
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التقـريـــــر اإلداري

 
 "غير الربحية"لشركة مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية لممرأة 

 
 2016لمعــــــــــــــام 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أواًل: عن المركز :
 

 رسالة المركز: -1
 

اية النساء مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية لممرأة، شركة غير ربحية ييدؼ إلى حم
وتمكينيف مف الوصوؿ إلى العدالة وسيادة القانوف في المجتمع الفمسطيني مف خبلؿ برنامج األبحاث 

 والدراسات، وبرنامج الحماية والتمكيف القانوني، وبرنامج التدريب وبناء القدرات .
ولية وااللتزاـ يمتـز المركز خبلؿ تحقيقو لرؤيتو ورسالتو بمبادئ حقوؽ اإلنساف والتي تشمؿ المسؤ  

بحكـ القانوف والشفافية والتسامح والعدالة والمساواة وعدـ التمييز والمشاركة والتمكيف لمفئات الميمشة، 
 وتتمخص رسالة المركز في :

 "تطوير مكانة المرأة الفمسطينية القانونية واالجتماعية وتمكينيا لنيؿ حقوقيا في كافة المجاالت."
 

 رؤية المركز:  -2
 

بحاث واالستشارات القانونية والحماية لممرأة، شركة غير ربحية تطمح بأف تمعب دورا رياديًا مركز األ
 في تمكيف النساء قانونيا مف أجؿ الوصوؿ لمعدالة وتحقيؽ العدالة والمساواة في المجتمع الفمسطيني.

نوني لمنساء وحمايتيف "مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية لممرأة رائد في مجاؿ التمكيف القا
 مف العنؼ"   

يعمؿ عمى بمورة رؤية قانونية واجتماعية تقوـ عمى تجسيد االعتراؼ بأف المرأة الشريؾ األساسي و
 لمرجؿ في بناء المجتمع الفمسطيني عمى أسس ديمقراطية .

 
 األهداف العامة: -3

 

 ماية لممرأة مف أجميا ىي :إف الغايات التي تأسس مركز األبحاث واالستشارات القانونية والح

العمؿ عؿ تبني تشريعات وطنية ديمقراطية تكفؿ إرساء مبدأ المساواة بيف المرأة والرجؿ في  .1

 الحقوؽ والواجبات .

العمؿ عمى انسجاـ التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف عامة ومع حقوؽ  .2

 ضد المرأة . المرأة خاصة وخاصة اتفاقية القضاء عمى التمييز



 

 

إجراء الدراسات واألبحاث القانونية ، ودراسة القوانيف ومشاريع القوانيف، واقتراح البدائؿ في  .3

 أماكف الخمؿ والضعؼ لتحقيؽ اليدؼ األوؿ المنصوص عميو أعبله .

 العمؿ عمى نشر الدراسات المتخصصة والمتعمقة بحقوؽ اإلنساف وحقوؽ المرأة  بوجو خاص. .4

ية القانونية الفعالة  لممرأة أماـ المحاكـ الوطنية وتقديـ االستشارات القانونية العمؿ عمى الحما .5

 لمنساء بما يضمف تحقيؽ ىذه الحماية .

 العمؿ عمى توفير الحماية االجتماعية وخدمات اإليواء لمنساء المعنفات وأطفاليف. .6

ستقرار النفسي العمؿ عمى توفير خدمات الممتقي األسري لمنساء واألطفاؿ بيدؼ تعزيز اال .7

 والعائمي ليف وألطفاليف.

 العمؿ عمى تمكيف النساء اقتصاديًا لرفع مستواىف المعيشي. .8

المساىمة في نشر الوعي بحقوؽ المرأة وحقوؽ اإلنساف في المجتمع الفمسطيني ومحو األمية  .9

 القانونية في المجتمع مف خبلؿ دورات تدريبية متخصصة .

 خبلؿ التوعية والتثقيؼ والتدريب لفصؿ بيف السمطات الثبلث مف العمؿ مف أجؿ تعزيز مبدأ ا.10

تعزيز العبلقة مع مؤسسات المجتمع المحمي ذات العبلقة النسوية والحقوقية، وكذلؾ عمى .11

 المستوييف العربي والدولي في إطار ضماف تحقيؽ أىداؼ الشركة .

أو غير منقولة يرى أصحاب الشركة شراء وامتبلؾ واستئجار ورىف وارتياف أية أمواؿ منقولة .12

 أنيا الزمة لتحقيؽ أىداؼ المركز .

كؿ عمؿ يقرره و يوافؽ عميو مجمس اإلدارة بما يحقؽ مصمحة وغايات المركز مكمبل .13

 ألغراضيا وبما يتبلءـ مع أىدافيا .

 



 

 

 األهداف االستراتيجية :

 المساىمة في تنمية القدرات المينية لممركز والمحاميف/ات. .1

مساىمة في تحقيؽ االنسجاـ بيف التشريعات الوطنية والمعايير واالتفاقيات الدولية المتعمقة ال .2

 بالمرأة .

 المساىمة  في تمكيف النساء قانونيا وتعزيز وصوليف لمعدالة وحمايتيف مف العنؼ. .3
 

 الجمعية العامة لممركز )المساهمون(: -4
المحامية/ ابتياج  -3ة/ حناف مطر          المحامي -2المحامية/ إصبلح حسنية             -1

 الشوا                            
األستاذة/ آماؿ  -6اف        المحامى/ جميؿ سرح -5الباحثة القانونية/ زينب الغنيمى       -4
   ياـص
مي المحامي / ع -9المحامية / امتياز حسب اهلل      -8الدكتور الحقوقي/ طارؽ الديراوي      -7

 الدف                                                  
 المحامية /ىالة الشريؼ                                         -11المحامية الدكتورة / مي أبو زايد      -10
 األستاذة / عبل كساب  -13األستاذ / سامي أحمد                -12

               
  ة:مجمس اإلدار  -5

 

 المنصب اإلداري االسم الرقم
 رئيسة مجمس اإلدارة األستاذة إصبلح حسنيو -1
 نائب رئيسة مجمس اإلدارة األستاذ د. طارؽ الديراوي -2
 عضو مجمس إدارة األستاذة آماؿ صياـ -3
 عضو مجمس إدارة األستاذة حناف مطر -4
 عضو مجمس إدارة األستاذة عبل كساب -5
 عضو مجمس إدارة تياز حسب اهللاألستاذة ام -6
 عضو مجمس إدارة األستاذ سامي أحمد -7

 



 

 

 التوسع والتطور اإلداري لممركز:  -ثانياً 
 

 تغييرات في عضوية مجمس اإلدارة: -1
 

تمت استقالة األستاذة / ابتياج الشوا واألستاذ / جميؿ سرحاف مف مجمس إدارة الشركة بتاريخ  -
بظروفيما الخاصة، وتـ قبوؿ استقالتيما في اجتماع مجمس اإلدارة ألسباب متعمقة  16/2/2016

، و قرر األعضاء باإلجماع تعييف االستاذة / حناف مطر رئيسة لمجمس إدارة  6/3/2016بتاريخ 
الشركة وتعييف االستاذة / إصبلح حسنيو نائبة رئيسة مجمس إدارة الشركة لحيف انعقاد اجتماع 

 الجمعية العامة السنوي.
  اجتماع الجمعية العامة :-2

 . 2016/ 7/11تـ عقد االجتماع السنوي لمجمعية العامة لممركز بتاريخ 
أعضاء ،  وتعيف األستاذة إصبلح حسنيو  7تـ انتخاب وتشكيؿ مجمس إدارة جديد مكّوف مف -

 رئيسة مجمس اإلدارة واألستاذ طارؽ الديراوي نائب رئيسة مجمس االدارة.
 ابات )شركة طبلؿ أبو غزالة(.انتخاب مدقؽ الحس -
 

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية:-3
حيث تمت الموافقة عمى  7/11/2016تـ عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لممركز بتاريخ -

 تعديؿ إسـ المركز و إضافة غايات جديدة وتعديؿ بنود عمى النظاـ األساسي لممركز وىي كالتالي:
 الغايات:

 عمى توفير الحماية االجتماعية وخدمات اإليواء لمنساء المعنفات وأطفاليف.العمؿ  .1
العمؿ عمى توفير خدمات الممتقي األسري لمنساء واألطفاؿ بيدؼ تعزيز االستقرار النفسي  .2

 والعائمي ليف وألطفاليف.
 العمؿ عمى تمكيف النساء اقتصاديًا لرفع مستواىف المعيشي. .3

 التعديل:
( حيث تنتخب الجمعية العمومية مجمسًا إلدارة الشركة بحيث ال يقؿ عدد 21تعديؿ المادة )-

 أعضائو عف خمسة وال يزيد عف أحد عشر عضوًا.
 اعتماد االسـ الجديد لمشركة ليصبح  / شركة مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية لممرأة.-
 اجتماعات مجمس اإلدارة: -4
( اجتماعات وذلؾ في إطار متابعة عمؿ ونشاطات 6عدد ) 2016عقد مجمس اإلدارة خبلؿ عاـ  

 المركز واتخاذ القرارات المتعمقة بعممو. 



 

 

 الطاقم الوظيفي لممركز:
 ( موظفا/ة .20عشروف ) 2016لموظفيف/ات في مركز األبحاث حتى خبلؿ عاـ ا بمغ عدد

المنح المرنة لممركز أو مف  جميع الموظفات/يف في المركز تـ تغطية رواتبيـ مف منح المشاريع أو -
التبرعات التي يحصؿ عمييا المركز، أما مديرة المركز تحصؿ عمى راتب جزئي مف منح بعض 
المشاريع ولـ يتـ تغطية راتبيا كامبل كما ىو األمر في السنوات السابقة ، وتقوـ مديرة المركز سنويا 

 بالتنازؿ عف قسـ مف ذمميا الدائنة لصالح المركز.
 الموظفيف/ات : توّزع  –

( في 6( في المقر الرئيسي لممركز، و)7منيـ ) 6201( موظفا/ة أساسييف بالمركز لمعاـ 13عدد )
 مشروع مركز حياة لحماية وتمكيف النساء والعائبلت  وىـ :

 

 الموظفات في المقر الرئيسي:  *
 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
 مديرة المركز زينب الغنيمي -1

 منسقة برنامج التدريب وتطوير القدرات وفاء حمس -2
 منسقة مشروع

 منسقة برنامج الحماية والتمكيف - غادة الصوص -3
 أخصائية اجتماعية في مشروع مركز )حياة(-

 محامية المركز - ىنية كريـز -4
 محامية في مشروع مركز )حياة( -

 مترجمة سماح القيشاوي -5
 محاسبة الياـ صالح -6
 آذنة وؿوفاء السم -7

 
 

 الموظفين/ات في مشروع "مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائالت": *
 
 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
منسقة برامج ميدانية ومسؤولة اإلتصاؿ في مشروع   - تياني قاسـ  -1

 )حياة( 
 منسقة برنامج األبحاث والدراسات لمركز األبحاث -

 مساعدة إدارية         دعاء أبو سميـ                 -2



 

 

 أخصائية اجتماعية وفاء عيد                               -3
 أخصائية اجتماعية                                    ليندا أبو مرسو                          -4
 آذنة سميرة طوماف                          -5
 حارس           محمد عياش                   -6
 
 ( منيـ :7عدد ) عدد الموظفات /يف عمى مشاريع محدودة المدة : *

 ( موظفات عمى مشاريع في المقر الرئيسي لممركز.2عدد )
 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
منسؽ مشروع "دعـ خدمات التمكيف والحماية المستدامة  سنابؿ أبو سعيد -1

 لمضحايا والناجيات مف العنؼ"
 محامية مشروع " الحماية القانونية لمنساء" أحبلـ طباسي -2

