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 :عن المركز : أوالا 
 

 :رسالة المركز -0
لوصدو  للدح مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة، شركة غير ربحية يهدف  للدح حمايدة النسدام وتمكيدنها مدا ا

العفالددة وسدديافة القددانوا جددع الملتمددي ال لسددبينع مددا حدد   برنددام، األبحدداث والفراسددات، وبرنددام، الحمايددة والتمكدديا 
تحقيقد  لرييتد  ورسدالت  بمبدافو حقدوس ا نسداا والتدع القانونع، وبرنام، التدفري  وبندام القدفرات ، يلتدزم المركدز حد   

مكديا لل ادات وا والش اجية والتسامح والعفالة والمساواة وعفم التمييز والمشداركة والتتشم  المسيولية وااللتزام بحكم القان
 :، وتتلحص رسالة المركز جع المهمشة

 ".ها لني  حقوقها جع كاجة الملاالتتبوير مكانة المرأة ال لسبينية القانونية وااللتماعية وتمكين"
 

  :رؤية المركز -5
نية للمرأة، شركة غير ربحية تبمح بدنا تلعد  فورا ريافيداي جدع تمكديا النسدام قانونيدا مركز األبحاث واالستشارات القانو 

 .ما أل  الوصو  للعفالة وتحقيس العفالة والمساواة جع الملتمي ال لسبينع
 "   ملا  التمكيا القانونع للنسام وحمايتها ما العن   مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة رااف جع"

ا المرأة الشريك األساسدع للرلد  جدع بندام ماعية تقوم علح تلسيف االعترا  بنعم  علح بلورة ريية قانونية والتال    
 .الملتمي ال لسبينع علح أسس فيمقرابية 

 

 :األهداف العامة -3
 

 :القانونية للمرأة ما أللها هع  لا الغايات التع تنسس مركز األبحاث واالستشارات
ات وبنيدددة فيمقرابيدددة تك ددد  لرسدددام مبدددفأ المسددداواة بددديا المدددرأة والرلددد  جدددع الحقدددوس العمددد  عددد  تبندددع تشدددريع .1

 .والوالبات 
العم  علح انسلام التشريعات الوبنية مي المعايير الفولية لحقدوس ا نسداا عامدة ومدي حقدوس المدرأة حاصدة  .2

 .وحاصة ات اقية القضام علح التمييز ضف المرأة 

واقتددراا البددفاا  جددع أمدداكا الحلدد  ، وفراسددة القددوانيا ومشدداريي القددوانيا، ة للددرام الفراسددات واألبحدداث القانونيدد .3
 .والضع  لتحقيس الهف  األو  المنصوص علي  أع ه 

 .العم  علح نشر الفراسات المتحصصة والمتعلقة بحقوس ا نساا وحقوس المرأة  بول  حاص .4

بنيددة وتقددفيم االستشددارات القانونيددة للنسددام بمددا العمدد  علددح الحمايددة القانونيددة ال عالددة  للمددرأة أمددام المحدداكم الو  .5
 .يضما تحقيس هذه الحماية 

المساهمة جع نشر الوعع بحقوس المرأة وحقدوس ا نسداا جدع الملتمدي ال لسدبينع ومحدو األميدة القانونيدة جدع  .6
 .الملتمي ما ح   فورات تفريبية متحصصة 

 .   التوعية والتثقي  والتفري  ل  تعزيز مبفأ ال ص  بيا السلبات الث ث ما حالعم  ما أ .7
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وكدددذلك علدددح المسدددتوييا ، تعزيدددز الع قدددة مدددي ميسسدددات الملتمدددي المحلدددع ذات الع قدددة النسدددوية والحقوقيدددة .8
 .والفولع جع لبار ضماا تحقيس أهفا  الشركة  بعالعر 

هددا الزمددة شددرام وامددت ك واسددتالار ورهددا وارتهدداا أيددة أمددوا  منقولددة أو غيددر منقولددة يددر  أصددحا  الشددركة أن .9
 .لتحقيس أهفا  المركز 

 الشدركات لسدنةللشركة أا تمدارس لميدي المهدام المنصدوص عليهدا والفرلدة جدع الدذي  الثدانع الملحدس بقدانوا  .11
 .وتعفي ت   1929

ألغراضددها وبمددا كدد  عمدد  يقددرره و يواجددس عليدد  مللددس ا فارة بمددا يحقددس مصددلحة وغايددات المركددز مكمدد   .11
 .يت مم مي أهفاجها 

 :االستراتيجية  األهداف
 .ات/المساهمة جع تنمية القفرات المهنية للمركز والمحاميا .0
 .المساهمة جع تحقيس االنسلام بيا التشريعات الوبنية والمعايير واالت اقيات الفولية المتعلقة بالمرأة  .5
 .المساهمة  جع تمكيا النسام قانونيا وتعزيز وصولها للعفالة وحمايتها ما العن  .3

 (:المساهمون)للمركز  لعامةالجمعية ا -4
 

 

 ابتهاج الشوا                            / المحامية -3       حناا مبر   / المحامية -2          لص ا حسنية  / المحامية -1
    آما  صيام/ األستاذة -6 لمي  سرحاا       / المحامح -5   زين  الغنيمح   / القانونية الباحثة -4
                    علع الفا                               / المحامع  -9امتياز حس  اهلل     / المحامية  -8  بارس الفيراوي   / الحقوقع الفكتور -7

             هالة الشري                             /المحامية  -11 مع أبو زايف    / مية الفكتورة المحا -11
  ع  كسا / األستاذة  -13ع أحمف               سام/ األستاذ  -12

               
  :مجلس اإلدارة -2
 

 المنصب اإلداري االسم الرقم
 رايسة مللس ا فارة المحامية ابتهاج الشوا- 1
 رايسة مللس ا فارة ةنااب االستاذة حناا مبر- 2
 عضو مللس لفارة المحامع لمي  سرحاا- 3
 عضو مللس لفارة حسني المحامية لص ا - 4
 عضو مللس لفارة األستاذة آما  صيام- 5
 عضو مللس لفارة األستاذ بارس الفيراوي- 6
 عضو مللس لفارة المحامية امتياز حس  اهلل- 7
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 : للمركز التوسع والتطور اإلداري -اا ثاني
 :ة امالجمعية الع -0

 

( 13) هاليصبح عفف أعضام لفف ( 5)لمساهميا بإضاجة زيافة عفف اللمركز و  ةاماللمعية العتوسيي تم  -0/0
 .عضوا 

جع لميي األعضام ، وأصبح بذلك لمساهميا اللفف ما المساهميا الميسسيا ل حيث تم نق  وتوزيي األسهم 
  :األساتذة  هم و ة يمتلكوا أسهما جع شركة مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة اماللمعية الع
 . حناا مبر -3 .           زين  الغنيمع -2.             ي  لص ا حسن -1
 . امتياز حس  اهلل -6.             ابتهاج الشوا -5.                 آما  صيام  -4
 . علع الفا -9.            بارس الفيراوي -8.               لمي  سرحاا -7

 . هالة الشري  -12.            مع أبو زايف -11 .              سامع أحمف -11
 .ع  كسا  -13

بتاريخ   ة للشركةامما اللمعية العو اللبابيفي ما مللس لفارة المركز زهير / ستاذ م استقالة األت -5/0
با لماع ، والمواجقة  با لماع 7/6/2115، وتم قبو  استقالت  جع التماع مللس ا فارة بتاريخ  23/5/2115

 .بالتواجس بين  وبينهم ما اللمعية العامةأعضام  عفف ما علح تع تناز  عنها بإرافت الأسهم   نق علح 
 . 2115/  8/ 3للمركز بتاريخ   لللمعية العامةتم عقف االلتماع السنوي  -
اجبيمدددة لعضدددوية مبدددر حنددداا / لعدددافة تشدددكي  مللدددس ا فارة والمواجقدددة با لمددداع علدددح لضددداجة األسدددتاذة تدددم  -3/1

ا مددا و  مللددس ا فارة يسددة اوتعدديا األسددتاذة حندداا مبددر اجبيمددة  ناابددة ر  أعضددام  7تددم انتحددا  مللددس ا فارة المكددو 
 .مللس االفارة

