
 2016اري لعام التقرير اإلد

 : تعريف
جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية هي مؤسسة أهلية ، فلسطينية ال تسعى للربح ، تأسست في 

م، بهدف االرتقاء بأوضاع المرأة والشباب الفلسطيني والعمل على تمكين  7/11/2006قطاع غزة بتاريخ 
دراسات وبرامج ومشاريع وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة وخلق شخصيات قيادية شابة وذلك من خالل 

 . متنوعة ومتميزة في مجاالت التنمية المجتمعية والثقافة والدعم النفسي
وجاءت نشأة الجمعية كاستجابة لحاجة المجتمع المدني لحل المشكالت الحياتية التي تواجه المرأة والشباب 

رات النساء الفلسطينيات الفلسطيني، حيث تجاوزت الجمعية مفهوم اإلغاثة بسعيها نحو تنمية وبناء قد
 . والشباب

كما تسعى الجمعية من خالل رؤيتها ومنهجيتها المتمثلة في تعزيز مكانة ودور المرأة الفلسطينية والشباب في 
الحياة العامة ورعاية وتنمية المبادرات المحلية واإلقليمية التي تصب في تعزيز دور المرأة في المجتمع 

لية توازن حجم المشاركة التنموية والوطنية مع الحقوق التي يتحتم على الفلسطيني ، وكي تسهم في عم
 .المجتمع الفلسطيني إعطاؤه للمرأة 

كما تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها من خالل نشر الثقافة والوعي االجتماعي والصحي والسياسي 
اسي أو الفكري أو العرقي، واالقتصادي لبناء شباب فلسطيني واعي ومثقف ، بغض النظر عن االنتماء السي

والعمل على بناء وتأهيل الكوادر النسائية والشبابية لتمكينها من خوض حمالت الضغط والمناصرة تجاه 
تحقيق أهدافها ودعمها لتفعيل مشاركتها فى العملية التنموية والسياسية على مختلف األصعدة والمستويات ، 

ة حول وضع المرأة في فلسطين واالستفادة من الدراسات المقارنة باإلضافة إلى إعداد دراسات بحثية و تحليلي
 .المعّدة لالرتقاء بوضع المرأة الفلسطينية

 : الرؤية و الرسالة
النهوض بالمرأة الفلسطينية و الشباب للمشاركة في كافة جوانب الحياة العامة و في نفس الوقت االرتقاء 

 . افة المجاالتبمستوى المرأة و الشباب و تعزيز دورهم في ك
 : األهداف

 . النهوض بالمرأة الفلسطينية ثقافيا و اجتماعيا و سياسيا و اقتصاديا –
 . تطوير قيادات مجتمعية شابة لتأخذ دورها في عمليات البناء و التنمية –
 . التشبيك و نسج العالقات مع المؤسسات و االتحادات العامة في مجال المرأة و الشباب –

 : ةعضوية الجمعي



 . الجمعية عضو في شبكة المنظمات األهلية –
 . ” تابع لالتحاد األوروبي” الجمعية عضو في البادور  –
 . الجمعية عضو في تحالف المجتمع المدني للرقابة على إعادة إعمار قطاع غزة –
 . االئتالف األهلي لمدونة السلوك –
 . 1325عضو في ائتالف  –

 : مقدمة
ر األوضاع االقتصادية و االجتماعية و الصحية في فلسطين بشكل عام و في قطاع إن استمرار حالة تدهو 

غزة بشكل خاص ، نظرا الستمرار الحصار اإلسرائيلي و الذي طال أمده و كذلك االنقسام الداخلي البغيض 
 . و الذي بدأت آثارهما المدمرة تطال كل أبناء الشعب الفلسطيني و خاصة طبقاته الفقيرة

أرقام العاطلين عن العمل و آالف الخريجين الذين يجوبون الشوارع كل يوم بحثا عن فرصة عمل  حيث زادت
، و استمرار الحصار على قطاع غزة و أجزاء كثيرة من الوطن و إغالق المعابر و عدم قدرة المرضى على 

لالزمة لعالجهم و الحصول على الدواء لعدم توفره و كذلك عدم قدرة العديد منهم الوصول إلى المشافي ا
 .خاصة مرضى السرطان في قطاع غزة