 
 الموظفات /يف وعمموا في المقر الفرعي )مركز "حياة" لحماية وتمكيف النساء والعائبلت( ضمف *
 مشروع تحسيف خدمات الحماية الشاممة في قطاع غزة لمنساء والفتيات في المناطؽ المتضررة مف  

 :30/9/2016يخ النزاع ، والذي انتيى  بتار 
 

 المسمى الوظيفي االسم الرقم
 أخصائية نفسية روال الشريؼ -1
 أخصائية نفسية سارة الوحيدي -2
 حارس سائد عبيد -3
 حارس مجدي أبو دقف -4
 حارس رائد عياش -5

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :2016ثالثًا: أنشطة برامج المركز خالل عام 
 

 برنامج التدريب: -1
 

 اشرين/ات من الدورات التدريبية: عدد المستفيدين/ات المب
 
 

عدد  اسم المشروع عنوان الدورة التدريبية م.
 الساعات

عدد 
 المستفيدين/ات

 إناث ذكور

حقوؽ المرأة والمساواة بيف  -1
 وميارات المناصرة TOTالجنسيف، 

 8 17 25 30 الحماية القانونية لمنساء

مف أجؿ حقوؽ متساوية لممرأة  -2
 قانونية واالجتماعيةلتحقيؽ العدالة ال

 15 11 26 30 الحماية القانونية لمنساء

"آليات حماية المرأة مف العنؼ" في  -3
 مركز محور بيت ساحور

تحسيف خدمات الحماية الشاممة 
لمنساء والفتيات في المناطؽ 
 المتضررة مف النزاع في قطاع غزة 

49 10 - 10 

استكماؿ تدريب "آليات حماية المرأة  -4
 نؼ " في غزةمف الع

تحسيف خدمات الحماية الشاممة 
لمنساء والفتيات في المناطؽ 
 المتضررة مف النزاع في قطاع غزة

11 20 - 20 

تحسيف خدمات الحماية الشاممة  أمف وحماية المنشآت -5
لمنساء والفتيات في المناطؽ 
 المتضررة مف النزاع في قطاع غزة

20 10 4 6 

 59 32 91 140 اإلجمالي
 
 
 
 



 

 

 :برنامج التوعية والتثقيف -2
 

 نساء ورجال(  7652عدد المستفيدين/ات المباشرين/ات من ورشات العمل: عدد)
 

 
عدد  عدد الورش اسم المشروع عنوان ورش العمل م.

 الساعات
 عدد

 إجمالي
 اناث ذكور

مف أجؿ حقوؽ متساوية لممرأة  -1
 لتحقيؽ العدالة االجتماعية

الحماية القانونية 
 لمنساء

 1764 175 1939 180 ورشة 60

مف أجؿ حقوؽ عادلة لممرأة  -2
 لتحقيؽ العدالة االجتماعية

الحماية القانونية 
 لمنساء

 

 426 57 483 45 ورشة 15

المرأة المتزوجة في حؽ   -3
االقتساـ مناصفة األمواؿ غير 
المنقولة و المنقولة المتحققة 

 خبلؿ فترة الزواج

حممة إلنشاء نظاـ 
لمشتركة بيف األمواؿ ا
 الزوجيف

 

 613 114 727 60 ورشة 20

العنؼ القائـ عمى النوع  -4
 االجتماعي

تحسيف خدمات 
الحماية الشاممة لمنساء 
والفتيات في المناطؽ 
المتضررة مف النزاع 

 في قطاع غزة

 3493 892 4385 498 ورشة 166

حقوؽ ذوي/ات االعاقة بيف  
القوانيف المحمية واالتفاقيات 

   وآليات الحماية  الدولية

دعـ خدمات التمكيف 
والحماية المستدامة 
لمضحايا والناجيات 

 مف العنؼ

6 18 118 33 85 

 801 ورشة 267 اإلجمالي العام
 ساعة

7652 1271 6381 

 
 
 

  



 

 

 برنامج الحماية والدعم القانوني ))وحدة االستشارات القانونية ( (  -3
 القانونية: عدد المستفيدين/ات من المساعدة       

 :االستشارات  .1
 ( مف الرجاؿ والنساء، وتوزعت االستشارات عمى النحو التالي: 2021عدد )   -
 ( منيـ حضروا لممركز بشكؿ  مباشر . 1040عدد)   -
 ( منيـ تمقوا استشارات غير مباشرة عبر الياتؼ. 981عدد ) -
 : التمثيل القانوني .2
 لمحاكـ.( قضية تـ رفعيـ في ا455( امرأة لعدد)299عدد ) -
( امرأة ) معنفة ومطمقة ( تـ الدفاع عنيف 170( قضية وكسبيا لصالح عدد )258تـ انجاز عدد) -

أماـ المحاكـ ،  في الدعاوى التالية :نفقة ) زوجة + أوالد(، عفش البيت، ضـ أوالد ، حضانة أوالد، 
 مصروفات والدة وأجرة حضانة، طبلؽ ، حقوؽ و مصاغ ذىبي.

 ( امرأة.82( قضية لصالح )123)جاري المتابعة لعدد  -
( قضية بعد رفع قضايا ليف 74( امرأة لعدد )40تـ التدخؿ القانوني والقضائي والحؿ الودي لعدد ) -

 في المحاكـ وبدوف رفع قضايا.
 : التدخالت األخرى. 3

( مف النساء لحؿ مشكبلتيف عف طريؽ 7تـ التدخؿ القضائي والجنائي مع النيابة العامة  لعدد )
 لعبلقات العامة تحت بند مشاكؿ عائمية لصمة القرابة.ا

 ( نتيجة تدخؿ المركز لـ يتـ توقيفيـ مف قبؿ النيابة العامة.4منيف عدد) -
( مف النساء النزيبلت في السجف والمواتي يتـ نظر قضاياىف في المحاكـ 3متابعة قضايا لعدد) -

 باعتبارىا قضايا جزائية .

استشارات  قانونيةالمساعدة ال اسم المشروع م.
 اجتماعية

دعم  
نفسي 
 اجتماعي

الممتقي 
 األسري

تقديم 
خدمات 
 مختمفة

ارشاد 
أسري 
فردي 
 وجماعي

حاالت 
متابعة 

اجتماعيا 
 وقانونياً 

 االستشارات
 قانونية ال

التمثيل 
 القانوني

وساطة 
 قانونية

1
- 

مركز حياة لحماية وتمكيف 
 النساء والعائبلت

26 2  18 18 13  
 

5 102 



 

 

 
 

  ير القوانين والتشريعات :نشاط المركز لتغي -4
يواظب المركز العمؿ عمى تغيير القوانيف والتشريعات الوطنية  لتكفؿ إرساء مبدأ المساواة بيف 
المرأة والرجؿ في الحقوؽ والواجبات ، ولتنسجـ مع المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف ، وفي ىذا 

 السياؽ :
ات الخاصة  لتطبيؽ اتفاقية القضاء تشارؾ مديرة المركز أ.زينب الغنيمي في االجتماع -

وفي ىذا السياؽ تـ حضور عدد مف  1325عمى التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار 

2
- 

تحسيف خدمات الحماية 
الشاممة لمنساء والفتيات في 
المناطؽ المتضررة مف 

 النزاع في قطاع غزة 
 

 81 16 612 51 2 17 
امرأة 

سجينة 
نظارات 
 طبية 

62  

3
- 

دعـ خدمات التمكيف 
والحماية المستدامة 
لمضحايا والناجيات مف 

 العنؼ

منح  10  34    
 مشاريع

28 
امرأة 
عبلج 
 طبيعي

26 
امرأة 
أدوات 

مساعدة 
 وعبلج

 طفؿ 46
109 
 امرأة

 

4
- 

       13 63 788 الحماية القانونية لمنساء

5
- 

 17      11 57 252 الحماية القانونية لمنساء

6
- 

 82    10  18 21 955 وحدة االستشارات القانونية

 229 222 81 15 141 630 58 167 2021 اإلجمالي 



 

 

االجتماعات التي نظميا االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية وأيضا ىيئة األمـ المتحدة لممرأة 
   داو .في غزة و راـ اهلل مف أجؿ إنشاء تقرير الظؿ الخاص بتطبيؽ اتفاقية سي

يستمر المركز في متابعة الحممة الضاغطة التي بدأىا منذ عاميف مع جيات القرار في  -
جياز القضاء الشرعي التعديبلت القانونية عمى نصوص في قانوف األحواؿ الشخصية 
لجية : إقرار حؽ المرأة في الخمع القضائي ، تسييؿ إجراءات التفريؽ أماـ المحاكـ 

 الشرعية .
ز في الحممة الضاغطة عمى جيات القرار مف أجؿ إلغاء التعميـ القضائي يستمر المرك -

 رفع دعوي شقاؽ ونزاع مف قبؿ الزوج.
ممارسة دور ضاغط يستمر المركز في حممة تقاسـ األمواؿ المشتركة بيف الزوجيف ، و  -

عمى صناع القرار مف أجؿ إنشاء نظاـ األمواؿ المشتركة المتحققة بعد الزواج يضمف 
مف خبلؿ وثيقة يوّقع عمييا الزوج ا لمزوجة حقيا في اقتساـ األمواؿ بعد الزواج تمقائي

 والزوجة بصورة اختيارية.
 

 رابعًا: العالقات مع المؤسسات المانحة: 
 

 حافظ المركز عمى عالقته بالمؤسسات التي عممت عمى تمويل مشاريع سابقة وهي: 
 

 . UNDP.  برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي سواسية /1
 .  الصندوؽ العالمي لممرأة .2
      .  UN-WOMEN .  ىيئة األمـ المتحدة لتمكيف المرأة3
 .  مؤسسة ىنريش بوؿ األلمانية.4
 . OSI.  مؤسسة المجتمع المفتوح 5
 .UN/ERF. صندوؽ االستجابة األمـ المتحدة الطوارئ 6
 . سكرتاريا حقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني.7
 تب التعاوف السويسري.مك8
 . التعاوف األسباني9

 .التعاوف االيطالي10
 
 



 

 

 خامسًا: التحالفات والتشبيك مع المؤسسات المحمية:
 

 المركز مستمر في التنسيق والتشبيك: -1/5
 

تمّيز المركز بالمحافظة عمى العبلقو مع المؤسسات النسوية واألىمية وتطويرىا في كافة  .1

 مع المؤسسات في الضفة الغربية . محافظات قطاع غزة ، وأيضا

( مؤسسة نسوية 300وفي ىذا السياؽ استطاع المركز المحافظة عمى عبلقتو مع أكثر مف )

وأىمية مف خبلؿ التشبيؾ والتنسيؽ لعقد وتنفيذ ورشات العمؿ الميدانية، باإلضافة إلى تجسيد 

لقانونية لتمؾ المؤسسات وتوطيد عبلقتو بالمؤسسات مف خبلؿ تقديـ المساعدة واالستشارات ا

والدفاع عف النساء المواتي يعانيف مف مشاكؿ في المحاكـ الشرعية والنظامية، وذلؾ ضمف 

المشاريع المنفذة " مشروع تمكيف وتعزيز حقوؽ النساء، مشروع مركز الحماية والتمكيف لمنساء 

 اإلنساف.حياة، ومشروع تعزيز وتمكيف حقوؽ المرأة وفؽ منيجية حقوؽ  –والعائبلت 

تمّيز المركز بالمشاركة الفاعمة في النشاطات النسوية العامة وعمى مستوى حضور الفعاليات  .2

 الخاصة بالمؤسسات األىمية وبالمشاركة بيف المركز والمؤسسات.