 .(شركة ب   أبو غزالة)انتحا  مفقس الحسابات  -4/0
 

 :اجتماعات مجلس اإلدارة -5
 

شدابات المركدز واتحداذ التماعات وذلك جدح لبدار متابعدة عمد  ون( 11)عفف  2115عقف مللس ا فارة ح   عام  
 .القرارات المتعلقة بعمل 

 

 :لمركزالطاقم الوظيفي ل -3
 .ة /موظ ا( 21)عشروا  2115/ 31/12ات جع مركز األبحاث حتح /لموظ ياا بلغ عفف

التددع يحصدد  ومددنح المشدداريي أيددا جددع المركددز يددتم تغبيددة رواتددبهم مددا المددنح المرنددة للمركددز /الموظ ددات لميددي -0/3
 .أما مفيرة المركز تحص  علح رات  لزاع ما منح بعض المشاريي عليها المركز،

جدددع  (6)، وجدددع المقدددر الرايسدددع للمركدددز (7)مدددنهم  5211لعدددام لبدددالمركز  ة أساسدددييا/موظ دددا( 13)عدددفف    – 5/3
 :وهم  مشروع مركز حياة لحماية وتمكيا النسام والعاا ت 

 :الموظ ات جع المقر الرايسع  -
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 لوظيفيالمسمى ا االسم الرقم
 مفيرة المركز زين  الغنيمع- 1

 منسقة برنامج التدريب وتطوير القدرات وجام حلس- 3
 منسقة برنامج الحماية والتمكين - غافة الصوص- 4

 (حياة)جع مشروع مركز  التماعية أحصااية-
 المركز محامية - هنية كريزم- 5

 (حياة)جع مشروع مركز محامية  -
 ةمترلم سماا القيشاوي- 6
 محاسبة الهام صالح- 7
 آذنة وجام السلو - 8

 

 ":مركز حياة لحماية وتمكيا النسام والعاا ت"ات جع مشروع /الموظ يا -
 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
برامج ميداني في مشروع مركز  منسقة - تهانع قاسم  -1

  (حياة)

 برنامج األبحاث والدراساتمنسقة  -

 مساعدة إدارية                 فعام أبو سليم        - 2
 أحصااية التماعية وجام عيف                              - 3
 أحصااية التماعية                                    لينفا أبو مرس                          - 4
 آذنة سميرة بوماا                         - 5
 حارس                   محمف عياش          - 6

 

يددا الددذيا عملددوا علددح مشددروع تحسدديا /الموظ ددات ( 5)مددنهم ( 7)عددفف  :يددا علددح مشدداريي/عددفف الموظ ددات  -3/3
الموظ ددات ( 2)حددفمات الحمايددة الشدداملة جددع قبدداع غددزة للنسددام وال تيددات جددع المنددابس المتضددررة مددا النددزاع، و عددفف 

 .علح مشاريي جع المركز
 

 سمى الوظيفيالم االسم الرقم
 منسس ميفانع سناب  أبو سعيف- 1
 محامية مشروع أح م بباسع- 2

 
 يا وعملوا علح مشروع تحسيا حفمات الحماية الشاملة جع قباع غزة للنسام /الموظ ات  -

 :وال تيات جع المنابس المتضررة ما النزاع
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 المسمى الوظيفي االسم الرقم

 أحصااية التماعية سمر حشوة- 1
 أحصااية ن سية نفيا حنونة- 2
 حارس سااف عبيف- 3
 حارس ملفي أبو فقا- 4
 حارس رااف عياش- 5

 
 :5102المركز خالل عام برامج أنشطة  :ثالثاا 

 

 :برنامج التدريب -0
 

 : يةالتدريب الدورات ات من/ات المباشرين/عدد المستفيدين
 

عدد  اسم المشروع عنوان الدورة التدريبية .م
 ساعات ال

عدد 
 ات /المستفيدين

 إناث ذكور

حقوو المرأوووحمل حأا وفووال ققووالر قووا   ل- 1
  مرد ريلمال سا يل مرق م   لمرأح  ة

موفاق ووةلل،"مر وو المالجوأووا ي"لمرج وودول)

"لمرقضوووالل  ووويلمروأ  وووألضووودلمرأووووحمل

حقوو المرأووووحملقوويلمرأ م  وووالل،"سوو دم 

أشووواواةلمرأووووحملل، مالوفاق ووواللمرد ر وووة

"ل ةلمرسوم لقيلصو ا ةلمرقوومول صو ا
 مرقوووووووووووموملل مللل5231مرقووووووووووومول

مرع ووودلضووودلمرأووووحمل قوووالل،"مرعمقوووة

حأا وةل، أعا  ولحق المال سوا لمرد ر وة

مرأووووحملح  ووواللمرصوووومال قوووالمرقوووا   ل
ووووودو رلأوووودو   ل،لمرووود ريلمال سووووا يل

TOT) 

وعأ وووألحقووو المرأووووحمل قوووالأ فج وووةل
لحق المإل سا لقيلقطاالغأم

41 25 18 7 

لم نيزززززززة لزززززززد  تعزيزززززززز الم زززززززارات ا- 2

 ومعزاييرن ج وفقا ل, ات المركز/موظفين

قززانو  حقززو  ) اإلنسززا  الززدولي القززانو 

اإلنسزززا , القزززانو  الزززدولي اإلنسزززاني, 

وحقزززو  المززززرنة مزززن من ززززور حقززززو  

والزززن ج القزززا ح عقززز  حقزززو   ,االنسزززا 

وهزاا التزدريب كزا  نكزر ك يزر , االنسا 

عقززز  المتزززدربين لتمكيزززن ح نك زززر مزززن 

وعأ وووألحقووو المرأووووحمل قوووالأ فج وووةل
لحق المإل سا لقيلقطاالغأم

41 21 4 16 
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 القززززانو  ومعززززايير ن جوفقززززا لزززز العمزززز 

 .(اإلنساني الدولي

مرأشاواةلمرس اس ةلر  سالل مرأوحملقيل- 3
لمرأ م  المرد ر ة

حأا وووةلمرحقووو المرس اسووو ةلر  سووواللقووويل
لقطاالغأمل

21 15 9 6 

 52 30 01 011 اإلجمالي
 
 ثقيفبرنامج التوعية والت -5

 

 (نساء ورجال  4004)عدد :ات من ورشات العمل/ات المباشرين/عدد المستفيدين
 
 

عدد  ورشالعدد  اسم المشروع العمل عنوان ورش .م
 ساعاتال

 عدد
 إجمالي

 اناث ذكور

مل حأا وفوووووالو عوووووالححقووووو المرأوووووو- 1
ل   مر قا   لمرد ريلمال سا يل مرق 

 ةمرأح  

وعأ ألحق المرأوحمل
ل قالأ فج ةلحق ا

 مإل سا لقيلقطاالغأم
 2020 288 0202 181 ورشة 61

حقوس ا نساا للمرأة والمساواة - 2
 اللنفرية

وأا  ل وعأ ألحق ال
لمر سال

ل

 1193-  1193 61 ورشة 31

العن  ضف المرأة والحماية - 3
 القانونية لحقوس المرأة

حأا ةلمرحق المرس اس ةل
 851 84 934 61 ورشة 31 ر  ساللقيلقطاالغأم

 311 ورشة 051 إلجمالي العاما
 ساعة

4004 345 3442 

 
 
  

 ((وحدة االستشارات القانونية))برنامج الحماية والدعم القانوني  -3
 :القانونيةالمساعفة ما ات /عفف المست يفيا       
 :، وتوزعت االستشارات علح النحو التالعالرلا  والنسامما (  2137)  عفف  .1

 .للمركز بشك   مباشر منهم حضروا (  1271)  عفف .2
 .منهم تلقوا استشارات غير مباشرة عبر الهات (  721)عفف  .3
 .تم رجعهم جع المحاكمقضية ( 235)امرأة لعفف( 147)عفف  .4

تددم الددفجاع عددنها أمددام ( معن ددة ومبلقددة ) امددرأة( 131)قضددية وكسددبها لصددالح عددفف ( 217)تددم انلدداز عددفف .5
، ع ش البيدت، ضدم أوالف ، حضدانة أوالف، مصدروجات (أوالف+ ة زول) ن قة :المحاكم ،  جع الفعاو  التالية 