و حتى اآلن و رغم مرور أكثر من عشرة سنوات على الحصار و التي شنت إسرائيل خاللها ثالث حروب 
مدمرة على قطاع غزة ، الزال آالف المواطنين ممن تهدمت بيوتهم و لم يتم إعمارها حتى اللحظة لهذا السبب 

 . ء و في الكرفانات و بقايا بيوتهم المهدمةأو ذاك يعيشون في العرا
و باإلضافة إلى ما تقدم جاءت مشكلة قطع الكهرباء و عدم انتظام ساعات التزود بها رغم قلتها و بغض 

النظر عن الحجج التي تسوقها الشركة أو حكومتي غزة و الضفة كانت هذه المشكلة من أقذر العقوبات التي 
ي قطاع غزة و التي عكست نفسها سلبا على توفر المياه الصالحة للشرب و تمارس ضد الشعب الفلسطيني ف

 إلخ…. النظافة و الحياة بشكل عام
اعذرونا على اإلطالة في هذا الجانب و حتى تكرار الكثير من األمثلة الدالة على سوء األوضاع و … أخيرا 

و لألسف الشديد رأينا أنها الزالت قائمة  تدني مستوى المعيشة و حرمان المواطنين الكثير من حقوقهم ، ألننا
و تفاقمت إلى مدايات عالية و ولدت حالة من القلق و عدم االطمئنان لدى الكثير من المواطنين و الذي 

 . جعل قسم منهم يهاجر و قسم آخر لديه االستعداد للهجرة خاصة الشباب و الطاقات العلمية
ء و الجهد و العمل الدائم و المستمر لجمعية الدراسات بعد كل ما تقدم و بعد عشر سنوات من العطا

 . 2016بطواقمها سواء من قبل مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية نقدم لكم تقريرنا السنوي للعام 



 : أوال: البناء المؤسسي في الجمعية •
 : مجلس اإلدارة

ات ( ناقش خاللها اجتماع 7) 2016انتظمت اجتماعات مجلس اإلدارة حيث عقد خالل العام  –
 . كافة قضايا العمل

 . التزم كافة أعضاء المجلس بحضور االجتماعات في مواعيدها –
 ل شكل المجلس من بين أعضاءه و من العاملين لجان لمتابعة القضايا العم –

 ين.لجنة تقييم العامل  •
 ةلجنة تعيين موظفي مشروع تأهيل النساء المهمشات في قطاع غز  •
 ةجنة تعيين موظفي مشروع شبكة األمان االجتماعي لألسر األكثر فقرا في قطاع غز ل  •
 .لجنة متابعة األمور المالية في الجمعية •
 . لجنة تطوير المؤسسة •

 : العاملين في الجمعية
كل قام جميع العاملين في الجمعية كل على حدة و بشكل جماعي و تعاوني بإنجاز المهام الموكلة بهم وبش

 . جيد و سادت روح الفريق الواحد و االحترام المتبادل فيما بينهم
 :ثانيا

 ي:على الصعيد اإلغاث 
نفذت الجمعية بالشراكة مع اإلغاثة اإلسالمية مشروع شبكة األمان االجتماعي و الذي استهدف األسر األكثر 

 : فقرا في قطاع غزة و في هذا المجال تم التالي
 :نوعةتوزيع مساعدات مت .1

زي مدرسي  –قرطاسية مدرسية  –قامت الجمعية بتوزيع العديد من المساعدات المتنوعة )قسائم شرائية 
 . أسرة مستفيدة 131دروس تقوية ( لعدد  –للمراحل الثالثة 

و ذلك حسب حاجة األسرة و بناء على العديد من الزيارات الميدانية التي قام بها فريق البحث الميداني في 
 . ية للحاالت المستفيدةالجمع

 : الجدول التالي يوضح نوع المساعدة و تاريخ توزيعها و عدد األسر المستفيدة
 الرقم نوع المساعدة الجهة المستفيدة العدد التاريخ

 31/12/2016-24/7أسرة  131قسائم شرائية األسر الفقيرة في مشروع شبكة األمان   .1



 5/8/2016-4أسرة  131قيرة في مشروع شبكة األمان زي مدرسي كامل + قرطاسية األسر الف .2
 ديسمبر -طالب نوفمبر 191دروس تقوية األسر الفقيرة في مشروع شبكة األمان  .3
 17/10/2016أسرة  65طرود األسر الفقيرة  .4