المركز عضو فعاؿ ونشيط في تحالؼ " أمؿ " لمناىضة العنؼ ضد المرأة، الذي تأسس في  .3

 .  2009شير نوفمبر مف العاـ 

 المركز عضو فعاؿ ونشيط في الحممة الوطنية إلنياء االنقساـ بالشراكة مع االتحاد العاـ لممرأة  .4

 والمؤسسات النسوية. 

 المركز عضو فعاؿ ونشيط في الحممة الوطنية لقانوف األحواؿ الشخصية. .5

 المركز عضو فعاؿ ونشيط في قطاع المرأة بشبكة المنظمات األىمية. .6



 

 

ط في الحممة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية لممرأة حيث شارؾ المركز عضو فعاؿ ونشي .7

في الحممة الوطنية لتعزيز 

مشاركة المرأة في انتخابات 

المجالس المحمية بيدؼ دعـ 

وتعزيز النساء المواتي تـ 

ترشيحيف مف قبؿ األحزاب السياسية أو المجموعات المستقمة ضمف القوائـ وذلؾ بالمشاركة 

  عاـ لممرأة واألطر النسوية.مع االتحاد ال

المركز ىو المؤسسة الوحيدة مف قطاع غزة العضو في مجمس إدارة صندوؽ النفقة بالضفة  .8

 الغربية.

" والذي يضـ مؤسسات العمؿ النسوي في قطاع غزة 1325المركز عضو فّعاؿ في "ائتبلؼ  .9

 والضفة الغربية برئاسة االتحاد العـ لممرأة الفمسطينية .

 النسوي االىمي لتطبيؽ اتفاقية سيداو "فّعاؿ في "اإلئتبلؼ  المركز عضو .10

المركز أحد الشركاء في شبكة عوف لموصوؿ لمعدالة في قطاع غزة، حيث تـ دعـ  .11

ؿ أساسي مف مؤسسات ، تتألؼ بشك 2011في فمسطيف عاـ  UNDPإنشائيا بمبادرة مف 

و المؤسسات التعميمية غير الربحية الغير مسيسة.  حقوؽ اإلنسافالمجتمع المدني، مراكز 

 لمفئات اليشة بغرض تمكينيا قانونيًا. مساعدة القانونيةتيدؼ إلى تقديـ خدمات ال

المركز عضو فّعاؿ في مجموعتي " العوف القانوني" و " مناىضة العنؼ" في إطار  .12

تشارؾ فيو عدد  والذي 2011"قطاع الحماية" والمتفرع لست مجموعات والمؤسس منذ عاـ 

 كبير مف مؤسسات العمؿ األىمي ومؤسسات ىيئة األمـ المتحدة والمجمس النرويجي لبلجئيف. 

https://www.facebook.com/pages/w/1396876897302759
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


 

 

تعزيز عبلقات التعاوف والشراكة بيف مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية  .13

 لممرأة وبيف عدد كبير مف المؤسسات النسوية في الضفة الغربية في إطار زيارات تبادؿ مف

( و) اإلئتبلؼ النسوي األىمي لتطبيؽ 1325جية وفي إطار العمؿ المشترؾ ضمف )ائتبلؼ 

 اتفاقية سيداو( .

باعتباره مركز إيواء  تعزيز عبلقة الشراكة بيف مركز ومركز محور  في بيت ساحور .14

لمنساء ضحايا العنؼ، وجمعية الدفاع عف األسرة في نابمس والتي تتميز بوجود البيت اآلمف 

اء النساء ضحايا العنؼ، وتبادؿ الخبرات معيـ في تجربة مشروع "حياة" لحماية وتمكسف إليو 

 النساء والعائبلت ، ونظاـ التحويؿ الوطني.

تعزيز عبلقات التعاوف والشراكة وتبادؿ الخبرات مع عدد مف المؤسسات النسوية  .15

لعنؼ ( في وخصوصا جمعية )نساء ضد ا 1948الوطنية في أراضي فمسطيف المحتمة عاـ 

          الناصرة وتبادؿ الخبرات في إيواء النساء والفتيات ضحايا العنؼ ، وأيضا جمعيات 

 الناصرة ( و ) سوار ، كياف  حيفا (. –) بيت الطفولة 
 

 التحويل مع المؤسسات:إنشاء وتفعيل المركز لنظام  -2/5

بتحويميا يستقبؿ المركز في مشروع " حياة" الحاالت التي تعاني مف العنؼ وتقوـ  -
تـ   2016المؤسسات النسوية واألىمية والتي تربطيا اتفاقيات شراكة مع المركز، وخبلؿ عاـ 

 ( حالة تـ تحويميا مف المؤسسات التالية :44استقباؿ عدد ) 
 ( حالة مف عيادة الصوراني لمصحة النفسية .2عدد ) -1
 ( حالة مف جمعية الرعاية البلحقة لمنساء )ادماج( .2عدد ) -2
 ( حالة مف خبلؿ مركز اصبلح وتأىيؿ النساء.2)عدد   -3
 ( حالة مف اتحاد لجاف العمؿ الصحي .2عدد ) -4



 

 

 ( حالة مف صحة المرأة البريج .12عدد )  -5
 (.UNDP( حالة مف برنامج األمـ المتحدة االنمائي )1عدد ) -6
 ( حالة مف مركز فيوتشر ماجيؾ .1عدد ) -7
 ز. ( حالة مف خبلؿ مستفيدات قديمات بالمرك18عدد ) -8
 ( حالة مف وحدة االستشارات بمركز االبحاث واالستشارات القانونية والحماية لممرأة .4عدد ) -9

 قصة نجاح في مجال التشبيك والتحويل:

تـ التشبيؾ والتنسيؽ مع جمعية وفاؽ لرعاية المرأة والطفؿ برفح، ومشروع "حياة"   
وف مع أعماميـ برفح، حيث لجمع شمؿ سيدة تسكف في مدينة غزة، مع أوالدىا الذيف يسكن

، وبعد ىذا التدخؿ التقت األـ بأبنائيا في )سنة 12(حرمت ىذه السيدة مف رؤية أبنائيا لمدة  
 الممتقى األسري داخؿ المركز، ويتـ اآلف متابعتيـ في مشروع " حياة" .

 : أنشطة بالمشاركة مع المؤسسات النسوية:3/5

كة جمعية عايشة لحماية األسرة والطفؿ و مشاركة المركز إلى جانب المؤسسات الشري-1
جمعية وفاؽ في مشروع تحسيف خدمات الحماية الشاممة لمنساء والفتيات في المناطؽ 

 .Gaza Women +2المتضررة مف النزاع في قطاع غزة في حممة 
( لقاءات ، المقاء األوؿ كاف حوؿ " اتفاقيات 5المشاركة مع  مؤسسات التحالؼ في عقد )-2

األخرى ألربعة الشراكة التي تـ توقيعيا مع المؤسسات بيدؼ تفعيؿ خدمات التحويؿ، والمقاءات ا
كانت " حوؿ تعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات المحمية "، كاف اليدؼ منو تحفيز األحزاب 

ياسية عمى ادماج أكبر عدد مف الس
 النساء ضمف القوائـ.

المشاركة عقد لقاء تشاوري حوؿ -3
خاص بػ " مناقشة خطط التدخؿ 
لمنساء المعنفات والناجيات مف 
العنؼ "، بحضور األخصائييف/ات 
النفسييف/ات واالجتماعييف/ات 

https://www.facebook.com/GazaWomenPlus2/?ref=br_rs&hc_ref=SEARCH&fref=nf


 

 

يوـ لمناىضة العنؼ  16، ضمف حممة الػ  5/12/2016العامموف في المؤسسات الشريكة بتاريخ 
ضد المرأة، التي يقوـ عمى تنفيذىا تحالؼ أمؿ لمناىضة العنؼ وشبكة وصاؿ التابعة لجمعية 

  الثقافة والفكر الحر، بالشراكة مع مؤسسة التضامف األسبانية وبتمويؿ مف االتحاد األوروبي.

 : العالقات العامة واإلعالم : سادساً 

 محمية  لممركز ولمشاريع المركز:زيارات الوفود األجنبية وال -1/6
 

   زار مركز األبحاث واالستشارات القانونية لممرأة عددا مف الوفود األجنبية والمؤسسات الدولية
، 2016والمحمية خبلؿ العاـ 

لمتعرؼ عمى الخدمات التي 
خبلؿ  فم يقدميا المركز

مشاريعو المختمفة وخصوصا 
مشروع "حياة" لحماية وتمكيف 

 . ائبلت النساء والع
زيارة مستشارة مشروع العنؼ  -

القائـ عمى النوع االجتماعي في مكتب رئاسة األونروا بعماف السيدة/ نعومي ببليت، ورئيسة وحدة 
 10/3/2016الجندر السيدة/ ستيفانا، لمقر مشروع "حياة" بتاريخ 

األشيب واالستاذ عبد ممثبًل بالسيدة / فردريكا، بحضور السيدة/ أريج  SDCزيارة وفد مف مؤسسة  -
الرحمف العسولي، لمقر 

بتاريخ  المركز
7/4/2016. . 
زيارة وفد مف مركز  -

صحة المرأة جباليا 
لمشروع "حياة" يضـ 
عدد مف األخصائيات 
االجتماعيات والنفسيات، 
المحامية، واألخصائي 

  19/4/2016بتاريخ  النفسي، بيدؼ تعزيز الشراكة بيف المركزيف ومناقشة حاالت تـ تحويميا لممركز،



 

 

، بحضور المترجـ صالح أبو  Ene Gourpan  /زيارة مصور ىيئة األمـ المتحدة بالقدس السيد -
بكر، بيدؼ التعرؼ عمى نوعية الحاالت التي يتـ استقباليا في مشروع "حياة" ، لمخروج بأفكار تساعده 

  .30/5/0162في الحصوؿ عمى صور نساء معنفات في قضايا مختمفة، بتاريخ 
زيارة منسقة مركز فمسطيف لمصدمة النفسية األخصائية/ غادة رضواف، لمشروع "حياة" لمتعرؼ عمى  -

الخدمات التي يقدميا، بيدؼ تحويؿ الحاالت التي ال يتـ التعامؿ معيا داخؿ مركز فمسطيف لمصدمة، 
  6/9/2016بتاريخ 

إلى  باإلضافةسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، زيارة مقررة األمـ المتحدة لمناىضة العنؼ ضد المرأة ال -
وفد مف مكتب المفوض السامي لحقوؽ االنساف في األراضي الفمسطينية، بيدؼ التعرؼ عمى ما 

  . 21/9/2016يقدمو المركز مف خدمات عمى صعيد الحماية والتمكيف لمنساء في قطاع غزة، بتاريخ 
ماعي والحماية بوزارة التنمية االجتماعية زيارة أ. سائدة األطرش مسؤولة وحدة النوع االجت -

الفمسطينية، وأ. اخبلص صفواف مديرة البيت اآلمف التابع لجمعية الدفاع عف األسرة بنابمس، مقر 
  .21/9/2016مشروع  "حياة " لحماية وتمكيف النساء والعائبلت بتاريخ 

 
 : األنشطة االعالمية: 2/6

 بالمركز بالمغتيف العربية واإلنجميزية. تـ تجديد اشتراؾ صفحة االنترنت الخاصة .1
تغطية شاممة لكافة أنشطة المركز ومشاريع عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي الخاصة بالمركز  .2

 يوتيوب(، باإلضافة إلى الموقع االلكتروني لممركز.  -تويتر –)الفيس بوؾ 
ة المواقع  ( أخبار صحفية خاصة بأنشطة المشاريع وأنشطة المركز في كاف15نشر عدد ) .3

 االلكترونية والصحؼ وشبكات التواصؿ االجتماعي.
 ( بيانات ومقاالت صحفية في كافة المواقع االلكترونية.3نشر عدد )  .4
( ورقات موقؼ، تتضمف عدد مف القضايا المجتمعية والحقوقية المختمفة و التي 3نشر عدد ) .5

 تناوليا المركز خبلؿ العاـ.
 ذىا المركز ضمف أنشطتو ومشاريعو.( حمقات إذاعية نف8تنفيذ عدد ) .6
 تنفيذ سبوت إعبلني خاص بمشروع " الحماية القانونية لممرأة ". .7
 التواصؿ مع عدد مف المواقع االعبلمية والوكاالت المحمية لنشر وتغطية أخبار المركز. .8
 النشرات والمطبوعات:  .9
 عمى التفريؽ. ( نسخة مف بحث بعنواف حؽ المرأة في الحصوؿ500إعداد وطباعة عدد ) -1



 

 

مف  2014( نسخة مف الكتاب التوثيقي لقصص النساء في حرب 500ترجمة وطباعة عدد ) -2
ناحية قانونية والتي تعتبر األولى مف نوعيا يتـ التوثيؽ فييا مف ناحية قانونية لمقضايا التي 

حماية ظيرت بعد الحرب، والذي تـ اصداره بالمغة العربية خبلؿ المرحمة السابقة مف مشروع ال
 . 2015القانونية لمنساء عاـ 

( نسخة مطوية تثقيفية بعنواف" حممة إلنشاء نظاـ األمواؿ 1500تصميـ طباعة عدد ) -3
 المشتركة بيف الزوجيف.