 .مصاغ ذهبع و حقوس ،والفة وألرة حضانة، ب س 

 .امرأة( 17)قضية لصالح ( 28)لاري المتابعة لعفف  .6

 .جع المحاكم ابعف رجي قضايا له امرأة (21)عفف لوالح  الوفي التفح  القانونع والقضااع تم   .7
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ما النسام لح  مشدكلتهم عدا بريدس الع قدات العامدة ( 2)لعفف ( النيابة العامة)ااع تم التفح  القضااع واللن .8
تحت بنف مشاك  عاالية لصلة القرابة ولوال التدفح  القدانونع مدا مركدز األبحداث لدتم لحدالتهم للتوقيد  مدا قبد  

 .النيابة العامة وتحويلها للمحاكم لنظرها قضية لزااية حس  األصو 

الملتقي  نفسي  دعم ساعدة القانونيةالم اسم المشروع .م
 األسري

 تدخل 
 اجتماعي
 ونفسي

حاالت 
متابعة 
 قانونياا 

التمثي   مالسوشاومل
 القانونع

وساطة 
 قانونية

مركز حياة لحماية وتمكيا النسام - 1
 والعاا ت

  744 5 91  5ل521

    2  17 224 تمكيا وتعزيز حقوس النسام- 2
س المرأة وجس منهلية تعزيز وتمكيا حقو - 3

 حقوس ا نساا
542 38  315    

 2   2 4 15 183 الحماية القانونية للنسام- 4
تحسيا حفمات الحماية الشاملة للنسام - 5

وال تيات جع المنابس المتضررة ما 
  النزاع جع قباع غزة

 

188 17 2 35 2  5 

 11    15 143 861 وحفة االستشارات القانونية- 6
 17   435 21 235 2137 ع ا لمال

 

  :نشاط المركز لتغيير القوانين والتشريعات  -4

رأة والرلد  جدع تك   لرسام مبفأ المسداواة بديا المدتغيير القوانيا والتشريعات الوبنية  لعم  علح يواظ  المركز ال
 :ولتنسلم مي المعايير الفولية لحقوس ا نساا ، وجع هذا السياس الحقوس والوالبات ، 

ات اقيددة القضددام علددح التمييددز زيندد  الغنيمددع جددع االلتماعددات الحاصددة   فمدداج .تشددارك مددفيرة المركددز أ -
، وجع هذا السياس تم حضور عدفف مدا االلتماعدات التدع نظمهدا االتحداف العدام للمدرأة "سيفاو"ضف المرأة 
مددا ألدد  لنشددام ( 2) وجددع رام اهلل عددفف( 3)جددع غددزة عددفف وأيضددا هياددة األمددم المتحددفة للمددرأة ال لسددبينية 

 .تقرير الظ  الحاص بتببيس ات اقية سيفاو 

الحداص بكتابدة التقدارير حدو  ات اقيدة  التدفري " حيداة"تهانع قاسم منسقة األنشدبة جدع مركدز . أحضرت  -
 .جع غزة والذي أشرجت علي  هياة األمم المتحفة للمرأة بحضور حبيرة فولية" سيفاو"

لضاغبة التع بفأها منذ عاميا مدي لهدات القدرار جدع لهداز القضدام يستمر المركز جع متابعة الحملة ا -
لقدرار حدس المدرأة جددع : الشدرعع التعدفي ت القانونيدة علدح نصدوص جدع قدانوا األحدوا  الشحصدية للهدة 

 .الحلي القضااع ، تسهي  للرامات الت ريس أمام المحاكم الشرعية ، ت عي  صنفوس الن قة
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باتلداه حمايدة   -الكتد  البرلمانيدة  –الدرايس  –علح لهدات القدرار  يستمر المركز جع الحملة الضاغبة -
مدا المقاعدف جدع قدوانيا االنتحابدات ، والللداا % 31الحقوس السياسدية للمدرأة وتحصديص مدا اليقد  عدا 

 .الوبنية الحاصة بالم اوضات وا عمار

 
 : مع المؤسسات المانحة العالقات :رابعاا 

 : ت التي عملت على تمويل مشاريع سابقة وهيحافظ المركز على عالقته بالمؤسسا
 . UNDPبرنام، األمم المتحفة ا نمااع  . 1
 .الصنفوس العالمع للمرأة  . 2
      .  UN-WOMEN هياة األمم المتحفة لتمكيا المرأة . 3
 .ميسسة هنريش بو  األلمانية . 4
 . OSIميسسة الملتمي الم توا  . 5
 .UN/ERFتحفة البوارو صنفوس االستلابة األمم الم .6
 .سكرتاريا حقوس ا نساا والقانوا الفولع ا نسانع. 7

 

 :والتشبيك مع المؤسسات المحلية التحالفات :خامساا 
 :المركز مستمر في التنسيق والتشبيك -0/2
 

وتبويرها جع كاجة محاجظات قباع    مي الميسسات النسوية واألهليةالع قالمحاجظة علح بالمركز  تمي ز .0
 .زة ، وأيضا مي الميسسات جع الض ة الغربية غ

ميسسة نسوية وأهلية ما ( 211) أكثر مااستباع المركز المحاجظة علح ع قت  مي وجع هذا السياس 
با ضاجة للح تلسيف وتوبيف ع قت  ، ح   التشبيك والتنسيس لعقف وتن يذ ورشات العم  الميفانية

ستشارات القانونية لتلك الميسسات والفجاع عا النسام اللواتع بالميسسات ما ح   تقفيم المساعفة واال
مشروع تمكيا وتعزيز " وذلك ضما المشاريي المن ذة ، يعانيا ما مشاك  جع المحاكم الشرعية والنظامية

مشروع تعزيز وتمكيا حقوس و حياة،  –حقوس النسام، مشروع مركز الحماية والتمكيا للنسام والعاا ت 
 .هلية حقوس ا نسااالمرأة وجس من

 

علددح مسددتو  حضددور ال عاليددات الحاصددة و جددع النشددابات النسددوية العامددة بالمشدداركة ال اعلددة المركددز  تمي ددز .5
 .بالميسسات األهلية وبالمشاركة بيا المركز والميسسات

 

الزا  تسسزف فزي  ز ر نزوفم ر , لمناهضة العنف ضد المزرنة" نم  " المركز عضو فعال ونشيط في تحالف  .3

 .  0220عام من ال

 المركز عضو جعا  ونشيب جع الحملة الوبنية  نهام االنقسام بالشراكة مي االتحاف العام للمرأة  .4
 . والميسسات النسوية
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 .المركز عضو جعا  ونشيب جع الحملة الوبنية لقانوا األحوا  الشحصية .2
 .المركز عضو جعا  ونشيب جع قباع المرأة بشبكة المنظمات األهلية .0
 .و جعا  ونشيب جع الحملة الوبنية لتعزيز المشاركة السياسية للمرأةالمركز عض .4

 .عضو جع مللس لفارة صنفوس الن قة بالض ة الغربيةهو الميسسة الوحيفة ما قباع غزة الالمركز  .8
تددم فعددم لنشددااها بمبددافرة مددا  للوصددو  للعفالددة جددع قبدداع غددزة، حيددث شددركام جددع شددبكة عددواالمركددز أحددف ال .2

UNPD  حقددوس ، تتددنل  بشددك  أساسددع مددا ميسسددات الملتمددي المددفنع، مراكددز  2111جددع جلسددبيا عددام
 مسداعفة القانونيدةلدح تقدفيم حدفمات التهدف  ل. و الميسسدات التعليميدة غيدر الربحيدة الغيدر مسيسدة ا نساا

 .لل اات الهشة بغرض تمكينها قانونياي 

يلمددددي قيددددافات الصدددد  األو  مددددا التنظيمددددات النسددددوي الددددذي السياسددددع المنبددددر  المركددددز مبددددافر جددددع تشددددكي  .01
 .بهف  كسر حالز العزلة بيا النحبة النسااية السياسية، واألحزا  السياسية ال لسبينية

مددا ملموعددة الميسسددات " لاددت   حمايددة النسددام أثنددام الصددراعات والحددرو  "  يتشددك  قددام المركددز ب .00
لت بلدد  عضددوية جددع ا ادد ت   ، بهددف  توحيددف لهوفهددا مددا ألدد  النسددوية والملتمعيددة التددع انتسددبت وسددل 
 .توجير حماية أعلح للنسام أثنام الصراعات والحرو  جع قباع غزة 