 : توزيع لحوم األضاحي –
ات أسرة من األسر الفقيرة و من الفئ 200كيلو لحم لعدد  400وزعت جمعية الدراسات 

المستهدفة بالجمعية و ذلك بدعم من اإلغاثة اإلسالمية ضمن مشروع توزيع لحوم 
 . األضاحي

 : ثالثا

 : على صعيد التشغيل
استضافت جمعية الدراسات العديد من الشباب و الشابات للعمل ضمن خلق فرص عمل للخريجين العاطلين 

 : عن العمل أو التطوع كما هو موضح في الجدول التالي
 .عو م االسم الجهة المرسلة الهدف التاريخ مدة التطالرق

 شهور 6 19/11/2015علياء ساق هللا طلب ذاتي تطوع  .1
 .هورش 3 16/8/2016سما اسماعيل طلب ذاتي تطوع   .2
 شهور 3 16/8/2016حنين حبوب طلب ذاتي تطوع   .3
 ورشه 3 5/1/2016زينب أبو دقة طلب ذاتي تطوع   .4
 شهور 6 1/2/2016تطوع أسامة يونس طلب ذاتي   .5
 رشهو  3 1/4/2016صفاء العبويني طلب ذاتي تطوع  .6
 شهور 4 2/4/2015أحالم حميد طلب ذاتي تطوع   .7
 شهور 4 16/10/2016بسمة الصواف اإلغاثة اإلسالمية تشغيل  .8
 رشهو  4 16/10/2016منال الحرازين اإلغاثة اإلسالمية تشغيل  .9

 شهور 4 16/10/2016مية تشغيل آية التتر اإلغاثة اإلسال .10
 شهور 4 16/10/2016آرام جمعة اإلغاثة اإلسالمية تشغيل  .11
 شهور 5 16/10/2016رانية الدحدوح اإلغاثة اإلسالمية تشغيل  .12
 شهر 16/10/2016عبد هللا أبو سكران اإلغاثة اإلسالمية تشغيل  .13
 هورش 4 20/12/2016ورد الخضري اإلغاثة اإلسالمية تشغيل  .14
 شهور 4 20/12/2016لؤي السوافيري اإلغاثة اإلسالمية تشغيل   .15



 : رابعا التدريب
 

 الرقم التاريخ عنوان التدريب المرشح/ة الجهة المنفذة للتدريب
 تدريب إدارة الذات طاقم الجمعية جمعية الدراسات 1/2/2016-31/3/2016 .1
 عراء الجدد الخريجين الجدد د/ هدالء القصارتنمية و تطوير مواهب الش 1/2/2016-30/4/2016 .2

 د/ غسان عنبتاوي 
 تطوير قدرات العاملين في المؤسسات العاملة في مجال المرأة  22-23-24/5/2016 .3

 زينب أبو دقة
 اإلغاثة الطبية

حماية الصحفيين في النزاعات المسلحة ميرفت أبو خوصة المعهد الفلسطيني لإلتصال و  20/4/2016 .4
 يةالتنم
 في جمعية الدراسات NDC تدريب في اإلدارة المالية طاقم الجمعية 2016إبريل  –مارس  .5
 تدريب في الجانب اإلداري  2016مايو  .6

في جمعية  NDC دليل مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة و المدير التنفيذي و طاقم العاملين –دليل الموظفين 
 الدراسات

لمؤسسات التي تعنى بالمرأة و الطفل أزهار أبو شعبان التحالف العمل المشترك بين ا 16/2/2016 .7
 المدني للرقابة على اإلعمار
 أسامة يونس –تدريب مدربين في الدعم النفسي ميرفت أبو خوصة  18-20/10/2016 .8

 اإلغاثة اإلسالمية
 كيفية إدخال البيانات ميرفت أبو خوصة اإلغاثة اإلسالمية 28/7/2016 .9

10. 
 2016أكتوبر 

 بناء قدرات المؤسسات المحلية مجلس اإلدارة و المدير التنفيذي و المحاسب و منسق المشاريع
 اإلغاثة اإلسالمية

 شرح دليل الشركاء المدير التنفيذي 27/7/2016 .11
 المحاسب االغاثة االسالمية
 تدريب اإلدارة و النتائج أزهار أبو شعبان شبكة المنظمات 14-16/8/2016 .12