( نسخة مف الدليؿ التثقيفي بعنواف مف أجؿ حقوؽ متساوية لممرأة 2000تصميـ وطباعة عدد ) -4
 لتحقيؽ العدالة االجتماعية.

 ( نسخة مف بروشور مركز حياة لحماية وتمكيف النساء والعائبلت. 350طباعة عدد )  -5
( مج بعنواف أنت الحياة خاص بمشروع تحسيف خدمات الحماية الشاممة  150طباعة عدد )  -6

لمنساء والفتيات في المناطؽ المتضررة مف النزاع في قطاع غزة وزع عمى النساء ضمف 
 األنشطة الترفييية  " اليوـ المفتوح.
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واستمر  5/10/2015بدأ المشروع في 
، بتمويؿ مف برنامج 4/10/2016حتى 

تعزيز سيادة القانوف في االرض 
الفمسطينية المحتمة : العدالة واألمف 
لمشعب الفمسطيني، مف أجؿ تقديـ 

بلؿ المساعدة القانونية لمنساء مف خ
االستشارات القانونية، والدفاع عف النساء 

  أماـ المحاكـ الشرعية والنظامية، في القضايا العائمية، الممكية، والميراث.
 الهدف العام لممشروع:  

  المساىمة في تعزيز حقوؽ المرأة ومساواة النوع االجتماعي في قطاع غزة.
 األهداف الخاصة:

 المرأة والمساواة بيف الجنسيف. زيادة قدرات المحاميف/ات حوؿ حقوؽ .1



 

 

 تحسيف المعرفة والفيـ لصانعي القرار في مجاؿ حقوؽ المرأة والمساواة بيف الجنسيف. .2
 زيادة الوعي المجتمعي والتوعية في مجاؿ حقوؽ االنساف لممرأة والمساواة بيف الجنسيف. .3

 مخرجات ونتائج المشروع:
( محامية مف المحافظات التالية: 15و)( محامي 11( محامي/ة، منيـ عدد)26تدريب عدد ) .1

الشماؿ(، وقد حقؽ التدريب اليدؼ وذلؾ مف خبلؿ زيادة معموماتيـ  –الوسطى  –)غزة 
وخبراتيـ تجاه المواضيع المطروحة وقضايا المجتمع اليامة، وتمكينيـ بشكؿ واضح مف القياـ 

ت مجتمعية قادرة عمى بحممة التوعية والتثقيؼ مف خبلؿ ورشات العمؿ، بحيث أصبحوا قيادا
 احداث تغيير في المجتمع تجاه حقوؽ المرأة. 

( ورشة عمؿ 60تنفيذ عدد ) .2
ميدانية في مختمؼ 
المؤسسات المجتمعية 
واألىمية والجامعات في 
محافظتي )غزة والوسطى(، 
وتـ استيداؼ عدد اجمالي 

( منيـ عدد 1939)
( مف النساء وعدد 1764)
لورشات تغيير في أفكار وسموؾ الفئات المستيدفة خبلؿ ( مف الرجاؿ، وقد حققت ا175)

الورشات وذلؾ تجاه حقوؽ المرأة وحمايتيا، األمر الذي ساىـ في خفض األمية القانونية 
 وزيادة وعي الحضور بالقضايا المتعمقة بالقوانيف وحقوؽ المرأة. 

 
/ات ورجاؿ االصبلح ( مف المؤسسات النسوية والحقوقية والمحاميف243تـ جمع تواقيع عدد ) .3

والشخصيات االعتبارية في 
( مف 130المجتمع، منيـ عدد )
( مف 113النساء وعدد )

الرجاؿ، عمى العريضة الخاصة 
بالمطالبة بإلغاء التعميـ 
القضائي الخاص برفع دعوى 
شقاؽ ونزاع مف قبؿ الزوج، وتـ 



 

 

عي لمنظر فييا تسميـ العريضة لسماحة الدكتور حسف الجوجو رئيس مجمس القضاء الشر 
لغاء التعميـ، وينظر منيـ الرد بالموافقة عمى إلغاءه، وذلؾ ضمف الحممة التي ينفذىا  وا 

 المركز بيدؼ تسييؿ اجراءات التفريؽ في المحاكـ الشرعية بغزة.
( مف القضاة ومسؤولي/ات 386( لقاءات مجتمعية، تـ استيداؼ عدد اجمالي )8تنفيذ عدد ) .4

واألىمية والنسوية والحقوقية ورجاؿ االصبلح والمحاميف/ات عف المؤسسات المجتمعية 
( مف الرجاؿ، ونجح المركز  235( مف النساء وعدد ) 151واالعبلمييف/ات، منيـ عدد )

مف خبلليا عمى تسميط الضوء عمى أحد القضايا القانونية اليامة التي يعانيف منيا النساء في 
 جراءات التفريؽ في المحاكـ. المحاكـ الشرعية والتي تتمثؿ في تسييؿ ا

( مف النساء المعنفات المواتي تـ استيدافيف خبلؿ 788توفير المساعدة القانونية لعدد )  .5
ورشات العمؿ التي نفذت باإلضافة إلى النساء المواتي يتوافدف إلى وحدة االستشارات القانونية 

 بالمركز مفصميف عمى النحو التالي :
 تشارة قانونية مباشرة خبلؿ ورشات العمؿ. ( تمقي اس261منيـ عدد ) -
( رجؿ حضروا إلى 85( امرأة وعدد )442( استشارة قانونية مباشرة لعدد )527منيـ عدد )-

 المركز.
( قضية ،تـ 99(  امرأة ) 63التمثيؿ القانوني في المحاكـ الشرعية حيث تـ رفع عف عدد)  -

أة، باإلضافة إلى ذلؾ تمت الوساطة ( امر 31( قضية لعدد )54الحصوؿ عمى أحكاـ لعدد )
( امرأة، 19( قضية لعدد )40( امرأة، والزالت المتابعة لعدد )13( قضية لعدد )17القانونية لعدد )

 ( قضية خبلؿ مدة المشروع، منيـ :18وفيما يتعمؽ بقضايا التفريؽ حيث بمغ اجمالي عددىـ )
 ( قضايا تفريؽ لمشقاؽ والنزاع.5عدد ) 
 ( قضايا7عدد )  تفريؽ لميجر منيـ قضية تـ حميا بالوساطة القانونية وقضية أخرى تـ

 ( سنوات مف التعميؽ.7الحصوؿ عمى حكـ بالطبلؽ بعد )
 ( قضية تفريؽ لعدـ االنفاؽ.2عدد ) 
 ( ( قضايا شقاؽ ونزاع مرفوع عمييف مف قبؿ أزواجيف )وذلؾ بعد اصدار التعميـ 5عدد

مف قبؿ الزوج( منيـ قضيتيف تـ اسقاطيـ واحدة  القضائي الخاص برفع دعوى شقاؽ ونزاع
اسقطت لوجود طبلؽ في االساس فتـ رفع إثبات طبلؽ والثانية لعدـ وجود إثباتات، وبذلؾ 
يكوف المركز قد عزز ىؤالء النساء وساىـ في حصوليف عمى حقوقيف وحد مف العنؼ الذي 

ة ليف والتمثيؿ القانوني في يعانيف منو في المجتمع مف خبلؿ تقديـ االستشارات القانوني
 المحاكـ الشرعية ليف.



 

 

مف  2014( نسخة مف الكتاب التوثيقي لقصص النساء في حرب 500ترجمة وطباعة عدد )- 6
ناحية قانونية والتي تعتبر األولى مف نوعيا يتـ التوثيؽ فييا مف ناحية قانونية لمقضايا التي ظيرت بعد 

 ربية خبلؿ المرحمة السابقة . الحرب، والذي تـ اصداره بالمغة الع
( نسخة منيا 500تنفيذ دراسة بحثية حوؿ "حؽ المرأة في الحصوؿ عمى التفريؽ": وطباعة عدد )-7

حيث تـ تنفيذ ىذه الدراسة والتي تتمحور حوؿ  دعوى التفريؽ الضرر لمشقاؽ والنزاع كشكؿ مف أشكاؿ 
 إنياء العبلقة  الزوجية.

 ع:قصص نجاح تحققت خالل المشرو 

( عامًا إلى حضانة والدتيا مع العمـ أف 18الحصوؿ عمى حكـ بضـ فتاة تبمغ مف العمر ) -
القانوف ال يسمح بضميا ألنيا الفتاة قد تجاوزت السف القانوني، حيث كانت الفتاة في حضانة 
والدىا وتتعرض إلى شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي مف قبؿ زوجة األب التي حاولت 

ؿ الفتاة أكثر مف مرة والتي كاف أخرىا وضع سـ في الطعاـ بيدؼ التخمص مف األخيرة قت
الفتاة، وكانت الفتاة تيرب مف بيت أبييا بشكؿ مستمر لتذىب إلى أميا وأختيا البالغة مف 
العمر سبع سنوات، ويشار إلى أف الفتاة حاولت االنتحار عدة مرات لمتخمص مف الحياة التي 

أنيا قد ىربت منو واختبأت في بيت خالتيا وفي تمؾ المحظات  حتىتعيشيا في بيت أبييا، 
كانت النيابة العامة والشرطة القضائية ورجاؿ االصبلح يحاولوف التدخؿ إلنياء ىذا الخبلؼ، 
إلى أف تدخؿ المركز بالتواصؿ مع النيابة والشرطة إلنياء العنؼ الواقع عمى تمؾ الفتاة التي 

لممدرسة، إلى أف توصمنا بأف تبقى الفتاة في حضانة والدتيا إلى قاـ والدىا بمنعيا مف الذىاب 
حيف صدور حكـ محكمة وتـ الحصوؿ عمى تعيد مف قبؿ األب بعدـ التعرض لمفتاة، وخبلؿ 

 ىذه الفترة تـ خطبة الفتاة مف قبؿ ابف عميا بموافقتيا وموافقة والدييا.

رية في المجتمع عمى العريضة ( توقيع مف قبؿ الشخصيات االعتبا243الحصوؿ عمى عدد ) -
الخاصة بالمطالبة بإلغاء التعميـ القضائي الصدر عف ديواف القضاء الشرعي بغزة والخاص 

 برفع دعوى شقاؽ ونزاع مف قبؿ الزوج. 



 

 

فتح آفاؽ جديدة لممحاميف/ات في العمؿ عمى المشاريع لدي المؤسسات التي تـ تنفيذ ورشات  -
ف الد المسارعي، المحامية رواف أبو غزة، المحامية نفيعمؿ مف قبميـ/ىف، مثؿ المحامي خ

 المصري، المحامي رامي الكحموت.