 :التحويل مع المؤسساتإنشاء وتفعيل المركز لنظام  -5/2

ات اقيدة (  21) بعقدف عدفف ، قام مركز األبحاث واالستشارات القانونية للمرأة ما حد   مشدروع مركدز حيداة -
البددرام هددذه االت اقيددات ، بعددف تبدداف  زيددارات بدديا مركددز حيدداة والميسسددات، عددة متحصصددةمددي ميسسددات متنو 

 .بهف  تقفيم حفمات متكاملة للنسام، واالت اس علح محتو  وشروب ك  ات اقية

نسددام مددا الحدداالت المتددرففة علددح المركددز ل سددت افة مددا الحددفمات الصددحية التددع (  4) تددم تحويدد  عددفف  -
لسديفتيا (  ومنظدار معدفة، منظدار قدالوا) منهدا الدرام عمليدات صدغر  ، مد  الصدحعيوجرها اتحاف للداا الع
 .كا بحالة لهذا التفح 

اسددت افت مددا حدد   اشددراكها جددع قسددم ، سدديفة للمعيددة عايشددة لحمايددة المددرأة والب دد ( 1)عددفف تددم تحويدد   - 
هددذا وتعمدد  ، وحصددلت مددا حدد   اللمعيددة علددح مشددروع صددغير جددع محاولددة لتمكينهددا اقتصددافياي ، التبريددز

 آثار العن  اللنسع للح مركز حياةالميسسات علح تحوي  الحاالت التع تعانع ما 

 .حالة ما ح   مركز صحة المرأة البري،(  2) عفف  استقب  المركز -

 

https://www.facebook.com/pages/w/1396876897302759
https://www.facebook.com/pages/w/1547707222142792
https://www.facebook.com/pages/w/1547707222142792
https://www.facebook.com/pages/w/1547707222142792
https://www.facebook.com/pages/w/1547707222142792
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 :أنشطة بالمشاركة مع المؤسسات النسوية: 3/2

 : مهرجان تحالف أمل السنوي  -0
نشابات لتحال  قام المركز بتحم  التغبية المالية ل

 :"أم "

 9/12/2115بتداريخ جع غدزة  مركزيالمهرلاا ال 
العمد   والذي تدم جيد  عدرضجع مركز رشاف الشوا 

الدددددذي يسدددددلب ، "أندددددا مدددددش سدددددنفري  " المسدددددرحع 
، الضددددوم علددددح العندددد  التددددع تتعددددرض لدددد  المددددرأة

  . والشما امرأة ورل  ما محاجظتع غزة(  511) حضره عفف ، حاصة جع الحس جع التعليم

 التددابي للمعيددة الهددد    –جددع مسددرا الهدد    16/12/2115مهرلدداا  الثددانع جددع حددانيونس  بتدداريخ ال
الددذي يسددلب الضددوم علددح ، "أنددا مددش سددنفري  " األحمددر ال لسددبينع تددم لعددافة عددرض العمدد  المسددرحع 

امددرأة ورلدد  مددا (  511) حضددره عددفف ، حاصددة جددع الحددس جددع التعلدديم، العندد  التددع تتعددرض لدد  المددرأة
 .رجح، حانيونس، محاجظة الوسبح

 " :نساء فلسطين يدا بيد في مواجهة العنف" المؤتمر الوطني  : 5
  تدددددم عقدددددف مددددديتمر وبندددددع جدددددع ابدددددار

لمناهضدددددددة العنددددددد  ضدددددددف 16حملدددددددة 
نسددام جلسددبيا " تحددت عنددواا ، المددرأة

، "يدددددددفاي بيدددددددف جدددددددع موالهدددددددة العنددددددد  
بحدددددددددداث بالشدددددددددراكة بدددددددددديا مركدددددددددز األ
كدددز مر ، واالستشدددارات القانونيدددة للمدددرأة

ولمدي المديتمر بديا القيدافات النسدوية جدع الضد ة الغربيدة ، واالتحاف العام للمرأة ال لسدبينية، شيوا المرأة
مددد  تنددداقش قضدددايا النسدددام جدددع أوراس ع(  8)تقدددفم ح لددد  عدددفف ، 21/12/2115بتددداريخ ، وقبددداع غدددزة

 .جلسبيا

   لقبدداع غددزة  لذ وصدد  حيددث تددم كسددر حددالز فحددو  النسددام مددا الضدد ة الغربيددة : المدديتمر قصددة نلدداا
وحضددر ، لمددفة ث ثددة أيددام، قيافيددة نسددوية مددا الضدد ة وتددم استضدداجتها جددع جنددفس ا ركميددف(  46) عددفف 

قيددددافات ، الحقوقيددددة، األهليددددة، ات الميسسددددات النسددددوية/مددددا مددددفرام، شددددحص(  631) المدددديتمر عددددفف 
ع مييا، األحزا  السياسية  .ات/نشبام وا 
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جدع  ملتمعدع تدم عقدف لقدام:ات الشـراكة احتفال توقيع اتفاقي-3
ات اقيددددات الشددددراكة التددددع تددددم " لإلعدددد ا عددددا   جنددددفس الكمددددوفور

وحضدره عدفف ،  7/12/2115بتداريخ ، "توقيعها مدي الميسسدات
، وتددم توزيددي وثددااس  ات الميسسددات الشددريكة/مددا مددفرام(  41) 

 .ات اقيات الشراكة علح الميسسات
 :ولمشاريع المركز زللمرك الوفود األجنبيةات زيار  -5/2
  2115بحاث واالستشارات القانونية للمرأة عففا ما الصح ييا والوجوف األلنبية ح   العام مركز األ زار ،

  .جع لبار مشاريي الميسسات األهلية للتعر  علح الحفمات التع يقفمها المركز 
  زار منسددددددس الشدددددديوا ا نسددددددانية ل مددددددم المتحددددددفة جددددددع

مشروع مركز حيداة بتداريخ  جلسبيا ليمس راولع مقر
وضددم الوجددف عددفف مددا العددامليا لددف  ،  24/2/2115

واليكسدينا ، يس راولدعممث ي بد لمد، هياة األمم المتحفة
مستشدددارة هيادددة األمدددم المتحدددفة للمدددرأة للحمايدددة والندددوع 

 . ومحللة البرام، جع هياة األمم المتحفة هبة الزياا، االلتماعع

 لتبدداف  الثقدداجع ممددث  زار وجددف مددا المركددز االيبددالع ل
، ماري كال يلع مشروع مركدز حيداة/ بمفيره العام السيف

وذلدددددك بهدددددف  التعدددددر  علدددددح مقدددددر المركدددددز لتحقيدددددس 
ينددداير،  25بتددداريخ   الشددراكة والتعددداوا بددديا المركددزييا

2115. 

 ضدددم مدددفير الشدددربة ، زار وجدددف مدددا الشدددربة القضدددااية
للتنسددديس لقسددم الملتقدددح واتبددداع ، الراادددف معتصددم الحالدددفي، ومحمددف رمضددداا راددديس قسددم التن يدددذ، أحمددف العددديس

 .24/3/2115بتاريخ ، االلرامات المعمو  بها جع الشربة القضااية

ز وحاصدة المشداريي الممدو  مدا االوتشدا لمتابعة عم  المرك، أحمف أبو شمالة. زار ممث  االوتشا جع غزة أ  -
 .31/3/2115بتاريخ ، 2114ح   عام 

للتعددر  علددح الحددفمات التددع يقددفمها مشددروع مركددز ، زيددارة وجددف مددا مكتدد  الم ددوض السددامع لحقددوس االنسدداا -
 . 6/5/2115بتاريخ ، حياة
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ممددث ي ، ن دداتمشددروع مركددز حيدداة للتعددر  علددح الحددفمات التددع يقددفمها للنسددام المع UNFPAزار وجددف مددا  -
جابمدددة . أ GBVومسددديولة ، أسدددامة أبدددو عيبدددة. ومدددفير البرندددام، بغدددزة أ، بمدددفير البرندددام، بالضددد ة الغربيدددة