 من المستفيدين شبكة المنظمات 10أكتوبر الرقابة على االنتخابات  –بتمبر س .13
 الضغط و المناصرة منال الحرازين مركز شئون المرأة  13-20/11/2016 .14

 . خامسا : على الصعيد التثقيفى
فنية ” عد قامت الجمعية بتنفيذ العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية المتنوعة والمتعددة وعلى كافة الص

 ” وترفيهية واجتماعية
 : فعاليات ثقافية وفنية ورحالت -1
تم تنفيذ يوم ترفيهي لألطفال الذين يسكنون في الكرافانات في بيت حانون و تم تقديم  16/1/2016بتاريخ  –

 طفل و 150وحبة غذاء و العاب لألطفال ضمن مبادرة من الوفد االسترالي الممثل بالسيدة عال عودة لعدد 
 . طفلة
تم تنفيذ يوم طبي مجاني لفحص النظر بالتعاون مع مركز الوسام للبصريات و تم  20/1/2016بتاريخ  –

من خالله عمل نظارات طبية بنصف التكلفة و حضر العديد من السيدات اللواتي يعانين من مشاكل في 
 . البصر و تم عمل الالزم لهن

حضره ” يوم المرأة العالمي” وفني بمناسبة الثامن من آذار نفذت الجمعية حفل ثقافي 9/3/2016بتاريخ  –
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة و الموظفين و بعض أعضاء الجمعية العمومية و أصدقاء الجمعية والعديد من 

الشخصيات االعتبارية والمجتمعية واألكاديمية حيث تخلل الحفل فقرات غنائية و ترفيهية و أيضا توزيع 
 . ع الحاضرينالورود على جمي

نفذت الجمعية فعالية بمناسبة يوم األسير الفلسطيني مقابل مقر الصليب األحمر  14/4/2016بتاريخ  –
بغزة وتخلل الفعالية كلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. مريم أبو دقة و كلمة للجنة األسرى للقوى الوطنية و 

خل سجون االحتالل وشاركت األسيرات اإلسالمية وعرض مسرحي صامت يعبر عن معاناة األسرى دا
المحررات بهذه الفعالية تقديرا و تخليدا ليوم األسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من إبريل من كل 

 . عام
مع السيدات المستفيدات في ” يال نمشي ” نفذت الجمعية مبادرة رياضية بعنوان  17/11/2016بتاريخ  –

في قطاع غزة وبمشاركة مدرب ورشات التوعية الصحية د. محمد منصور  مشروع تأهيل النساء المهمشات
ومجلس اإلدارة و المدير التنفيذي و الموظفين و المتطوعين في جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية 

 حيث تم التجمع أمام ميناء غزة والمشي باتجاه الكورنيش لمدة ساعة تخللها الحديث من قبل المدرب على
أهمية المشي الصحية و إرشادات المشي الصحيحة و تم تغطية الفعالية إعالميا و توثيقها من قبل العديد من 

 . وسائل اإلعالم من ضمنها فضائية الكوفية و صوت الشعب



 98نفذت الجمعية يوم مفتوح بمناسبة اختتام ورشات التوعية الصحية بحضور  27/11/2016بتاريخ  –
ت اللواتي حضرن ورشات التوعية والقت االستفادة من المعلومات و المواضيع التي تحدث مستفيدة من السيدا

عنها د. محمد منصور أثناء الورشات كما و أجاب الدكتور على كافة االستفسارات من قبل الحضور و 
 . تحدث عن هشاشة العظام لما له من أهمية كبيرة عند السيدات كبار السن

 : ندوات ومؤتمرات -2
لكيفية ” حضر فريق عمل الجمعية مناقشة ورقة بحثية بعنوان الرؤية الجندرية  4/1/2016بتاريخ  –

الذي ” الوصول لحقوق المرأة ومكانتها المتقدمة ضمن عمليات التغيير االجتماعي نحو العدالة االجتماعية 
 . نفذه مركز دراسات المجتمع المدني ضمن المؤتمر السنوي الثامن

شاركت الجمعية بحضور اجتماع المؤتمر الوطني إلنهاء االنقسام و المشاركة بجميع  11/2/2016بتاريخ –
 . الفعاليات المتعلقة به و ذلك في مؤسسة مفتاح

شاركت الجمعية بحضور حلقة نقاش حول دراسة بعنوان تحديد الفجوات بين قطاعي  23/2/2016بتاريخ  –
 . منظمات األهليةالمرأة و التأهيل و ذلك بدعوة من شبكة ال

 شاركت الجمعية بحضور اجتماع مع السيد بشير الريس مسئول ملف اإلعمار في 20/3/2016بتاريخ  –
UNDP و دار اللقاء حول حقائق إعادة اإلعمار بالمفهوم الشامل و إعادة بناء و تنمية قطاع غزة . 