 حياة : –مشروع  الحماية والتمكين لمنساء والعائالت   -2/7 -

ـ، وقد تـ 2011مشروع "حياة" لحماية وتمكيف النساء والعائبلت ىو مشروع تأسس في عاـ  -
ألغراض ييدؼ إلى حماية النساء مف العنؼ تنفيذه في مقر مستقؿ ، وىو مشروع متعدد ا

 المبني عمى النوع االجتماعي في قطاع غزة وتمكينيف إلعادة دمجيف في العائمة والمجتمع. 

 الهدف العام:  
الحد مف العنؼ القائـ عمى أساس النوع االجتماعي والموجو ضد النساء واإلناث مف األطفاؿ،  -

 البلـز ليف.وذلؾ مف خبلؿ توفير الحماية والتمكيف 

 : 31/12/2016 حتى2016 /1/10استمرار تنفيذ األنشطة العامة لممشروع: من 
يستمر مشروع "حياة" في تقديـ خدماتو لمنساء المعنفات باالعتماد عمى التمويؿ الذاتي مف  -

مركز األبحاث وذلؾ بالرغـ مف انتياء منح التمويؿ التي يحصؿ عمييا المركز مف المانحيف 
استمر مشروع "مركز حياة"  2016الثبلثة شيور األخيرة مف عاـ  ركز ، وفيلتنفيذ أنشطة الم

 بمتابعة أنشطتو اعتمادا عمى التمويؿ الذاتي مف المركز  عمى النحو التالي:
 : (  حالة جديدة ، لتمقي الخدمات  18استقبؿ مشروع " حياة "عدد )  استقبال المستفيدات

عاني ىذه الحاالت مف أنواع مختمفة مف العنؼ االجتماعية، النفسية، والقانونية، حيث ت
 ( استشارة داعمة .29المركب: ) عنؼ جنسي، جسدي، نفسي، وقانوني ( ، وتمقت السيدات )

  :( مشكمة   202( حالة بواقع ) 102تـ متابعة )  المتابعة 
 : ت ( زيارا2( تقديـ استشارة ، عدد )5( جمسة في مقر المركز ، عدد)185) آليات المتابعة

زيارات( واحدة لكؿ حالة، وذلؾ في  8( مستفيدات مف مركز حياة،)  2منزلية : تمت زيارة  ) 
 منازليف لمتابعة أوضاعيف األسرية مف قبؿ األخصائيات. 

 



 

 

  مستفيدات ذوات إعاقة:*  
( مستفيدة مف النساء ذوات اإلعاقة المواتي تـ تحويميف مف مشروع دعـ خدمات   34تـ متابعة )-

 يف والحماية المستدامة لمضحايا والناجيات مف العنؼ. التمك
          ( جمسة دعـ نفسي واجتماعي ليف ، كما تمت زيارتيف في المنازؿ بواقع 57تـ عقد ) -
 ( زيارة لكؿ حالة.2زيارة (، عدد ) 62) 
يـ الدعـ ( طفؿ/ة مف أبناء ذوات اإلعاقة ، وذلؾ بتقد46تـ متابعة عدد ) أطفال ذوات اإلعاقة :* 

  ( جمسة داخؿ بيوتيـ .79النفسي واالجتماعي ليـ بواقع )
( حاالت جديدة،  يتـ مشاىدة طفميف في الممتقى  2تـ استقباؿ عدد )  قسم الممتقى األسري:* 

 ( طفؿ/ة، تـ استضافة األوالد فييا ألحد األبويف.13األسري، كما ويتـ متابعة  عدد ) 

ية الشاممة لمنساء والفتيات في المناطق المتضررة من مشروع " تحسين خدمات الحما 3/7
 النزاع في قطاع غزة ":

 1/10/2015بدأ المشروع في 
بالشراكة مع  30/6/2016إلى 

ىيئة األمـ المتحدة  وبتمويؿ مف 
 الحكومة اليابانية

 :الهدف العام لممشروع
تحسيف وصوؿ النساء الضحايا  

والناجيات مف  العنؼ المبنى عمى 
ع االجتماعي مف خدمات الحماية النو 

 القائمة عمى معايير حقوؽ االنساف.
 تـ تنفيذ أنشطة ىذا المشروع في مقر مشروع  "حياة" لحماية وتمكيف النساء والعائبلت .

 أنشطة المشروع:   
( استشارة مباشرة لمنساء المواتي يعانيف مف مشاكؿ اجتماعية، ونفسية  51تقديـ عدد )  -

 . وقانونية

، 2014( امرأة، مف حاالت النساء الجريحات ذوات االعاقة ما بعد عدواف 34استيداؼ ) تـ   -
 تـ استيدافيف عبر جمسات دعـ نفسي، وتتـ اآلف متابعة قضاياىف ومشاكميف.



 

 

            جمسة متابعة( لحاالت تعرضف لعنؼ، والزالت ممفاتيف مفتوحة، 600تـ تنفيذ )   -
 ) ادارة الحالة(.

( حاالت مف النساء، تعرضف لعنؼ ىدد حياتيف بالخطر، وتـ  5ي  حماية عدد )المساعدة ف -
 التعامؿ معيف وفؽ خطط تدخؿ مناسبة، حيث تـ مف خبلليا المحافظة عمى حياتيف.

( ورشة عمؿ حوؿ ) العنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي وآليات الحماية 166تـ تنفيذ عدد )  -
 ( رجؿ. 892( امرأة، و)  3493جؿ، منيا عدد ) ( امرأة ور 4385منو(، حضرىا عدد ) 

( في شماؿ  1مركز حياة، )  –( محافظة غزة  2( مجموعات داعمة منيـ )  4تكويف عدد)  -
اليبلؿ األحمر الفمسطيني. لتسييؿ الوصوؿ  –( خانيونس  1جمعية العطاء، )  –غزة 

يغ نفسي ليف، والتواصؿ مع النساء المعنفات حيث يتـ تنفيذ جمسات ارشادية وتفر 
 .كالسيكودراما، والعقؿ والجسـ

 ( استشارة اجتماعية نفسية لمنساء المواتي حضرف الورشات الميدانية. 612تقديـ عدد )  -

تنفيذ أنشطة ترفييية "  -
اليوـ المفتوح " استفادت 

( امرأة، مف  62منو ) 
الحاالت التي تعاني مف 
مشاكؿ وضغوطات 
نفسية، حيث عقد عمى 

لمجموعتيف مدار يوميف 
في منتجع بمو بيتش، وقرية اكوا ماريف، بيدؼ افساح المجاؿ لممشاركات لمتعبير عف أنفسيف 

الترفيو والجمع بيف الحاالت التي تعاني مف العنؼ واالضطياد، بغرض بشكؿ ايجابي، و 
االرشاد الجمعي، والذي مف خبللو تستطيع الحالة الخروج مف أزمتيا النفسية، عند معرفتيا 

بلعيا عمى معاناة النساء األخريات ونوعية المشاكؿ التي يواجينيا، كما يعتبر االرشاد واط



 

 

الجمعي أحد أىـ التدخبلت في تقديـ الدعـ النفسي واالجتماعي، مما سيساعد الحاالت في 
 التجديد والتغيير، والترفيو.  

( قضية،  143مرأة، بعدد ) ( ا81تقديـ خدمات قانونية تمثمت تـ تقديـ المساعدة القانونية لػ )  -
  ( في المحاكـ الشرعية، تـ انجاز 129( قضية تتابع في المحاكـ المدنية، و)  14منيا:  ) 

( قضية  23( امرأة، وتـ التدخؿ مف خبلؿ الوساطة القانونية لحؿ )  43( قضية لػ )  75) 
 .( في المحاكـ 22( قضية لػ )  35( امرأة، وجاري العمؿ عمى متابعة عدد  )  16لعدد ) 

( ساعة تدريبية، شاركت فيو  80تـ تنفيذ تدريب خاص لتطوير قدرات طاقـ المشروع  مدتو )   -
أخصائيات مف المؤسسات الشريكة في 
المشروع وىما جمعية عائشة لحماية 
المرأة والطفؿ، وجمعية وفاؽ لرعاية 
المرأة والطفؿ وكاف التدريب حوؿ " 

نؼ "، آليات حماية المرأة مف الع
اليدؼ منو تنمية قدرات الطاقـ في 
التعامؿ مع الحاالت المعنفة والضحايا 
ووضع خطط التدخؿ المناسبة 

بيت ساحور بالضفة  –لمحاالت، ونفذ التدريب في مركز حماية وتمكيف المرأة واألسرة   ) محور ( 
بير مف المؤسسات النسوية الغربية، وخبلؿ فترة تواجد الطاقـ في الضفة قاـ  بزيارات تبادلية لعدد ك

  التي تعمؿ في مجاؿ مناىضة العنؼ ضد المرأة، والحماية منيا البيت اآلمف بنابمس أيضًا.

نفذ المركز والمؤسسات الشريكة أكثر مف زيارة في محافظتي بيت لحـ ونابمس، استيدفت مؤسسات  -
ع مركز حياة والصعوبات حكومية وأخرى مجتمع مدني بيدؼ تبادؿ خبرات العمؿ، والتعريؼ بمشرو 

 التي تواجو المؤسسات والعمؿ النسوي في قطاع غزة .



 

 

( جمسة استشارية لطاقـ العمؿ عقدت مع المستشارة المتخصصة في قضايا النوع  20تنفيذ عدد )  -
االجتماعي وحماية النساء مف العنؼ د. فردوس العيسى، تناولت تقييـ خطط التدخؿ الخاصة 

 . بالحاالت، وتطويرىا

( لقاءات بالتعاوف مع مؤسسات التحالؼ، األوؿ كاف حوؿ االعبلف عف اتفاقيات  5تنفيذ )  -
( مف مدراء/ات  40الشراكة مع مركز حياة، بيدؼ تفعيؿ نظاـ االحالة "، حضره ) 

المؤسسات الشريكة، والمقاءات األربعة األخرى كانت حوؿ تعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات 
األحزاب السياسية عمى ادماج أكبر عدد مف النساء ضمف  تحفيزاليدؼ منيا المحمية، كاف 

( مف ممثمي المؤسسات النسوية واألىمية، وممثمي وقادة األحزاب 90القوائـ، حضرىا ) 
 السياسية.

جمعية عايشة لحماية األسرة والطفؿ وجمعية وفاؽ لرعاية المرأة  مع المؤسسات الشريكة االشتراؾ  -
( قصة انسانية تعبر عف معاناة  13مف خبلؿ توثيؽ )  Gaza Women +2 حممة والطفؿ  في

النساء بعد الحرب وخاصة النساء المواتي يعشف في الكرفانات، كاف اليدؼ مف التوثيؽ ىو ابراز 
 .معاناة النساء حتى بعد انقضاء عاماف عمى الحرب

جراءات إدارية، خبلؿ فترة المش -  روع بشأف تنظيـ العمؿ في مركز حياة.تـ  انجاز دليؿ سياسات وا 

( مف مدراء/ات 150، بحضور عدد )29/9/2016تنفيذ لقاء ختامي لممشروع بتاريخ   -
 .ومندوبي/ات المؤسسات النسوية واألىمية، أعمف مف خبللو عف مخرجات المشروع

 تم استهداف النساء السجينات ألول مرة من خالل:  -

*تجييز مطبخ كامؿ، 
ى تجييز صالة باإلضافة إل

الطعاـ الخاصة بالسجف، 
نظرًا لحاجة السجينات 
الممحة لذلؾ، خاصة وأف 



 

 

غالبيتيف يعانيف مف مشاكؿ سوء التغذية، بما يوفر عمييف صنع األكؿ بأنفسيف مف خبلؿ 
  تجييز المطبخ .

