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، مشروع "المساهمة في زيادة حماية ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي والناجيات من العنف أنشطةضمن 

ة العاملة الفلسطينية أمبني على النوع االجتماعي" الذي تنفذه جمعية المروتعزيز التحول االجتماعي لمكافحة العنف ال

تعزيز الحماية  إلى، والذي يهدف (OPM)  ي االيطاليةو بير ميللمؤسسة اوت بدعم منفي محافظة نابلس للتنمية 

، وتحويل من العنفوالناجيات المبني على النوع االجتماعي حايا العنف النساء ض تواجههوتقليل التهميش الذي 

 رونا خالل فترة جائحة كو نفذت الجمعية بنابلس ؛المواقف االجتماعية لتصبح قائمة على المساواة ومجابهة العنف

ية تعزيز وزيادة توافر خدمات الحما األول . وقد شمل المحورمجموعة أنشطة تراكمية ضمن ثالثة محاور رئيسية

خارطة الخدمات التي  ن تم تحديدأفبعد  .وخدمات إعادة تأهيل ضحايا العنف في محافظة نابلسالشاملة النوعية 

تم تقديم مجموعة أنشطة ضمن هذا  ،ا طوال فترة المشروعالفئات التي تم استهدافهتقدمها مؤسسات نظام التحويل و

(  منتفع ومنتفعة من خالل جلسات 35اعي  لما مجموعه )النفسي واالجتم اإلرشادتقديم خدمات  :المحور ومنها

، /نين في التعبير عن مشاعرهم/على تقوية قدرات المنتفعات عملت هذه الجلساتو .( جلسة09منتظمة بلغت )

، كالتأهيل لدورات فتح أفاق تمكينية لبعض المنتفعاتو، /نعلى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتهم /نهمتطوير قدراتو

ين على /زيادة قدرة المنتفعاتباإلضافة إلى ، االقتصادية نأوضاعهوتحسن من  نساهم في تحسين حياتهتدريبية ت

  إيجادمساعدة المنتفعين والمنتفعات على و، على الحماية الذاتية /نتعزيز قدرتهمو، المختلفة /نتقييم احتياجاتهم

اء المهددات بالقتل من خالل التشبيك وتوفير الحماية للنس /ن،وصعوباتهم /نللتعبير عن مشاعرهم آمنةمساحات 

 .والتنسيق مع المؤسسات الشريكة في نظام التحويل

(  طالب/ة من جامعات 09كة )مجموعة تطويرية لبناء قدرات حساسة للنوع االجتماعي بمشاروشكلت الجمعية 

تنمية  إلىمجموعة  وهدفت لقاءات لهذه ال  عدة، حيث تم عقد ة من تخصصات مختلفةالقدس المفتوحة النجاح الوطني

ورفع مستوى الوعي  ،وتأثيره على حياة النساء، وتوسيع معرفتهم بمفاهيم ومصطلحات العنف المشاركين/اتقدرات 

ثر أوعلى  .ية من العنف الممارس ضد النساءفي الوقا  اإلنسانيةالعلوم  طلبةودور   بأهمية الدور المجتمعي  لديهم

العنف المبني على و ،: مساواة النوع االجتماعيمواضيعب، أيام 4على مدار /ن لهمتدريب تنفيذ قامت الجمعية ب ذلك

وكمخرج مباشر . يةة األولالنفسي واإلسعافات األزماتمواجهة العنف والتدخل وقت  آلياتو ،النوع االجتماعي

 عدد من بتنفيذ  اكتسبنها المعلومات التيعلى اثر  قمنحيث  األنشطة، شاركت المتدربات بمجموعة من للتدريب

ورش بمواضيع تتعلق بالعنف المبني على النوع االجتماعي والصحة النفسية واالنتهاكات عبر شبكات التواصل ال

سبق قيامهن بتنفيذ  وقد .مدنيالمجتمع الت ية وجمعيات نسوية ومنظمابالتنسيق مع مؤسسات قاعدواالجتماعي 

اليات التنسيق وكيفية وعمل الش وكيفية األعداد لتنفيذ ورش النقا إدارةرفع قدراتهن في مهارات تدريب لالورش 

فقد ترك لك لذ باإلضافة .تنفيذ ورش العمل أثناءالوقت وكيفية مواجهة التحديات التي من الممكن حصولها  إدارة

، ضيع التي شملها التدريببالموا/ات المعرفة لدى المشاركينازدياد  من حيثايجابيا على المشاركات  تأثيراالتدريب 

زادت و، واجهن العنفيالمتبعة لتوفير الحماية للنساء اللواتي  واإلجراءاتالحماية الذاتية  بأهمية /نكما زاد وعيهم

المتبعة مثل  وإجراءاتهاا والخدمات التي تقدمها كة بنظام التحويل ودورهبخارطة المؤسسات الشري /نمعرفتهم