 .2115/ 26/6بتاريخ ، الوحيفي

 :األنشطة االعالمية -سادساا 
 :ةاإلعالمي التغطية 0/0

 .م تلفيف اشتراك ص حة االنترنت الحاصة بالمركز باللغتيا العربية وا نلليزيةت .1

ال ديس بدوك )تغبية شاملة لكاجة أنشبة المركز ومشاريي عبر وساا  التواص  االلتماعع الحاصة بدالمركز  .2
  .با ضاجة للح الموقي االلكترونع للمركز، (يوتيو  -تويتر –

االلكترونيددة  بننشددبة المشدداريي وأنشددبة المركددز جددع كاجددة المواقددي  ةحاصدد ةصددح ي أحبددار( 18)نشددر عددفف  .3
 .التواص  االلتماععوالصح  وشبكات 

 .بيانات ومقاالت صح ية جع كاجة المواقي االلكترونية(  7) نشر عفف  .4

تتضدددما عدددفف مدددا القضدددايا الملتمعيدددة والحقوقيدددة المحتل دددة و التدددع تناولهدددا ، ورقدددات موقددد ( 5)نشدددر عدددفف  .5
 .المركز ح   العام

 .انشام ص حة انترنت حاصة باات   حماية النسام أثنام النزعات والحرو  .6

 .وتل زيونية ن ذها المركز ضما أنشبت  ومشاريع  حلقات لذاعية( 7)تن يذ عفف  .7

 ." مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعا الت" حاص بمشروع  لع نعتن يذ سبوت  .8

 .عفف ما المواقي االع مية والوكاالت المحلية لنشر وتغبية أحبار المركز التواص  مي .9

 

  :النشرات والمطبوعات 5/0
حدداص  "مدا ألدد  مشداركة سياسدية جاعلددة للمدرأة" نسدحة مبويدة تثقي يددة بعندواا( 1511)بباعدة عددفف لعدفاف و  -1

 .بمشروع حماية الحقوس السياسية للمرأة

حقدوس المدرأة وحمايدة المدرأة جدع القدانوا الدفولع "نسحة ما الدفلي  التوعدوي بعندواا ( 1811)وبباعة عفف  لعفاف  -2
 ".تعزيز حقو  المرنة وفق من جية حقو  اإلنسا  في قطاع غزة"خاص بمشروع " يةوالقوانين المحق االنسانع

بعنددواا مددا ألدد  حقددوس متسدداوية لتحقيددس (  فليدد  تثقي ددع)نسددحة مددا برشددور ( 2111)تصددميم وبباعددة عددفف  -2
 .بمشروع الحماية القانونية للنسامحاص  العفالة االلتماعية

 :المشاريع المستكملة :سابعا
 :حياة  –كز الحماية والتمكين للنساء والعائالت مشروع مر   -0/4 
مركددددددز )م، تن ددددددذه شددددددركة 2111لحمايددددددة وتمكدددددديا النسددددددام والعدددددداا ت هددددددو مشددددددروع تنسددددددس عددددددام " حيدددددداة"مركددددددز 

مدددددا لنسدددددام احمايدددددة  يهدددددف  للدددددحمتعدددددفف األغدددددراض ليكدددددوا مركدددددزاي  (األبحددددداث واالستشدددددارات القانونيدددددة للمدددددرأة بغدددددزة
  .وتمكينها  عافة فملها جع العاالة والملتمي جع قباع غزة ععالعن  المبنع علح النوع االلتما
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 :  الهف  العام

الحددددددف مددددددا العندددددد  القدددددداام علددددددح أسدددددداس النددددددوع االلتمدددددداعع والمولدددددد  ضددددددف النسددددددام وا ندددددداث مددددددا األب ددددددا ، 
 .وذلك ما ح   توجير الحماية والتمكيا ال زم لها

 

 

 

 العامة للمركزاستمرار تنفيذ األنشطة  

جددددددع تقدددددفيم حفماتددددد  للنسددددددام المعن دددددات باالعتمددددداف علدددددح التمويدددددد  الدددددذاتع مدددددا مركددددددز " حيددددداة"اسدددددتمر مركدددددز 
 وذلك علح النحو التالع األبحاث
لتلقددددع ، 2115لفيددددفة حدددد   عددددام (   91) اسددددتقب  مشددددروع مركددددز حيدددداة عددددفف : اسددددتقبا  المسددددت يفات -

 :مركد العند  محتل دة مدا ال الحداالت مدا أندواعوتعدانع هدذه ، والقانونيدة، الن سية، الحفمات االلتماعية
 (.وقانونع ، ن سع، لسفي، عن  لنسع) 

، التماعيدة استشدارة( 139)بلدغ عدفف االستشدارات المقفمدة للنسدام المتدرففات علدح المركدز  :االستشارات -
 .ون سية

تتددرفف علدددح و  ،ت الزالددت مل اتهددا م توحددةلحدداال( للسددة متابعدددة 744)تددم تن يددذ عددفف  :للسددات المتابعددة -
 .وفورات سيكوفراما عبر للسات جرفية، تابعة حالتهاالمركز لم

جع الملتقح  يتم مشاهفة حالتيا،  حاالت لفيفة(  5) تم استقبا  عفف :قسم الملتقح األسري -
 .حاالت تم استضاجة األوالف جيها ألحف األبويا(  11) وتتابي األحصااية عفف كما ، األسري

  اة لحمايددة وتمكدديا النسددام والعدداا ت جددع المحدداكم الشددرعيةاعتمدداف الملتقددح األسددري جددع مشددروع مركددز حيددتددم 
بقبداع ( الشدرعية)لمشاهفة األب ا  المحضونيا مدا أحدف األبدويا أمدام كاجدة المحداكم االبتفاايدة  ملهز مقرك

 .19/1/2115وذلك بتاريخ  غزة

 مشروع تمكين وتعزيز حقوق النساء - 5/4

ما  UNDP/APPوي  ما برنام، األمم المتحفة ا نمااع بتم 31/5/2115للح  1/11/2114بفأ المشروع جع 
 .عا النسام أمام المحاكم الشرعية والنظاميةالملانع والفجاع أل  تقفيم الحفمات القانونية 

 ةالمساهمة جع تعزيز حقوس المرأة والمساواة اللنفرية جع قباع غز  :الهف  العام للمشروع
  :األهفا  الحاصة**
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ميا حو  حقوس المرأة والمساواة زيافة قفرات المحا -1
 . (اللنفر)بيا اللنسيا 

تحسيا معرجة وجهم صناع القرار جع ملا  حقوس  -2
  .اللنفريةالمرأة والمساواة 

عع الملتمي والتوعية جع ملا  حقوس ا نساا و  زيافة-3
 .اللنفريةللمرأة والمساواة 

 :محرلات ونتاا، المشروع 
الزواج ، الب س ، )محامع ومحامية جع قانوا األحوا  الشحصية ( 25)تم احتيار وتفري  وتنهي  عفف  

عفاف مفربيا ( 21)بواقي ( الحضانة والن قة ، الميراث واللنفر وقانوا العم  والعن  ساعة تفريبية ، وا 
TOT  وحتح  17/11/2114ساعات علح مفار ستة أيام تفريبية جع ال ترة الزمنية ما بيا ( 11)بواقي
27/11/2114. 