ف ( لقاء تثقيؼ صحي، استيدؼ السجينات، والسجينات المفرج عنيف وعدد م 14تـ تنفيذ عدد )  *
حاالت النساء المعنفات، حوؿ )االلتيابات البولية والنظافة الشخصية، سرطاف الثدي، العنؼ الجنسي 

( لقاءات نفذت في مركز  5( لقاءات منيا في مقر مركز حياة، و) 9وتأثيراتو السمبية(، نفذ عدد ) 
ه الفئة مف قمة اصبلح وتأىيؿ النساء، وذلؾ بيدؼ رفع الوعي الصحي ليذه الفئات، لما تعانيو ىذ

 الوعي الصحي.
 

* اجراء فحوصات نظر لمنزيبلت، وتقديـ عدد 
 ( نظارة طبية ليف. 17)

 :السجينات المفرج عنهن

( امرأة، مف السجينات المفرج  17تـ استيداؼ عدد ) 
خبلؿ فترة المشروع، تمقيف الدعـ النفسي وفؽ برنامج تدخؿ عنيف مف مختمؼ محافظات قطاع غزة، 

 جمعية الرعاية البلحقة لمسجناء ) ادماج( ومقرىا غزة.مف خبلؿ التنسيؽ مع  خاص بيف 

 قصص نجاح :
( حالة جديدة مف النساء المعنفات منذ بداية المشروع، تتـ 79نجح المركز في استقباؿ عدد )  -

متابعتيف عبر خطط تدخؿ منفردة لكؿ حالة ) ادارة الحالة (، وتـ تقديـ خدمات الدعـ النفسي 
    جتماعي والقانوني، وىذا يعد نجاح لممشروع حيث انو كاف مف المفترض الوصوؿ لعددواال
( حالة فقط، ولكف نتيجة وصوؿ المشروع لمفئات اليشة التي بحاجة لتدخؿ استطعنا 50)

 الوصوؿ ليذا العدد. 

مركز تعزيز عبلقات التعاوف والشراكة بيف مركز األبحاث واالستشارات القانونية لممرأة وبيف  -
 محور  وجمعية الدفاع عف األسرة بنابمس ، وتبادؿ دليؿ اإلجراءات ونظاـ التحويؿ الوطني.

 نجح المركز وألوؿ مرة  بتقديـ الدعـ والخدمات لمسجينات والسجينات المفرج عنيف .  -



 

 

( مف النساء والفتيات والمواتي تعرضف لعنؼ ىدد حياتيف بالخطر، وتـ  5تـ حماية عدد ) -
يف وفؽ خطط تدخؿ مناسبة لمساعدتيف والتدخؿ مع عائبلتيف ، حيث تـ النجاح التعامؿ مع

 مف خبلؿ ىذه الخطط المحافظة عمى حياتيف، وتمكينيف مف االندماج مجددا في المجتمع. 

،  2014تقديـ الخدمات الصحية لحاالت ذوات االعاقة مف النساء جريحات ما بعد عدواف  -
ص أنشطة معينة لمنساء ذوات االعاقة، ونظرا ألىمية لـ يكف في خطة المشروع تخصي حيث

(  10وضرورة تقديـ الخدمات ليف بجانب الدعـ النفسي واالجتماعي ، تـ استفادة عدد عدد ) 
 نساء بأدوات داعمة ) كراسي متحركة، احذية طبية ومستمزمات أخرى (.

 التي نفذت في المركز.( امرأة، مف ذوات االعاقة استفدف مف جمسات الدعـ النفسي 62عدد )-

 منحة الوكالة السويسرية لمتنمية والتعاون : -4/7 

" حياة" لحماية مشروع  وذلؾ لدعـ  30/9/2016إلى  1/10/2015بدأت المنحة في  
تحسيف وصوؿ النساء الضحايا والناجيات مف  العنؼ  بهدف ،  وتمكيف النساء والعائبلت

 .لحماية القائمة عمى معايير حقوؽ االنسافالمبنى عمى النوع االجتماعي مف خدمات ا
 العائبلت و تـ تنفيذ أنشطة ىذا المشروع في مقر مشروع  "حياة" لحماية وتمكيف النساء

 
 أهمية المنحة:

أتت ىذه المنحة لتمكيف المركز مف تغطية نفقات مشروع " حياة " لحماية وتمكيف النساء  -
إيجار ونفقات المقر ( ، باإلضافة  -وظفيف/اتشيور ) رواتب الم 3والعائبلت الجارية لمدة 

ألنشطة توعية وفعاليات تندرج ضمف خطة المركز لتحقيؽ أىدافو لمدة ثبلثة شيور ، وتغطية 
 (.1948نفقات تبادؿ الخبرات بزيارة مؤسسات نسوية في فمسطيف التاريخية )أراضي 

 قصة نجاح :
سبوقة في عمؿ المؤسسات النسوية منذ سّجؿ المركز ومف خبلؿ ىذا المشروع قصة نجاح غير م

حكاـ الحصار عمى قطاع غزة ، وذلؾ بالقياـ بزيارة عدد مف المؤسسات النسوية  2000عاـ  وا 
وتبادؿ الخبرات في حماية النساء مف العنؼ والناجيات منو في عدد مف المدف الفمسطينية في 

 جميؿ األعمى ، القدس (.شماؿ فمسطيف ) الناصرة ، شفا عمرو ، حيفا ، يافا، عكا ، ال



 

 

نفذ المركز ىذه الزيارة لمطاقـ وبإشراؾ عدد مف السيدات مف المؤسسات التي يوجد معيا اتفاقية  - 
شراكة وتحويؿ و العاممة عمى مناىضة العنؼ ضد المرأة، بيدؼ تبادؿ الخبرات والمعرفة بشأف تطوير 

 وكانت المقاءات منيا:  قدرات عمؿ المؤسسات حوؿ آليات حماية المرأة مف العنؼ،

زيارة جمعية نساء ضد العنؼ  -
بمدينة الناصرة ومأوى النساء 
المعنفات ومركز مساعدة ضحايا 

 العنؼ الجنسي والجسدي.

زيارة جمعية الجميؿ وبإشراؼ كبل  -
مف جمعية كياف، السوار، ونساء ضد 

 العنؼ.

الدراسات النسوية في مقر جمعية  عقد لقاء مع المؤسسات النسوية بمدينة القدس برعاية مركز -
 الشابات المسيحية وذلؾ بيدؼ التعارؼ عمى واقع ومعاناة النساء في القدس وغزة.

والتي لـ يسبؽ  الفمسطينيةشّكمت الزيارة مصدر معرفة مميز وذو قيمة عالية لممشاركات لممناطؽ  -
 ليـ زيارتيا والتعرؼ عمى واقع المجتمع الفمسطيني فييا.

 ة الصندوق العالمي:منح - 5/7
لتغطية  $( 18.000قيمة المنحة )  ، وبمغت30/6/2016وانتيت بتاريخ  1/7/2015بدأت في 

 النفقات التالية: 
 تغطية مصاريؼ إدارية وتشغيمة ونثرية لممركز . -1

 
 أهمية المنحة لممركز:

التي ال  دارية الجاريةتعتبر منحة الصندوؽ العالمي لممرأة موردًا ماليًا رئيسيًا لتغطية النفقات اإل -
 . تسمح منح المشاريع المحددة  تغطيتيا 

 .مكنت وتمّكف المنحة المركز مف االستمرار في عممو وتأدية خدماتو الطوعية لمفئات المستيدفة  -
 



 

 

 ثامنًا: المشاريع الجديدة المنفذة:
 حممة إلنشاء نظام األموال المشتركة بين الزوجين:  -1/8

"، بتمويؿ مف مؤسسة ىنريش  30/10/2016وانتيت بتاريخ  1/5/2016خ بدأت الحممة مف تاري
بوؿ األلمانية ومف أجؿ تأسيس ثقافة 
اجتماعية قائمة عمى أساس النوع 
االجتماعي حممة  " انشاء نظاـ االمواؿ 
المشتركة بيف الزوجيف ولمدة أربعة 

 شيور.
 
 لممشروع: الهدف العام 
ي االقتساـ مناصفة األمواؿ غير المنقولة و المنقولة المتحققة خبلؿ تمكيف المرأة المتزوجة مف حقيا ف 

 .فترة الزواج
  األهداف الخاصة: 
المساىمة في رفع الوعى المجتمعي وخصوصا لدى الشباب/ات ) فى الجامعات والمؤسسات  .1

 .الزواجاألىمية ذات العبلقة في مختمؼ مناطؽ القطاع( بحؽ المرأة في اقتساـ األمواؿ المتحققة بعد 
تشجيع النساء باإلعبلف عف موقفيف بحقيف في ممكية األمواؿ غير المنقولة والمنقولة     .2

 .بالتوقيع عمى عريضة تطالب بحقوقيف في ممكية أمواؿ األسرة مناصفة مع الرجؿ
تمكيف مجموعة مف المحاميف/ات في المركز مف القياـ بحمبلت التوعية القانونية والمجتمعية  .3

 .رأة في الممكيةبشأف حؽ الم
.   ممارسة دور ضاغط عمى صناع القرار مف أجؿ إنشاء نظاـ األمواؿ المشتركة المتحققة بعد 4

 .الزواج يضمف تمقائيا لمزوجة حقيا في اقتساـ األمواؿ بعد الزواج
  المخرجات والنتائج النهائية لممشروع:

 كالتالي :تم التوصل خالل المشروع إلى عدد من المخرجات والنتائج وهي 
 ( مف المحاميف/ات متطوعيف مف المركز قاموا بتنفيذ ورشات العمؿ 4تـ استيداؼ عدد )

الميدانية في محافظات قطاع غزة الخمسة، حوؿ نظاـ االمواؿ المشتركة المتحققة خبلؿ فترة 
 الزواج بيف الزوجيف

 ( ورشة عمؿ في المؤسسات األىمية والنسوية والمجتمعية 20تـ تنفيذ عدد ) في محافظات
( مف النساء والرجاؿ والفئات الشابة حوؿ 727قطاع غزة الخمس، حضرىا إجمالي عدد )



 

 

( مف 114( مف النساء، وعدد )613نظاـ األمواؿ المشتركة بيف الزوجيف ، منيـ عدد )
( لقاءات  6( رجاؿ، حضروا عدد )177( نساء، وعدد )96(، منيـ عدد )273عدد ) الرجاؿ.

صيات االعتبارية الذيف أكدوا عمى ضرورة اقرار نظاـ األمواؿ المشتركة بيف مجتمعية مف الشخ
 الزوجيف في المحاكـ الشرعية.