الذي  2015فحة الفساد فلسطين شاركت الجمعية بحضور مؤتمر واقع النزاهة ومكا 26/4/2016بتاريخ  –
 . نفذه ائتالف أمان من أجل النزاهة والمساءلة

شاركت الجمعية بحضور مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة االنقسام  19/5/2016بتاريخ  –
 . و الفصل في مطعم الاليت هاوس و ذلك بدعوة من شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية

شاركت الجمعية بحضور مؤتمر حول االنتخابات المحلية بدعوة من لجنة االنتخابات 8/8/2016بتاريخ  –
 . حضره جميع المؤسسات المشاركة في الرقابة على االنتخابات

 GBV العنف المبني على النوع االجتماعي” شاركت الجمعية بحضور مؤتمر  22/9/2016-21بتاريخ  –
 .UNWOMEN وذلك في فندق المتحف بدعوة من ”
شاركت الجمعية بحضور المؤتمر الوطني السابع بدعوة من مؤسسة مفتاح  20/11/2016-19بتاريخ  –

 . حول تحديات النساء في المشاركة لوضع السياسات وذلك في فندق الكمودور
شاركت الجمعية بحضور مؤتمر نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في قاعة  4/12/2016بتاريخ  –

 . ة من وزارة المرأة المتحف بدعو 



 . ورشات عمل متنوعة -3
العديد من ورشات العمل والجداول التالية ترصد تاريخ وعنوان الورشة  2016نفذت الجمعية خالل عام 

 : وبعض اإليضاحات

 (1) جدول رقم
 الرقم التاريخ عنوان الورشة إيضاحات

حضر الورشة ” عدالة وسيادة القانون مكافحة الفساد والمساءلة لوصول الفلسطينيين لل“ 14/1/2016 -1
 سيدة من كافة الفئات العمرية 30

من الشباب و  25األسرى الفلسطينيون واقع المعاناة وضرورة التحرير حضر الورشة  21/1/2016 -2¬
 الشابات

 من السيدات 30حل النزاع وتحليل الصراع وكيفية التعامل مع المشاكل حضر الورشة  11/4/2016 -3
 من السيدات 30ديمقراطية دون حقوق المرأة ليست ديمقراطية حضر الورشة  13/4/2016 -4

 سيدة25حق الملكية و السكن حضر الورشة  13/10/2016 -5
 من السيدات 50وعد بلفور حضر الورشتين عدد  2/11/2016 -6
و  من السيدات 50أهمية المهارات الناعمة في خلق فرص عمل حضر الورشة عدد  7/11/2016 -7

 الشباب و الشابات ومجلس االدارة و طاقم المؤسسة
 من السيدات 40أموالك بالبنك أمان حضر الورشة  14/11/2016 -8

ورشات متتالية حول الطفل و كيفية التعامل معه بكافة  7تم االتفاق على تنفيذ  2015في ديسمبر  –
ات منهم في شهر ديسمبر و نفذت في ورش 5المجاالت و ذلك مع مركز ض للثقافة و التنمية و تم تنفيذ 

 : ورشتان و هما كالتالي 2016يناير 
 (2) جدول رقم

 الرقم التاريخ عنوان الورشة إيضاحات
نفذت الروشات في  –اآلثار السلبية للتكنولوجيا العصرية على التحصيل العلمي للطفل.  5/1/2016 .1

الفقيرة و المهمشة بشكل عام وكان الحضور من  الجمعية الدراسات النسوية التنموية حيث استهدفت األسر
 . السيدات و الرجال

 ألقى د/ غسان عنبتاوي جميع الورشات-
 . اإلعالم العام الموجه و آثاره على الطفل 12/1/2016 .2



 : سادسا : المشاريع
كتها في بناء من خالل رؤية الجمعية و رسالتها و أهدافها تجاه المرأة و دورها الرئيسي في المجتمع و مشار 