لمشاركين تطورت المهارات الشخصية والمهنية ل كما .للنساء المعنفات األوليةحتياجات استقبال الحاالت وتقييم اال

، كما تطورت والمهنيةالصحة النفسية والرعاية الذاتية  أهميةكبر في أوعي  /نلديهم وأصبحوالمشاركات بالتدريب 

      .األوليةالنفسية  اإلسعافاتلديهم المعرفة بمفهوم 

 

 



 

 

على المستوى المحلي االجتماعات التنسيقية التشبيكية  ة في العديد منالمشارك أيضاتم خالل فترة المشروع و

فعلى مستوى الخدمات  .نالمتحدة العاملة في فلسطي األمموأهلية وبعض هيئات بمشاركة مؤسسات حكومية  والوطني

التعرف على الممارسات  من خالل ساهمت هذه االجتماعات في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للنساء المعنفات

، ووضع خطة طوارئ لمساعدة األطفال في ظل القائمة في ظل حالة الطوارئ الناشئة عن انتشار جائحة الكورونا

على مستوى التنسيق  أما. خالل  فترة الحجر المنزلي  وأهاليهم لافطلألتوعوية  إعالميةأزمة كورونا ووضع خطة 

االجتماعات في رفع مستوى التنسيق والتشبيك ما بين المؤسسات الشريكة في نظام  ساهمت هذهوالتشبيك فقد 

لتعزيز  التحاور حول أفق التعاون والتنسيق بين القطاع األهلي والحكومي في هذا اإلطار التحويل الوطني من خالل 

 للنساء ضحايا العنف في ونقاش التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات ،اية للنساء وضمان وصولهن للعدالةالحم

النساء محاسبة مرتكبي العنف الضغط ل، بما في ذلك التنسيق فيما بينهمرفع مستوى و واألهليالقطاعين الحكومي 

ياساتي فقد ساهمت هذه االجتماعات في الضغط وى الستسعلى الم أما .انتشار الكورونا أزمةفي ظل  والفتيات

ن الخدمات المقدمة للنساء المعنفات بما فيه تمثيل مؤسسات قطاع الصحة والتأثير على الجهات الرسمية لتحسي

الهاتفي المجاني وتنفيذ  اإلرشادتكاملية عبر خطوط  وإرشاديةالنفسية في لجان الطوارئ لضمان تقديم خدمات نفسية 

ومن ابرز نتائج التأثير على الحكومة لتبني سياسات  .كورونا أزمةلنشر الوعي بين الجمهور عن  إعالمية خطة

األشراف والتوجيه  لجنة  باجتماعاتمشاركة الجمعية خالل فترة الطوارئ والحجر المنزلي تحمي النساء المعنفات 

للواتي مستوى الحماية للنساء ا رفع نقاش آلياتتم  ثحي، وزارة التنمية االجتماعيةالتي ترأسها  البيوت اآلمنة على 

تهيئة تم  فعلية لهذه االجتماعاتنتيجة ك، واآلمنصحية قبل الدخول للبيت  إجراءاتويلزمهن  لطلب الحمايةيتوجهن 

 لىإ باإلضافة، ةاآلمن لبيوتيوم بحالة الحاجة لتقديم الحماية لهن وذلك قبل توجههن ل 44لحجر النساء لمدة  أماكن

    .ةبالبيوت االمناء المقيمات تفريغية للنس أنشطةتنفيذ االتفاق على 

 

 

 

 



 
 

يتعلق بتعزيز القدرات المجتمعية لتخفيف ومواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي  وفه المحور الثانيما أ

وجلسات توعية  ةورش 41ذ تنفي: أبرزهاوالتمييز وتشجيع التغيير المجتمعي فقد نفذت الجمعية عدة أنشطة ومن 

بمشاركة وتدريب الفئات الشبابية  من المتدربين الذين تلقوا تدريب المجموعة التطويريةمن قبل عدد حوارية 

، مشارك ومشاركة 090ما مجموعه والجلسات استفاد من هذه الورش و .المثقفات الميدانيات ومرشدات الجمعية

تم تنفيذ و، النوع االجتماعيجتماعي والمساواة  والعنف المبني على الذات صلة بمفاهيم النوع اوشملت المواضيع 

ومن  .هذه الورش بالتعاون مع عدد من المؤسسات القاعدية والغير حكومية والمجموعات التي تستهدفها الجمعية

والمشاركات  ينساهمت في  زيادة معرفة المشارك أنها والجلسات الحوارية  النتائج الفعلية لورش التوعية المجتمعية

استخدام سلوكيات بديلة  بأهميةلنفسية واليات الحماية الذاتية وزيادة الوعي والمعرفة  في الورش بمواضيع الصحة ا

كما . تقدم تستهدف النساء المعنفاتالمؤسسات التي  بخدماتعن العنف وتعزيز الحوار داخل العائلة وزيادة المعرفة 