 ( رجؿ  عمى عريضة نظاـ 253( امرأة و)791( شخص منيـ عدد)1044تـ توقيع عدد )
األمواؿ المتقاسمة بيف الزوجيف في كافة المحافظات الخمسة في قطاع غزة مف مدارء 

لنسوية واألىمية والحقوقية والعامميف/ات في المؤسسات األىمية، محاموف/ات ، المؤسسات ا
وذلؾ مف أجؿ الضغط إلنشاء نظاـ لؤلمواؿ المشتركة بيف  نشطاء المجتمع المدني، شباب/ات

الزوجيف، لما تعانيو النساء مف اعتداء عمى حقوقيف المكتسبة في الممكية التي يتـ تحقيقيا بعد 
ـ أنيف عامبلت الزواج مع العم

 وشاركف في تحقيؽ ىذه الممكية.
 ( لقاءات مجتمعية، 5تنفيذ عدد )

( 225تـ استيداؼ عدد اجمالي )
مف القضاة ومسؤولي/ات عف 
المؤسسات المجتمعية واألىمية 
والنسوية والحقوقية ورجاؿ 
االصبلح والمحاميف/ات 

( 87واالعبلمييف/ات، منيـ عدد )
طرح فكرة حممة  نظاـ األمواؿ المشتركة بيف لرجاؿ بيدؼ ( مف ا 138مف النساء وعدد ) 

 ومبرراتيا. الزوجيف
 ( 1500تـ طباعة عدد ) نسخة مطوية تثقيفية بعنواف" حممة إلنشاء نظاـ األمواؿ المشتركة

 بيف الزوجيف".
 ( حمقات إذاعية حوؿ حممة نظاـ األمواؿ المشتركة بيف الزوجيف3تـ تنفيذ عدد ) 

 
 
 
 
 



 

 

 التوصيات:
مة العمؿ في طرح فكرة الحممة في المرحمة القادمة كوف الموضوع المطروح في الحممة أساسي مواص

والبد مف مناقشتو بشكؿ أكبر عمى نطاؽ أوسع واستيداؼ فئات جديدة كالعامميف في القطاع الرسمي 
وجيف وغير الرسمي وخاصة المعممات/يف لتوعية كافة الفئات بأىمية نظاـ األمواؿ المشتركة بيف الز 

 وحماية حقوؽ كبل الطرفيف مف رجاؿ ونساء.
ضرورة العمؿ عمى استمرار ما تـ البدء فيو في الحممة التي نفذت خبلؿ المشروع المتمثمة في التوقيع 
عمى العريضة وذلؾ مف خبلؿ التوجو بالضغط عمى صناع القرار والجيات المسؤولة والمختصة والتي 

 ع ليضمف تمقائيا لمزوجة حقيا في اقتساـ األمواؿ بعد الزواج.مف شأنيا أف تحدث تغيير في المجتم
 أف يكوف نظاـ األمواؿ المشتركة متضمف في القوانيف المعمولة بو في قطاع غزة وليس نظاـ اختياري.

 قصص النجاح: 
نجح المركز بممارسة دور ضاغط عمى صناع القرار مف أجؿ إنشاء نظاـ األمواؿ المشتركة  -

الزواج والذي يضمف تمقائيا لمزوجة حقيا في اقتساـ األمواؿ بعد الزواج ، وذلؾ بأف المتحققة بعد 
استجاب المجمس األعمى لمقضاء الشرعي لدراسة فكرة تقاسـ األمواؿ ، وتـ ذلؾ أثناء تقديـ العريضة 
الموقعة لسماحة رئيس مجمس القضاء الشرعي مف قبؿ مديرة المركز ومنسقة المشروع ،  وأيضا وفي 
وقت سابؽ كاف فضيمة الشيخ سعيد أبو الجبيف وفي المقاء الختامي لمحممة  أثنى عمى فكرة الحممة 

 ووعد بدراسة جدية ليا. 
شخص مف كافة ) 1044 (اقناع المجتمع بفكرة الحممة وذلؾ مف خبلؿ جمع توقيعات عدد -

 محافظات غزة.
 :ونية والحماية  لممرأةأهم القضايا التي وردت الي مركز األبحاث واالستشارات القان

قضية سيدة  تقدمت بشكوى لممركز ، وذلؾ ألنيا مضطيدة ومعنفة مف قبؿ عائمتيا أوال بسبب  -
الطمع في راتبيا  ورغبتيـ في الحصوؿ عمى جزء منو، كذلؾ طمع الزوج براتبيا وقيامو بعد شراء 

تو في ثمف المنزؿ، مما سبب منزؿ لؤلسرة بتسجيمو باسمو، ولـ يحفظ ليا حقيا في الماؿ الذي دفع
مشكبلت عائمية بينيا وبيف الزوج وكاف يعتدي عمييا بالضرب واإلىانة كمما طالبت بحقيا ثـ أخرجيا 

 مف المنزؿ.
تدخبلت المركز : تـ رفع عدة قضايا منيا )نفقة زوجة ونفقة أوالد أماـ المحكمة الشرعية  ، وقضية  

فتو منذ زواجيا أماـ المحكمة المدنية( وبعد وصوؿ القضايا حقوؽ مالية تعادؿ قيمة الراتب الذي صر 
لممحاكـ وتبميغ الزوج ، تـ التواصؿ معو واستطعنا التدخؿ بيف الطرفيف  وحؿ القضية بما يرضي 



 

 

الزوجة لجية : إسقاط القضايا المرفوعة ضد الزوج مقابؿ قياـ الزوج بتسجيؿ نصؼ البيت باسميا ألنو 
نياء الخبلؼ األسري. كاف فعميًا ىي مف اشتري  البيت ، وعودة الزوجة لممنزؿ وا 
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،بدعـ مف برنامج "سواسية" 31/3/2017وحتى  1/10/2016بدأ المشروع ، في الفترة الزمنية مف 
األمـ المتحدة لممرأة برنامج تعزيز سيادة  البرنامج المشترؾ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي وىيئة

 .2017-2014 الفمسطينيالقانوف: العدالة واألمف لمشعب 
 

 الهدف العام من المشروع :
 المساىمة في تعزيز حقوؽ المرأة ومساواة النوع االجتماعي في قطاع غزة. 
 

 األهداف المحددة لممشروع:
زيادة قدرات  -1

المحاميف/ات حوؿ 
مساواة حقوؽ المرأة وال

 بيف الجنسيف.
تحسيف المعرفة والفيـ  -2

لصانعي القرار في 
 مجاؿ حقوؽ المرأة والمساواة بيف الجنسيف.

 زيادة الوعي المجتمعي والتوعية في مجاؿ حقوؽ االنساف لممرأة والمساواة بيف الجنسيف. -3
 
 لمخرجات والنتائج النهائية لممشروع:ا

( مف المحاميف مف 8مف المحاميات، وعدد )( 17( محامي/ة، منيـ عدد )25تدريب عدد )-1
النوع االجتماعي(، -الوسطى( تـ تدريبيـ في عدة قضايا ىامة، كتالي: )الجندر –محافظتي )غزة 

-اتفاقية القضاء عمى كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة )السيداو(، الحقوؽ العائمية لممرأة )زواج
(عمى مدار TOTواثيؽ الدولية، تدريب مدربيف ميراث(، حقوؽ المرأة وفؽ االتفاقيات والم-طبلؽ

  ( ساعة تدريبية.30ستة أياـ بواقع ) 



 

 

( مف النساء المعنفات الوافدات إلى 252توفير المساعدة القانونية المباشرة وغير مباشرة لعدد ) -2
  منيـ: وحدة االستشارات القانونية بالمركز

 ( رجؿ.18( امرأة وعدد )234عدد ) -
( قضية 77(  امرأة ) 57انوني في المحاكـ الشرعية حيث تـ رفع عف عدد) التمثيؿ الق -

( امرأة، باإلضافة إلى ذلؾ تمت 29( قضية لعدد )43،تـ الحصوؿ عمى أحكاـ لعدد )
( قضية 20( امرأة، والزالت المتابعة لعدد )11( قضية لعدد )14الوساطة القانونية لعدد )

( قضية 11ا التفريؽ حيث بمغ اجمالي عددىـ )( امرأة، وفيما يتعمؽ بقضاي17لعدد )
 خبلؿ مدة المشروع، منيـ :

 ( قضايا تفريؽ لمشقاؽ والنزاع.6عدد ) 
 ( قضايا تفريؽ لميجر.2عدد ) 
 ( قضية تفريؽ لعدـ االنفاؽ.1عدد ) 
 ( قضايا شقاؽ ونزاع مرفوع عمييف مف قبؿ أزواجيف، اسقطت قضية لمعجز عف 2عدد )

 يف متابعة.االثبات وال زالت قضيت
( ورشة عمؿ ميدانية تـ تنفيذىا في مختمؼ المؤسسات المجتمعية واألىمية 15عدد )تنفيذ -3

والجامعات في محافظتي )غزة والوسطى(، بعنواف "مف أجؿ حقوؽ عادلة لممرأة لتحقيؽ العدالة 
 رجؿ.( 57( مف النساء، وعدد )426(، منيـ عدد )483االجتماعية"، وحضر الورشات اجمالي عدد)

( مف المقاءات المجتمعية تـ تنفيذىـ في المحافظات التالية ) خانيونس، غزة، 3عدد ) تنفيذ-4
الوسطى(، بحضور عدد مف مدراء المؤسسات المجتمعية والنسوية والحقوقية ورجاؿ اإلصبلح 

واإلعبلمييف/ات،  والمحاميف/ات
( 60(، منيـ عدد )124بإجمالي عدد )

ف الذكور، ( م64مف اإلناث، وعدد )
 24/11/2016-23-17وذلؾ بتاريخ 

، حيث 14/3/2017-27/2وتاريخ 
تناولت عدد مف القضايا اليامة التي 
تتمحور حوؿ حماية حقوؽ المرأة مف 

العنؼ الواقع عمييف كالمطالبة بإلغاء التعميـ القضائي الخاص برفع دعوى شقاؽ ونزاع مف قبؿ 
تركة بيف الزوجيف لضماف حقوؽ المرأة المالية لممرأة، الزوج، باإلضافة إلى تقاسـ األمواؿ المش

إضافة إلى المطالبة بتفعيؿ قانوف الخمع في المحاكـ الشرعية بغزة، والمطالبة برفع سف حضانة 



 

 

 بالمرأةحبست نفسيا عف الزواج، قياسًا  التيسنة، لصالح المرأة المطمقة  15األطفاؿ حتى 
 األرممة، وفقًا لمصمحة الطفؿ الفضمي.

 قصص نجاح تحققت خالل المشروع:
( استشارة مف النساء المعنفات خبلؿ فترة الثبلث شيور 252نجح المركز في استقباؿ عدد )  -

( قضية، وىذا يعد نجاح لممشروع حيث 77( امرأة لعدد )57األولي مف المشروع والترافع عف )
أنو مف المفترض  تـ اجاز أكثر مف المطموب وخبلؿ ثبلث شيور مف تنفيذ المشروع، حيث

 ( قضية خبلؿ فترة المشروع.70( استشارة  فقط، والترافع لعدد ) 200الوصوؿ لعدد ) 

 أهم القضايا التي وردت إلى مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية  لممرأة:

لدتيا ، ( عامًا ، والدييا مطمقاف وىي تعيش مع وا21( وىي فتاة تبمغ مف العمر )يقضية المشتكية ) 
وكاف األب قد حصؿ عمى حكـ مف المحكمة الشرعية بضـ الفتاة لحضانتو ، وفي حاؿ رفضيا يتـ 

 الحبس. اتخاذ القوة الجبرية لتنفيذ الحكـ أو
تدخمت وحدة االستشارات بالمركز مف خبلؿ متابعة المحامية مع جية النيابة العامة بتقديـ شكوى   

ييدد حياتيا ، كما تـ التواصؿ مع الشرطة القضائية لمتدخؿ في ضد األب بسبب تعنيفو لمفتاة وبما 
حؿ ىذه المشكمة، وتـ التوجو مع الفتاة والدتيا لديواف القضاء الشرعي بشكوى لدائرة اإلرشاد األسري ، 
والطمب في آليات  النظر مجددا في موضوع ضـ الفتاة لوالدىا واالستماع لرأييا وخصوصا أنيا بالغة 

طفمة صغيرة  ، كما أف استخداـ القوة الجبرية ضدىا لتنفيذ الحكـ أو الحبس وموافقة  راشدة وليست
ـ بحبس ابنتو وكأنيا مدى ظمـ ذلؾ األب الذي ال ييتاألب عمى ذلؾ  إنما يعتبر دليؿ إثبات عمى 