ات /مدددا المسدددت يفيا( 224)اسدددتقبا  عدددفف تدددم  
لتلقدددددع االستشدددددارات القانونيدددددة المباشدددددرة وعبدددددر 

مدددا النسدددام  وعدددفف ( 123)الهددات  مدددنهم عدددفف 
 .ما الرلا ( 31)
لمرأة  جدع المحداكم ( 12)عفف ل التمثي  القانونع 

قضددددية مددددنهم ( 17)الشددددرعية والنظاميددددة  لعددددفف 
 . قضية شرعية( 13)قضايا مفنية ( 4)
وذلددددك للتعريدددد   الميسسددددات النسددددوية واألهليددددةمددددا ( 43)عددددفف بحضددددور عقددددف لقددددام تعري ددددع للمشددددروع  تددددم  

 .بالمشروع وأهفاج  واألنشبة التع سيتم تن يذها ح   جترة المشروع

حاص بالمشروع بعنواا ما أل  حقوس (  فلي  تثقي ع)نسحة ما ( 2111)تصميم وبباعة عفف تم  
 اعيةمتساوية لتحقيس العفالة االلتم

 

 :المنفذةالمشاريع  :ثامناا 
 :حماية الحقوق السياسية للمرأة  -0/8 

حتددددددددددددددددح  1/1/2115 جدددددددددددددددع أ المشدددددددددددددددروعبدددددددددددددددف
ميسسدة هندريش بدو   بتموي  ما 31/11/2115

  األلمانية
يهدددددف  المشدددددروع للدددددح  :الهدددددف  العدددددام للمشدددددروع -1
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 .السياسية وآليات الحمايةالنسام حقوس القضايا المتعلقة ب حتسليب الضوم عل
    5-األهفا  الحاصة: 

جح اللامعات والميسسات األهلية ذات ) ات /المساهمة جح رجي الوعح الملتمعع وحصوصا لف   الشبا   -
.بحس المرأة  جع المشاركة السياسية ومراكز صني القرار ( الع قة جح محتل  منابس القباع  

 .غب ما أل  تعزيز مشاركتها السياسيةتشليي النسام با ع ا عا موق ها بحقها جع استحفام أفوات الض -
ممارسة فور ضاغب علح صناع القرار ما أل  ترسيخ حس النسام جع المشاركة جع للاا الم اوضات  -

 والمصالحة الوبنية ، وللاا ا عمار
 :محرلات ونتاا، المشروع   

  الدوعح ) تعدففة    ات ما حل يات التماعية وسياسدية بمهدارات م/شا  وشابة محاموا( 15)تم تفري  عفف
  .تفريبية ساعة (21)بواقي ( بحقوس المرأة السياسية، وتمكينهم ليكونوا مثق يا ملتمعييا 

  تددفعيم ثقاجددة حددس المددرأة جددع بهددف  ورشددة عمدد  جددع الميسسددات األهليددة جددع قبدداع غددزة ( 31)تددم تن يددذ عددفف
( 851)مددنهم عددفف ، (ات/نسددام، رلددا ، شددبا )شددحص( 934)عددفف المشدداركة السياسددية حيددث تددم اسددتهفا  

 .رلا ( 84)وعفف ، نسام
  رلددا ( 4)وعددفف ، نسددام( 55)مددنهم عددفف ، (59)عددفف لقددام ملتمعددع حيددث تددم حضددور ( 2)تددم عقددف عددفف ،

بهددف  جددتح قنددوات التواصدد  وتقريدد  ولهددات النظددر مددا بدديا األبددر النسددوية حضددروا اللقدداميا الملتمعيدديا 
  .المحتل ة جع الملتمي ال لسبينح

  شددريكة جددع القددرار، المددرأة شددريكة جددع النضددا  " علددح العريضددة السياسددية لمبالدد  النسددام بعنددوااتددم التوقيددي "
ألد  ترسديخ حدس النسدام  شحص وذلك ما أل   ممارسة فور ضداغب علدح صدناع القدرار مدا( 613) لعفف

 .جع المشاركة جع للاا الم اوضات والمصالحة الوبنية ، وللاا ا عمار

  ما أل  مشاركة سياسية جاعلة للمرأة" ة مبوية تثقي ية بعنواانسح( 1511)بباعة عفف تم" 

  حلقات لذاعية حو  المشروع وأهفاج  وموضوع المشاركة السياسية للنسام( 3)تن يذ عفف تم. 
 :المشروعقصص نجاح تحققت خالل 

مدددددا ملتمعيدددددة القيدددددافات والاالعتباريدددددة السياسدددددية شحصددددديات لمدددددا اات /ممثلدددددياالمواجقدددددة الحصدددددو  علدددددح  -
جددع تشددكي  منبددر نسددوي يضددم نسددام مددا عددفة جصدداا  ة النسددوية والحقوقيددة ات الميسسددات الملتمعيدد/مسدداولع

 .فاعمات للمرأة كشريك سياسع جع صناعة القرار

والتدددع تدددم  "المدددرأة شدددريكة جدددع النضدددا  وشدددريكة بدددالقرار" لمبالددد  النسدددام بعندددواا العريضدددة السياسددديةتصدددميم  -
ا فارة ومددفرام الميسسددات مددا ألدد  ممارسددة الددفور الضدداغب علددح التوقيددي عليهددا مددا قبدد  أعضددام مللددس 

 .صناع القرار ما أل  ترسيخ حس النسام جع المشاركة جع للاا الم اوضات والمصالحة الوبنية
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 : مشروع تعزيز وتمكين حقوق المرأة وفق منهجية حقوق اإلنسان  -5/8 
القانوا الفولع /تاريا حقوس ا نساا سكر ، بتموي  ما  31/6/2115حتح  1/1/2115بفأ المشروع جع 

لتقفيم الحفمات االستشارية والقانونية للمرأة ال لسبينية وما أل  تنسيس ثقاجة التماعية قاامة علح  ا نسانع
 أساس النوع االلتماعع  

مإل سوا للوعأ ألحق المرأووحمل مرأسوا ممل و  لمرج سو  لقويلقطواالغوأمل  ويلحسواقلقوا   لحقو ا : الهف  العام للمشروع  

 . مرقا   لمرد ريلمال سا ي
 :أنشبة المشروع 

لمددفة ، مددا المحدداميا( 18)وعددفف ، مددا المحاميددات( 7)مددنهم عدفف  ات/ امحدداميمددا ال( 25)تدم تددفري  عددفف  -
بعنددواا ، سدداعة علددح مددفار ثمانيددة أيددام تفريبيددة 41
حقدددددددوس المدددددددرأة وحمايتهدددددددا وجقدددددددا للقدددددددانوا الدددددددفولع "

وذلدددك بهدددف  تمكددديا  ،"االنسدددانع والقدددوانيا المحليدددة
ات مددددا أا يصددددبحوا قيددددافات ملتمعيددددة /المحدددداميا

جددددددافرة علدددددددح القيدددددددام بحمدددددد ت التوعيدددددددة والتثقيددددددد  
  (.ورشات العم )

مدوظ ع ومتبدوعع مركدز ما ( 21)تم تفري  عفف  -
حدو   ، تفريبيدة علدح مدفار ثمدانع أيدامساعة ( 41)بواقي ، ذكور( 4)وعفف ، لناث( 16)منهم عفف ، االبحاث
، قانوا حقدوس ا نسداا، القدانوا الدفولع ا نسدانع، وحقدوس المدرأة 1889عام  1325س األما رقم قرار ملل

 .والنه، القاام علح حقوس االنساا ،ما منظور حقوس االنساا

ورشددة عمددد  جددع محتلددد  الميسسددات الملتمعيدددة واألهليددة واللامعدددات جددع المحاجظدددات ( 61)تددم تن يددذ عدددفف  -
( 288)وعدفف ، مدا النسدام( 1812)مدنهم عدفف ( 2191)المدالعلهدا عدفف اسدتهف  ح ، األربعة ما القباع

لل ادة ( 864)  عدفف ااسدتهفت صي  ال ادات المسدتهفجة حسد  ال ادات العمريدة حيدث تدم كما وتم ، ما الرلا 
لل ادة العمريدة مدا ( 443)وعدفف ، (39-31)لل اة العمريدة مدا بديا ( 511)وعفف ، (29-21)العمرية ما بيا 

، (جمددا جددوس 61)ة العمريددة اددلل ( 56)وعددفف ، (59-51)لل اددة العمريددة مددا (  216) وعددفف ،(49-41)بدديا 
وهف  المركز ما ح   ورشات العم  للح تغييدر سدلوك الملتمدي تلداه حقدوس المدرأة وحمايتهدا تبعدا للقدانوا 

القضدددايا وذلدددك للمسددداهمة جدددع ح دددض األميدددة القانونيدددة وزيدددافة الدددوعع ب، الدددفولع االنسدددانع والقدددانوا المحلدددع
  .المتعلقة بالقوانيا وحقوس المرأة

مدا النسدام المعن دات  اللدواتع تدم اسدتهفاجها حد   ورشدات العمد  ( 594)المسداعفة القانونيدة لعدفف  تم تقدفيم -
( 542) مددنهم عددفف ، الميفانيددة التددع ن ددذت جددع المحاجظددات األربعددة ومددا حدد   وحددفة االستشددارات بددالمركز