 إلى، باإلضافة الورش بالتعاون معهاسيق ما بين المؤسسات التي تم تنفيذ تنالورش في رفع مستوى ال هذه ساهمت

سواء التي تقدمها  اإلرشاديةتوجه العديد من النساء اللواتي شاركن بورش التوعية المجتمعية لطلب الخدمات 

 .      أخرىالجمعية او مؤسسات 

  



                                                       

مسااواة و، ارتباطاا بمفااهيم الناوع االجتمااعي واألسارةجنساانية الفارد  :مواضايع( جلساات تدريبياة ب6تنفيذ ) يضاأم ت
العناف المبناي علاى الناوع االجتمااعي والقياادة و ،يالنوع االجتماعي والمنهجيات العملية لدمج قضايا النوع االجتماع

تدريب الى زياادة هدف الو، من طلبة جامعات وخريجات جدد بة( شاب وشا40استفاد من التدريب )وهذا   .الحوارو
فهاام قضااايا المساااواة والعنااف المبنااي علااى النااوع االجتماااعي معرفااة الشااباب والشااابات فااي المواضاايع المطروحااة و

مان لعاب دور   /نحوارياة تمكانهمبصورة عميقة وإكساب الشباب والشاابات المشااركين بالتادريب مهاارات  قيادياة و
 .                                                                                                  النوع االجتماعي حداث التغيير المجتمعي فيما يخص قضاياإ فاعل في

مان  /نحياث عباروا فاي نهاياة التادريب عان مادى اساتفادتهم ترك التدريب أثرا ايجابيا على المشااركين والمشااركات

انعكاس إيجاباا علاى  قادراتهم المهنياة والعملياة بحياث أصابحوا أكثار كتسااب المعاارف وتطاور المهاارات مماا ا حيث

، علماا المحلياة /ناالستعداد للدفاع عن هذه القضايا في مجتمعااتهم /نوأصبح لديهمحساسية لقضايا النوع االجتماعي 

لومااات دربات ماان الفئااات الشاابابية بنقاال المعمتااأن  إحاادى مخرجااات التاادريب األساسااية شااملت قيااام المتاادربين وال

، حول مسااواة الناوع االجتمااعيعدد من الجلسات الحوارية في تيسير  /نالمكتسبة لفئات أخرى من خالل مشاركتهم

كجهااات فاعلااة  /نببرنااامج إشااراف للشااباب والشااابات قاماات بتنفيااذه الجمعيااة لمتابعااة دورهاام /نإلااى جانااب التاازامهم

  .خبيرة في قضايا النوع االجتماعي بإشرافي للتغيير المجتمع

 



 

 

الواجاب والماؤثرين حاول مسااواة الناوع االجتمااعي والعناف المبناي  أصاحابزيادة وعي بيتعلق ف المحور الثالث أما

تنفيذ جلساة حوارياة شابابية ي: قد نفذت الجمعية عدة أنشطة تتلخص فو .على النوع االجتماعي والمشاركة المجتمعية

استضاافت . و( شااب وشاابة 03ية زووم شارك فيها ماا مجموعاه )من العنف عبر تقن األسرةنون حماية قابموضوع 

 إيجادفي  أهميةلما في ذلك من  إقراره وأهمية مسودة القانون وأهدافستعراض بنود وفلسفة الالجلسة عدة متحدثات 

ر قاانون فاي إقارا اإلسراعضرورة  أبرزهان خرجت الجلسة بعدة توصيات ومو .األسرة أفرادالحماية الالزمة لكافة 

خلق حوار مجتمعي هادئ يراعاي  أهميةعلى  التأكيد إلى باإلضافة، لحيز التطبيق وإخراجهمن العنف  األسرةحماية 

 واألحازاب، وضارورة قياام الشاباب بعيادا عماا نشاهده مان حملاة تشاويه للقاانون اآلخارقواعد احترام الارأي والارأي 

لقضايا النساء بتوعية الجمهور بأهمية هاذا القاانون والضاغط مان  طاعات الديمقراطية المناصرةلقالسياسية ومختلف ا

 حياث؛ تقوية مهارات الحوار والنقااش العملياة عناد الشاباب المشااركين ومن مخرجات الجلسة النقاشية .إقرارهاجل 

ن ما األسارةقاانون حماياة  صادارإ أهمياةتشجع غالبيتهم علاى االساتعداد للمشااركة فاي فاتح حاوارات مجتمعياة حاول 

للتاروج لمسااواة الناوع االجتمااعي ومجابهاة  إعالمياةحملاة  تنفياذباإلضاافة إلاى . الشبابية األوساطالعنف خاصة بين 

 وتاأثيرضاغط  وأنشاطةإذاعياة على الفيس بوك وعدة حلقاات منشورات وشملت  نف المبني على النوع االجتماعيالع

 .حماية للنساء والفتيات اتلتبني سياس على صناع القرار

 

 

 

 

 