ارتكبت جرما، ومف ثـ توجينا برسائؿ لمعالي النائب العاـ، والشرطة لوضعيـ في صورة الموضوع  
 طبلقا مف الحرص عمى حياة الفتاة خشية تفاقـ مستوى العنؼ الذي تتعرض لو .ان
ونجح المركز مف خبلؿ التدخبلت والجيد المبذوؿ أف تبقي الفتاة في حضانة أميا فترة شيريف  

( ساعة كؿ 24كمرحمة انتقالية وبعد ذلؾ  تنتقؿ لمعيش مع أبييا مع حقيا باالستضافة عند والدتيا )
رؤية والدتيا في اياـ أخرى إضافية باالتفاؽ المسبؽ بينيـ، ومواصمة  بإمكانياافة إلى أنو أسبوع ، إض

الفتاة لتعميميا الجامعي، وتـ االتفاؽ برضي الطرفيف والتوقيع عمى التعيد في النيابة العامة، ويستمر 
 الفتاة ألي أذي. المركز بالتواصؿ مع الفتاة ووالدتيا ومتابعة تنفيذ االتفاؽ وبما يضمف عدـ تعرض



 

 

لقد ساىـ تدّخؿ المركز بتوفير الدعـ النفسي لمفتاة ووالدتيا والشعور باالرتياح مف قبميف بعد العقد 
المبـر بينيما والزاـ األب بالتوقؼ عف تيديد الفتاة بحرمانيا مف رؤية والدتيا ومف التعميـ وأيضا عدـ 

 إيذائيا بالضرب.  
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نفذ المشروع بالشراكة مع ىيئة األمـ المتحدة لممرأة وبتمويؿ مف التعاوف األسباني، وذلؾ في الفترة 
 . 2016إلى منتصؼ ديسمبر / 2016الممتدة مف أوؿ أبريؿ /

 النساء والعائالت تم تنفيذ أنشطة هذا المشروع في مقر مشروع  "حياة" لحماية وتمكين
 

 الهدف العام من المشروع:
تحسيف إدماج النساء الناجيات مف العنؼ والنساء ذوات اإلعاقة في المجتمع مف خبلؿ تزويدىـ  

  بالدعـ  االجتماعي ، واالقتصادي، و النفسي، والقانوني.
 

 األهداف الخاصة:
  
المساعدة في تحسيف أوضاع  -1

النساء وضماف االدماج الكامؿ 
مناجيات مف العنؼ المبني ل

 .عمى النوع االجتماعي
المساىمة في تقديـ خدمات  -2

العبلج الطبيعي والطبي لمنساء 
ذوات  اإلعاقة، و توفير 
خدمات  االستجابة التي تراعي 

 النوع االجتماعي لمنساء ذوات اإلعاقة بحيث تمبي احتياجاتيـ.
عمى قطاع غزة   2014ات مف عدوافالمساىمة في تحسيف حياة النساء ذوات اإلعاقة الناجي -3

مما دعـ  عممية  مف خبلؿ خدمات إعادة التأىيؿ التي قدمتيا أخصائيات العبلج الطبيعي
دماج النساء ذوات اإلعاقة.  إعادة تأىيؿ وا 

 المشروع : مخرجات ونتائج
 

سيدة مف ذوات  (90)تـ عمؿ دراسة لتقييـ االحتياجات وتحديد خدمات الدعـ المناسبة لعدد  -4
 . وذلؾ بالتعاوف مع مركز شؤوف المرأة 2014مف عدواف  االعاقة الناجيات



 

 

المتضررة والمصابة  لؤلطراؼتـ تقديـ عدة خدمات مثؿ فحص العصب وصور األشعة  -5
والكرسي المتحرؾ واالحذية الطبية المناسبة والعكازات و  الوكروتوفير ادوات مساعدة مثؿ 

 المزمنة. حوااليدي وادوات معالجة الجرو اجيزة تقوية العضبلت والثقؿ لؤلقداـ 
سيدة مف ذوات اإلعاقة ( 26 )وعبلج األمراض المزمنة لعدد لآلالـتـ تقديـ ادوية مختمفة  -6

 الناتجة عف الحرب األخيرة.
 (28)جمسة عبلج طبيعي منزليا في مختمؼ محافظات قطاع غزة لعدد  (617)تـ تنفيذ  عدد  -7

أخصائيات العبلج الطبيعي بالتعاوف مع جمعية العبلج  5سيدة مف  ذوات اإلعاقة مف قبؿ 
 الطبيعي الفمسطينية .

جمسات توعية قانونية  بخصوص حقوؽ ذوي/ات االعاقة بيف القوانيف المحمية  (6)تـ عقد  -8
 رجؿ( . 33سيدة و  85شخص مف ذوي/ات االعاقة )  (118)واالتفاقيات الدولية لعدد 

قة الى مشروع حياة لتقديـ خدمات الدعـ النفسي الدعـ سيدة مف ذوات االعا (34)تـ تحويؿ  -9
 النفسي واالجتماعي والقانوني .

 سيدة مف ذوات االعاقة . ( 19 )جمسة ارشاد اسري منزلية لعدد( 61 )تـ تقديـ -10
 سيدة مف ذوات االعاقة . (15)جمسة فردية منزلية لعدد (  43)تـ تنفيذ عدد -11
 سيدة مف ذوات االعاقة . (75 )ماعي لعددجمسات ارشاد ج( 10)تـ عقد -12
تـ تقديـ خدمات الدعـ االجتماعي والنفسي ألطفاؿ اسر السيدات ذوات االعاقة الناجيف/ات  -13

طفمة(  22طفؿ و  24طفؿ/ة )( 46)جمسة ارشاد اسري منزلية لعدد ( 92 )مف الحرب مف خبلؿ
 عاما. 15الى  2يترواح اعمارىـ ما بيف 

ورشات عمؿ لمتوعية المجتمعية   لتوعية ذوي/ات االعاقة حوؿ آليات الحماية   (6)تـ تنفيذ -14
شخص مف ذوي/ات  (118 )والعنؼ القائـ عمى النوع االجتماعي و اىمية دور اإليواء لعدد

 رجؿ( . 33سيدة و  85االعاقة ) 
نوع مف الناجيات مف العنؼ المبني عمى ال 29جمسة إرشاد أسري لعدد  (48)تـ تنفيذ -15

االجتماعي استنادا عمى معايير المساواة بيف الجنسيف ومبادئ حقوؽ اإلنساف وذلؾ عمى طوؿ فترة 
 تنفيذ المشروع.

اخصائيات عبلج طبيعي  يقمف بعمؿ جمسات لذوات (  7 )تـ عقد جمسات سيكو دراما لعدد-16
ات التي تنفذ عبر االعاقة الناتجة عف الحرب  سواء مف خبلؿ ىذا المشروع او غيره مف المشروع
 . )اياـ 4 (مؤسسات اخرى وذلؾ لتخفيؼ مف الضغط النفسي الواقع عمييف وذلؾ عمى مدار



 

 

سيدات  لئلستفادة  مف المنح الصغيرة عمى أساس معايير متفؽ عمييا حيث  (10)تـ اختيار -17
يف سيدات ومشروعيف اخر  3مشاريع )مشروعيف مشتركيف كؿ منيما يتكوف مف  ألربعتـ ترشيحيـ 

كؿ منيما مشترؾ بيف سيدتيف( وتعاني تمؾ السيدات مف العنؼ االقتصادي والنفسي واالجتماعي 
 والجنسي.

تـ التعاقد مع استشارية خارجية -18
واالىتمامات  القدرات لتقوـ بتقييـ
ببدء  فيما يتعمؽ القائمة واإلمكانات

صغيرة لقائمة  تطوير مشاريع أو
سيدة مف  )28(مكونة مف عدد 

المستفيدات  يات مف العنؼ مفالناج
فقامت  الحياة مف خدمات مشروع

لقاءات مع طاقـ مشروع حياة وطاقـ مركز األبحاث وقائمة السيدات  (6)عدد االستشارية بعقد 
 3مشاريع )مشروعيف مشتركيف كؿ منيما يتكوف مف  ألربعسيدات ( 10 )المرشحات لتختار

سيدتيف( وتعاني تمؾ السيدات مف العنؼ سيدات ومشروعيف اخريف كؿ منيما مشترؾ بيف 
  االقتصادي والنفسي واالجتماعي والجنسي.

مشاريع  3 إلنشاءاالؼ دوالر امريكي  (4000 )منح صغيرة قيمة كؿ منحة )4(تـ تقديـ -19
مف السيدات حيث تـ افتتاح كؿ مف مشروع (  10 )صغيرة جديدة وتطوير مشروع قائـ لعدد

سيدات و مشروع مركز لياقة ( 3)اىزة في مدينة غزة بمشاركة خياطة وتطريز وبيع مبلبس ج
سيدات مف مدينة غزة و  (3)بدنية في منطقة النصيرات لسيدتيف ومشروع الكوافير والتجميؿ لعدد 

 استديو تصوير وفيديو ومونتاج لسيدتيف مف محافظة الشماؿ حيث يعتبر مركز المياقة البدنية .
جمسات تدريبية لكؿ مشروع لتوجيو  )3(ناء العمؿ بمعدؿ جمسة تدريبية اث )12 (تـ عقد-20

 السيدات المستفيدات مف المنح الصغيرة.
 قصص نجاح:

نجح  المركز  وفي تجربتو األولى والمميزة إلعادة إدماج النساء ذوات اإلعاقة، الناجيات مف 
ت وأنظمة عمى غزة، وذلؾ مف خبلؿ  بناء القدرات، وتوفير الخدمات، وتطوير آليا 2014عدواف

لتحقيؽ حماية طويمة األجؿ، و الرفاىية وتعزيز األمف االجتماعي واالقتصادي لمنساء الناجيات مف 
العنؼ المبني عمى النوع االجتماعي المستفيدات مف مركز حياة ، كما تـ تقديـ خدمات العبلج 

دارة الصدمات الطبيعي  والطبي وتوفير األدوات المساعدات واألدوية والدعـ النفسي واالجتما عي وا 



 

 

عادة التأىيؿ عمى المدى الطويؿ ليؤالء  النفسية الناتجة عف االصابة او الفقد، وتقديـ االستشارة وا 
 النساء.

لمناجيات مف العنؼ لجية انطبلقا مف  االقتصاديوسّجؿ المركز نجاحا في خوض تجربة التمكيف  -
 مف العنؼ الواقع عمييا .  مفيـو أف االستقبلؿ االقتصادي لممرأة يساىـ في الحد

منح صغيرة   )4(مشاريع صغيرة مف خبلؿ تقديـ  (4)( إلنشاءنساء 10وعميو جاءت فكرة مساعدة ) 
االؼ دوالر امريكي جديدة بالتشارؾ بيف أكثر مف إمرأة لكؿ مشروع وبما  )4000(قيمة كؿ منحة 

 امف.يضمف استمرار وديمومة المشروع وتحصيؿ عوائد ربحية لمشريكات بالتض
كما أف المشاريع المنّفذة تمّيز مف بينيما مشروعاف غير تقميدياف في تجربة المشاريع النسوية الصغيرة 

 وىما :
األوؿ :  مركز لياقة بدنية في منطقة النصيرات 
لسيدتيف حيث يعتبر مركز المياقة البدنية ىو 
  اوؿ مركز تديره سيدات في مثؿ تمؾ المنطقة.

وير وفيديو ومونتاج الثاني : استديو تص
لسيدتيف مف محافظة الشماؿ ويعتبر استديو 
التصوير في منطقة بيت الىيا ىو األوؿ مف 
نوعو حيث ىو اوؿ عمؿ تديره سيدات في مثؿ 

 تمؾ المنطقة.
 3باإلضافة لمشروع الكوافير والتجميؿ لعدد 

سيدات مف مدينة غزة ، ومشروع خياطة 
غزة  وتطريز وبيع مبلبس جاىزة في مدينة

 سيدات . 3بمشاركة 
 

 
 

 
 