 استشارة قانونية

مددددا النسددددام اللددددواتع بتواجددددفا للددددح وحددددفة االستشددددارات ( 38)قضددددية لعددددفف ( 52)عددددفف القددددانونع ل تددددم التمثيدددد  -
مددددا حدددد    محاميددددة ، امددددرأة( 13)قضددددية لعددددفف ( 14)والزا  العمدددد  لدددداري علددددح متابعددددة عددددفف ، بددددالمركز
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 محاميدةمدا حد     ،وذلك بهدف  تعزيدز وصدو  النسدام للدح العفالدة والحدف مدا العند  ضدف المدرأة، المشروع
 .المشروع

ملموعدة  علدح مدفار ( 21)للسة مقسميا للدح عدفف ( 41)عفف الفعم الن سع وااللتماعع للسات تم تن يذ  -
مددنهم عددفف ، المعن دداتسدديفة مددا النسددام  (315)عددفف ل، سدداعات لكدد  للسددة 3بواقددي ( يددوميا لكدد  ملموعددة)
مدددا محاجظدددة ( 75)وعدددفف ، سددديفة مدددا محاجظدددة حدددانيونس( 66)عدددفف ، سددديفة مدددا محاجظدددة الشدددما ( 74)

اسددتعافة النسددام لثقددتها  وهددف  المركددز مددا تن يددذ هددذا النشدداب للددح، مددا محاجظددة رجددح( 91)وعددفف ، الوسددبح
بنن سها والت ريغ عدا كاجدة المشداك  والصدعوبات التدع يعدانيا منهدا وهدذا بدفوره حقدس لهدا المزيدف مدا الراحدة 

 .الن سية واالبماناا والشعور باألماا

، رلددا ( 4)وعددفف ، نسددام( 55)مددنهم عددفف ، (59)ملتمعددع حيددث تددم حضددور عددفف لقددام ( 2)تددم عقددف عددفف  -
حضددروا اللقدداميا الملتمعيدديا بهددف  جددتح قنددوات التواصدد  وتقريدد  ولهددات النظددر مددا بدديا األبددر النسددوية 

  .المحتل ة جع الملتمي ال لسبينح

سداعة حدو   قدرار ( 41)بواقدي ، موظ ع ومتبوعع مركز االبحداثما ( 21)تم تن يذ التفري  الحاص بعفف  -
، قدانوا حقدوس ا نسداا، القدانوا الدفولع ا نسدانع، وحقدوس المدرأة مدا 1889عدام  1325مللس األما رقدم 

وذلدددك بهدددف  تعزيدددز المهدددارات المهنيدددة لدددف  ، والدددنه، القددداام علدددح حقدددوس االنسددداا ،منظدددور حقدددوس االنسددداا
 .موظ يا المركز

رأواووألمح حوواثللمإلدمو ووةل مرأار ووةلمإلجوووململل مرس اسوواللد ث وحوو تززح تعززدي  الن ززام المززالي واالدار  لقمركززز -
 ل مالسوشاومللمرقا    ةلر أوحم

وذلددك وجقدداي لقددرار مللددس األمددا ، "بحمايددة النسددام أثنددام النزاعددات والحددرو  " تددم تشددكي  االاددت   الحدداص  -
وُشددددك  االاددددت   بهددددف  توحيددددف ، 1325

لهدددددددددددوف الميسسدددددددددددات أثندددددددددددام الحدددددددددددرو  
حمايددددددة النسددددددام  والصددددددراعات مددددددا ألدددددد 

، وتدددددوجير الدددددفعم المدددددافي والمعندددددوي لهدددددا
حيددددددث قدددددداموا بملددددددعم اسددددددتمارة العضددددددوية 

وتدددددددم عقدددددددف ث ثدددددددة ، الحاصدددددددة بددددددداالات  
لقدددددددامات مدددددددي محتلددددددد  الميسسدددددددات وتدددددددم 
االت ددددددداس علدددددددح حبدددددددة عمددددددد  االادددددددت   
ونمددددددددوذج اسددددددددتمارة العضددددددددوية الحاصددددددددة 

علمدداي ، ة نسددوية وملتمعيددة وحقوقيددةميسسدد( 14)حيددث ضددم االاددت   عددفف ، بانتسددا  الميسسددات ل اددت  
، بنا المركز سيواص  العم  علح حشف المزيف ما الميسسات  نلاا عمل  حتح بعف االنتهدام مدا المشدروع

ولددداري العمددد  علدددح الدددرام المزيدددف مدددا اللقدددامات الميفانيدددة جدددع محاجظدددات قبددداع غدددزة الحمسدددة لبدددرا جكدددرة 
 االات   علح كاجة الميسسات جع المحاجظات
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 .حلقات لذاعية حو  المشروع وأهفاج  وموضوع المشاركة السياسية للنسام( 3)ن يذ عفف تم ت -
 :قصص نلاا تحققت ح   المشروع

لتوجير المزيف مدا الحمايدة للنسدام جدع جتدرات الندزاع " حماية النسام أثنام النزاعات والحرو " تشكي  اات   بعنواا  ♦
وُشددك  االاددت   بهددف  توحيددف  .ات النسددوية والملتمعيددة والحقوقيددةمددا الميسسدد( 14)ضددم االاددت   عددفف ، والحددرو 

وتددم عقددف ، لهددوف الميسسددات أثنددام الحددرو  والصددراعات مددا ألدد  حمايددة النسددام وتددوجير الددفعم المددافي والمعنددوي لهددا
عقدف واللقدام الثدانع ، 25/6/2115حيث عقف اللقام األو  يوم الحميس المواجدس ، ث ثة لقامات مي محتل  الميسسات

وتدم االت داس حد   اللقدامات علدح حبدة ، 7/5/2115والثالث عقف يوم الحميس المواجس ، 17/6/2115يوم االربعام 
حيدث يعمد  االادت   كغبدام ميسسدع ، عم  االات   جدع ال تدرة الحاليدة با ضداجة للدح عملد  أثندام الحدرو  وبعدفها

ضددما شددبكة عنكبوتيددة ، حسدد  احتصدداص كدد  ميسسددة يضددم الشددركام جددع الميددفاا لتقددفيم الحمايددة للنسددام والحددفمات
حيدث ضددم االادت   حتددح ، تهدف  بفرلدة اساسددية للدح حمايددة وحفمدة النسدام المتضددررات مدا االعتددفامات االسدراايلية

قامددددت بتعباددددة نمددددوذج اسددددتمارة العضددددوية الحاصددددة بانتسددددا  ، ميسسددددة نسددددوية وملتمعيددددة وحقوقيددددة( 14)ا ا عددددفف 
بددنا المركددز سيواصدد  العمدد  علددح حشددف المزيددف مددا الميسسددات  نلدداا عمدد  االاددت   علمدداي ، الميسسددات ل اددت  

ولدداري العمدد  علددح الددرام المزيددف مددا اللقددامات الميفانيددة جددع ، علددح المددف  البعيددف حتددح بعددف االنتهددام مددا المشددروع
 محاجظات قباع غزة الحمسة لبرا جكرة االات   علح كاجة الميسسات جع المحاجظات

، علدح الموقدي االلكتروندع للمركدز" حمايدة النسدام أثندام النزاعدات والحدرو "ة االنترندت الحاصدة بحملدة انشام ص ح ♦
 .وتم توزيي رابب الص حة علح محتل  الميسسات لتحسيا شبكة نظام االتصا  والتواص  معهم

المددرأة أثبتددت الحملددة أا وقددف ، "والحددرو  النزاعدداتأثنددام  نسددامحمايددة ال" بعنددواا حملددة المناصددرة التددع نظمددتتن يددذ   ♦
 .لفيها المزيف ما المساحة للمشاركة جع الحياة السياسية والعامة جع قباع غزة

تحددفيث الددفلي  المددالع وا فاري الحدداص بمركددز األبحدداث وتددم الددرام التعددفي ت علددح النظددام المقتددرا ومددا ثددم تددم    ♦
 .اللفيفة الموضوعة ضما النظاميا المحفثياوبفأ المركز بالتعام  جع لبار السياسات وا لرامات ، اعتمافه

 