 . حياة كريمة لذاتها و ألسرتها و لجميع من هم حولها ، كانت مشاريع الجمعية
حيث استمرت الجمعية في مشاريعها الهادفة إلى تدريب و تشغيل المرأة و تطويرها و رعايتها على كافة 

المشاريع المنفذة و الصعد الثقافية و االجتماعية و الصحية و االقتصادية و سندون في تقريرنا هذا كافة 
 . 2016الجاري تنفيذها خالل العام 

 : المشاريع الجاري العمل على تنفيذها •

 مشروع التطريز و الخياطة : 
استمر العمل في مشروع التطريز حيث تم تجهيز عدد من المطرزات بأيدي السيدات ذوات الدخل المحدود  –

 . ليخفف من أعباؤهن االقتصادية
المطرزات اليدوية في معارض محلية و للوفود األجنبية و يتم إيداع عائد مبيعات تسويق عدد من  –

 . المطرزات بحساب التطريز في بنك القدس
شاركت الجمعية في معرض للتراث الفلسطيني بمناسبة يوم المرأة العالمي  3/2016-15/16/17بتاريخ  –

 . لخامسة مساءا  وذلك في منتجع الشاليهات من الساعة الثامنة صباحا حتى ا
شاركت الجمعية في معرض راجع يا دار للتراث الفلسطيني حيث شاركت الجمعية  15/5/2016بتاريخ  –

 . بكافة المنتجات المطرزة و ذلك بالتعاون مع إتحاد الشباب التقدمي
ة جرد المطرزات الموجودة لدى الجمعية وعمل كشف بالموجودات تحضيرا لتجهيز قائمة مشغوالت جديد –

 . للمعرض السنوي الذي ينفذه مركز شئون المرأة في شهر مارس من كل عام
زى رياضي كامل للفئة المستفيدة من مشروع تأهيل النساء المهمشات في قطاع غزة  250أنجزت الجمعية  –

 .وتم تسويق بعض المنتجات الموجودة سابقا

  غزةمشروع شبكة اآلمان االجتماعي لألسر األكثر فقرا في قطاع : 
 23/7/2017حتى  24/7/2016نفذت الجمعية المشروع بالشراكة مع اإلغاثة اإلسالمية في الفترة من 

مناطق معسكر الشاطئ و الشيخ رضوان و تل الهوا و ” أسرة فقيرة في غزة  132استهدف المشروع عدد 
ميرفت أبو  –يونس  و في هذا المجال قام باحثي الجمعية كل من أسامة” النصر و الصفطاوي و الكرامة

خوصة بالعديد من الزيارات لألسر المستهدفة في المناطق المذكورة أعاله و اإلطاللة على أوضاعهم 
المعيشية و تدوين مالحظاتهم أول بأول و تسجيل استمارة لكل حالة و بناء  على ذلك و في الفترة المحددة 

 . سرتم تقديم المساعدات لهذه األ31/12/2016 – 24/7/2016من



 مشروع تأهيل النساء المهمشات في قطاع غزة : 
بتمويل الصندوق العربي لإلنماء  30/6/2017حتى  1/7/2016نفذت الجمعية المشروع في الفترة من  –

االقتصادي و االجتماعي إدارة البنك اإلسالمي للتنمية و إشراف مؤسسة التعاون ، يشمل المشروع عدة برامج 
توعية صحية ، يستهدف  –الدعم القانوني  –الدعم النفسي  –التدريب المهني  – و هي اللياقة البدنية

سيدة لتستفيد من كافة برامج المشروع ، تم تجهيز قاعة اللياقة البدنية و قاعة التدريب المهني  200المشروع 
 . و قاعة التدريب لتنفيذ ورشات التوعية الصحية و الدعم النفسي و القانوني

تم زيارة األستاذ عاطف الغصين للمؤسسة لفتح مظاريف العطاءات الخاصة  20/7/2016بتاريخ  –
 . بتوريدات المعدات واألجهزة و بمشاركة اللجنة المكلفة بذلك

 تم توريد معدات وأجهزة لصالة الرياضة والتدريب المهني 4/8/2016بتاريخ  –
( لقسم الرياضة وقسم التدريب المهني 2عقد اجتماع لفتح مظاريف العطاءات عدد ) 30/8/2016بتاريخ  –

