوووة بيووواأ إكسووواب المتووواربين/ات 21( سووواعة تاريبيوووة لعووواا  25توووع تنفيوووذ تووواريب بواقوووع   .4
ميوارات االتصوال والتواصوول موع الف ووة المسوتيافة  وتمكيوونيع مون تنفيوذ وررووات عمول حووول الحقوو  العا ميووة 

 لممرأة.

لمبارورة وعبور اليواتأ مونيع عواا ( مون المسوتفياين/ات لتمقوي االستروارات القانونيوة ا887تع استقبال عاا   .5
( موون الرجووال  ويالحووظ ازايوواا كبيوور فووي اسووتقبال الحوواالت الووواراة لوحوواة 148( موون النسوواء  وعوواا  739 

 االسترارات خالل فترة المرروع.

التمثيوووووول القووووووانوني فووووووي المحوووووواكع الروووووورعية لعوووووواا  .6
( مووووون النسووووواء المطمقوووووات والمعنفوووووات بواقوووووع 114 
 ( قضية184 

( 121ونيووة والتوواخل القضووا ي لعوواا  الوسوواطة القان .7
من خالل تاخل المركوز لحول القضوايا بروكل  امرأة

 واي بين الطرفين.

( روخص 1879( ورروة عمول فوي الجمعيوات والمؤسسوات ااىميوة حيوث توع االسوتفااة لعواا 61تنفيذ عاا   .8
 ( رجل.214( امرأة  1675 

   .الجمعيات ورجال اعصالح( من ماراء المؤسسات و 151عقا مؤتمر ختامي لممرروع حضره   .9

 0213المشاريع التي تم تمويمها خالل عام تاسعًا: 
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 منحة الصندوق العالمي: -1/6 
 $ لتغطية النفقات التالية:  19910قيمة المنحة    وبمغت31/12/2113وانتيت  1/1/2113باأت في 

 ( من الموظفات .3تغطية رواتب عاا   -1
 

 أهمية المنحة لممركز:
التوي ال تسوم   ناو  العوالمي لممورأة مووراا  ماليوا  ر يسويا  لتغطيوة النفقوات اعااريوة الجاريوةتعتبر منحوة الصو -

 . من  المراريع المحااة  تغطيتيا 
 .مكنت المنحة المركز من االستمرار في عممو وت اية خاماتو الطوعية لمف ات المستيافة  -

 
  طالقنحو مستقبل أفضل لمشباب/ات بشأن الزواج والمشروع :  -0/6 

 بتمويل من مؤسسة ىنريش بول االمانية. 15/11/2113حتى  15/1/2113باأ المرروع في 
المساىمة في الحا من التمييز القانوني واالجتماعي ضا  يياأ المرروع إلىلممشروع:  الهدف العام -1

  النساء في حقين فيما يخص قضايا الزواج والطال 
  األهداف الخاصة: -0 

 رروط انعقاا الزواج وحّمو  لمنساء وخصوصا قبل الاخول . تحسين    -    

 زيااة فرص الرابات لتعزيز حقوقين القانونية واختياراتين . -

 زيااة الوعي المجتمعي تجاه حقو  الرابات المتعمقة بالزواج والطال . -

 

 مخرجات المشروع : -3
 القضاء أماع خمع اعو  عترف ن ب المرأة ح  إقرار عمى صزة في الررعي القضاء مجمس موافقة -

خالل ااسابيع وذلا   بعاه أو الصحيحة والخموة الاخول قبل سواء الزوجية العررة تستحيل عناما
قراره قبل نياية العا  في نجاحو خالل من المركز يحققو جايا انجاز يعا وىذا ع القميمة القاامة وا 

جراء الررعي القضاء اتجاىات تغيير منذ سبع سنوات  صزة قطاع في مرة لاو  قانونية تعايالت وا 
حيث تعتبر   وىي فترة االنقساع السياسي

  .خطوة ايجابية اتجاه قضايا حقو  المرأة

( من المحامين/ات منيع 13تع تاريب عاا   -
( محامين 4( محاميات وعاا  8عاا  

الرباب من الذين تع تاريبيع/ىن في المركز 
مسبقا  عمى ميارات التثقيأ المجتمعي  

حيث أصبحوا قيااات مجتمعية قاارة عمى ب
التثقيأ المجتمعي عمى الوثيقة الحقوقية 
بر ن الخطبة والزواج والطال   ونرر ثقافة 
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 المساواة الجنارية والتوعية بحقو  المرأة في اتجاه الماافعة وتغيير الثقافة النمطية السمبية إزاء المرأة.

( 1698المؤسسات ااىمية حيث تع االستفااة لعاا ( وررة عمل في الجمعيات و 51تع تنفيذ عاا   -
 ( رجل. 227( امرأة  1462رخص  

نسخة لموثيقة الحقوقية ا نحو العاالة واعنصاأ لممرأة في الحقو  العا ميةا ( 2811تع طباعة عاا   -
 وذلا بر ن رروط الخطبة وعقا الزواج قبل الاخول وحّمو.

بة والزواج قبل الاخول وطال  الرابات وتبعات انتقاص ( حمقات إذاعية حول الخط5تع تنفيذ عاا   -
حقو  المرأة في القانون وأىمية تعايل القانون بر ن الخطبة والزواج وتع استضافة الرباب و 

 الرابات والمحامون والقضاة في خالل الحمقات.

المؤسسات  ( امرأة وذلا من خالل وررات العمل المنفذة في126تع تقايع استرارات قانونية لعاا   -
 والجمعيات. 

 