 :"الحماية القانونية للنساء" مشروع  -3/8
 

برنام، تعزيز سيافة القانوا جع االرض ال لسبينية  ما بتموي ، 4/11/2116 – 5/11/2115بفأ المشروع جع 
العفالة واألما للشع  ال لسبينع: المحتلة   

سام ما ح   ما أل  تقفيم المساعفة القانونية للن .
والفجاع عا النسام أمام المحاكم ، االستشارات القانونية
، الملكية، العاالية القضايا جع، الشرعية والنظامية

 ل.والميراث
 

 : الهف  العام للمشروع 
المساهمة جع تعزيز حقوس المرأة ومساواة النوع 
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.االلتماعع جع قباع غزة  

 :األهفا  الحاصة

 .حو  حقوس المرأة والمساواة بيا اللنسياات /زيافة قفرات المحاميا .1

 .تحسيا المعرجة وال هم لصانعع القرار جع ملا  حقوس المرأة والمساواة بيا اللنسيا .2

 .زيافة الوعع الملتمعع والتوعية جع ملا  حقوس االنساا للمرأة والمساواة بيا اللنسيا .3

 :الث ثة شهوراألنشبة المن ذة ح   
 حددو  قضدددايا محتل دددةسددداعة تفريبيدددة ( 31)بواقددي محددامع ومحاميدددة ( 26)عدددفف  تددم احتيدددار وتددفري  وتنهيددد  -1

العندد  ضددف  ،الميددراث –بدد س  –الحقددوس العااليددة للمددرأة زواج ، "سدديفاو" ات اقيددة القضددام علددح التمييددز ضددف المددرأة )
عددفاف مددفربيا( 21)بواقددي ( واللنددفر، المددرأة وجددس معددايير حقددوس االنسدداا الفوليددة بواقددي  TOT سدداعة تفريبيددة ، وا 

وحتدح  31/11/2115وذلدك ابتدفاما مدا تداريخ علح مفار ستة أيدام تفريبيدة ساعات جع ال ترة الزمنية ( 11)
 .7/12/2115تاريخ 

عدددفف "  حقدددوس متسددداوية للمدددرأة لتحقيدددس العفالدددة االلتماعيدددةمدددا ألددد  "  الدددفلي  التثقي دددعتدددم تصدددميم وبباعدددة  -2
هدددا حددد   ورشدددات العمددد  توزيع ليدددتم جيمدددا بعدددف ،بدددالمسدددات و وذلدددك باالت ددداس مدددي شدددركة ، نسدددحة( 2111)

 .الميفانية واللقامات الملتمعية التع ستن ذ ح   المشروع

،  جع جنفس مارنا هاوس، 26/11/2115المواجس  الحميسوذلك يوم ،  األو  عتم تن يذ اللقام الملتمع -3
مفرام ما  ،  ما الرلا( 19)ما النسام وعفف ( 26)منهم عفف ، شحص( 45)وحضر اللقام عفف 

 . ات/ات واالع ميا/ومنفوبيا عا الميسسات النسوية والملتمعية والمحاميا
ات لتلقددع االستشددارات القانونيددة المباشددرة وعبددر الهددات  مددنهم عددفف /مددا المسددت يفيا( 183)تددم اسددتقبا  عددفف  -4

 .ما الرلا ( 13)ما النسام  وعفف ( 171)
قضددايا ( 4)قضددية مددنهم ( 24)اكم الشددرعية والنظاميددة  لعددفف لمددرأة  جددع المحدد( 15)التمثيدد  القددانونع لعددفف  -5

 . قضية شرعية( 21)مفنية 

تحسين خدمات الحماية الشاملة للنساء والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع في  "مشروع  -4/8
 :" قطاع غزة

للح  1/11/2115بفأ المشروع جع 
األمم هياة  بالشراكة مي 31/6/2116

 ي  ما الحكومة اليابانيةالمتحفة  وبتمو 
 الهف  العام للمشروع:

تحسيا وصو  النسام الضحايا والناليات ما   
العن  المبنح علح النوع االلتماعع ما حفمات 
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.الحماية القاامة علح معايير حقوس االنساا  

 :الث ثة شهوراألنشبة المن ذة ح   

اسدتهف  جيهدا  ،قبداع غدزة يدة واألهليدة جدع محتلد  الميسسدات الملتمع جدع ورشدة عمد ( 35)تم تن يذ عفف  -
  .رل (  75) و، امرأة(  811)منها عفف ، امرأة ورل (  875)  عفف

وتددم جددتح مل ددات للحدداالت ، حالددة لفيددفة محولددة مددا حدد   ورشددات العمدد  الميفانيددة(  21) تددم اسددتقبا  عددفف  -
 .والن سية، للمتابعة والعم  علح ح  مشاكلها سوام االلتماعية

حدداالت تددم استضدداجة األوالف جيهددا (  11) وتتددابي األحصددااية عددفف ، فة حددالتيا جددع الملتقددح األسددريتددم مشدداه -
 .ألحف األبويا

قضددية شددرعية ( 28)قضددية شددرعية ومفنيددة مددنهم عددفف ( 33)امددرأة ب عدد ( 17)تددم التراجددي أمددام المحدداكم لعددفف  -
للوسدددابة والتدددفح   اتحويلهددد قضدددايا تدددم( 6)قضدددية مدددنهم ( 15)تدددم كسددد  أحكدددام لعدددفف  ،مفنيدددة اياقضددد( 5)و

  .القانونع والحلو  الوفية
 .لمرأة ورل ( 188)  عفف لستشارات مباشرة وغير مباشرة لتم تقفيم  - -

 ،"ات اقيددات الشددراكة التددع تددم توقيعهددا مددي الميسسددات بهددف  ت عيدد  حددفمات التحويدد " تددم عقددف لقددام حددو   - -
وتددم ح لدد  التنكيددف علددح ، لميسسددات الشددريكةات ا/مددا مددفرام(  41) وحضددره عددفف ،  7/12/2115بتدداريخ 

 .وتم توزيي شهافات ات اقيات التعاوا، أهمية استحفام نماذج التحوي  بيا الميسسات

 .نسحة تم توزيعها ح   المهرلانيا(  1111) بباعة بوستر حاص بالحملة عفف  تم -

 .حاصة بالحملة(  4) بباعة ياجبات عفف تم  -

للحددفمات التددع يددتم تقددفيمها جددع مشددروع مركددز حيدداة لحمايددة وتمكدديا النسددام تددم تن يددذ لعدد ا حدداص للتددروي،  -
واسدتمر علدح مدفار ، 8/12/2115وحتدح  8/11/2115بتداريخ ، وبهف  استقبا  حاالت لفيفة، والعاا ت

 .شهر كام  عبر أثير لذاعة صوت القفس

 :منحة الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  -2/8 -

،  والتعاون الوكالة السويسرية للتنميةبتموي  ما  31/9/2116للح  1/11/2115جع ت المنحة بفأ -

تحسين وصول النساء الضحايا والناجيات من   هدف ب,  مركز حياة لحماية وتمكيا النسام والعاا ت "لمشروع 

 .مات الحماية القا مة عق  معايير حقو  االنسا دالعنف الم ن  عق  النوع االجتماعي من خ

 :نحةأهمية الم
لحمايدة وتمكديا النسدام والعداا ت " مركدز حيداة " تنتع هذه المنحة لتمكيا المركز ما تغبية ن قدات مشدروع  -

، با ضداجة ألنشدبة توعيدة وجعاليدات ( ليلار ون قات المقدر  -ات/روات  الموظ يا) شهور  3اللارية لمفة 
 .تنفرج ضما حبة المركز لتحقيس أهفاج 

 :منحة الصندوق العالمي 0/8

 : لتغبية الن قات التالية($ 180111)  قيمة المنحة وبلغت، 31/6/2116 وتنتهع 1/7/2115بفأت جع 
 . مصاري  لفارية وتشغيلة للمركزتغبية  -0
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 :أهمية المنحة للمركز
التددع ال تسددمح مددنح  تعتبددر منحددة الصددنفوس العددالمع للمددرأة مددورفاي ماليدداي رايسددياي لتغبيددة الن قددات ا فاريددة اللاريددة -

 . لمشاريي المحففة  تغبيتها ا
 .المنحة المركز ما االستمرار جع عمل  وتنفية حفمات  البوعية لل اات المستهفجة  مكنت وتمك ا -

 

 