 .ظهرا بحضور مندوب مؤسسة التعاون وأعضاء لجنة فتح المظاريف 12الساعة 
تم من خاللها  27/11/2016و انتهت بتاريخ  23/10/2016بدأت ورشات التوعية الصحية بتاريخ  –

رشات التوعية الصحية طرح العديد من المواضيع و استفادت النساء بشكل ملحوظ و واضح و تناولت و 
” كلى –قلب  -ضغط -سكر“األمراض المزمنة  –المواضيع التالية : التوعية في مجال )التغذية الصحية 

 المرأة الحامل والوالدة( -تغذية الطفل –أمراض السمنة 

 حيث شارك بها عدد كبير من السيدات اللواتي تلقين توعية صحية” يال نمشي ” و تم تنفيذ مبادرة بإسم 
 . وتم من خاللها الحديث عن فوائد المشي لما له من آثار إيجابية صحية 17/11/2016بتاريخ 

 مالحظة / تم الحديث عنها بالتفصيل سابقا*

 بدأ التدريب المهني و استهدف تدريب عدد 1/11/2016بتاريخ  –

ات لكل مجموعة و تم تقسيم المستفيدين على مجموع 3/12/2016بدأت ورشات الدعم النفسي بتاريخ  –
مجموعة و تناولت ورشات الدعم و التفريغ النفسي المواضيع التالية )التخفيف من الضغط  13سيدة و  15

 (رعاية ذاتية –تفريغ نفسي  –تحقيق توازن نفسي للنساء من خالل ) سيكودراما  –النفسي 

على مجموعات لكل مجموعة و تم تقسيم المستفيدات  26/12/2016بدأت ورشات الدعم القانوني بتاريخ  –
 – 1325قرار –سيدة لتستفيد من مواضيع الدعم القانوني و هي )قانون األحوال الشخصية  35-30من 

 .الجندر -اتفاقية سيداو



 : سابعا : العالقات العامة و التشبيك
درجة مساعدة طلبة الماجستير في تعبئة االستبيانات الخاصة بالدراسات التي يعدونها للحصول على  –

 . الماجستير
تنسيق مجموعة من اللقاءات مع األسيرات المحررات بالتعاون مع صوت نساء غزة ليتم الحديث عن  –

 .تجربتهن النضالية في األسر على أن يكون البرنامج برعاية جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية
حتالل و ذلك في أمام مقر الصليب األحمر المشاركة في الوقفة األسبوعية لدعم األسرى في سجون اال –

 . بغزة
المشاركة في اجتماعات قطاع المرأة في شبكة المنظمات األهلية و التي تتناول مناقشة العديد من  –

المواضيع المهتمة بقضايا النساء في مختلف المجاالت و ما يطرح من موضوعات على الساحة و ما 
 . يستجد

لوفد اإليطالي للجمعية ممثل بالسيدة ميري و تم االطالع على أنشطة الجمعية زيارة ا 4/1/2016بتاريخ  –
 . و شراء بعض المطرزات الفلسطينية

قامت الجمعية بزيارة بهدف تنسيق الجهود والتعاون وبحث عرض مشروع حول العنف  6/1/2016بتاريخ  –
 . المبني على النوع االجتماعي

بة عدد من األسيرات المحررات مع مفوضية فتح لعمل كتاب حول بداية توثيق تجر  2/2/2016بتاريخ  –
 . األسيرات المحررات

 .لقاء مع السيدة اعتماد وشح من مركز شؤون المرأة لعمل فيلم بمناسبة الثامن من آذار 8/2/2016بتاريخ  –
خصوص عمل بريطانيا ب –لقاء مع السيد محمد األغا مندوب من اإلغاثة اإلسالمية  9/2/2016بتاريخ  –

تقييم لمشروع كفاالت األسر الفقيرة بقطاع غزة وتم التقييم بحضور مدير اإلغاثة ومديرة التقييم ومدير 
البرنامج وحصلنا على تقييم العمل بامتياز ولذلك تم وعود بتجديد المشروع لمدة عام ولعدد أكبر من األسر 

 . المحتاجة
اع من أجل إنهاء االنقسام و تحقيق المصالحة و ذلك شاركت الجمعية بحضور اجتم 9/2/2016بتاريخ  –

 . بدعوة من شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية
حضر المدير التنفيذي اجتماع تحضيري لحملة إنهاء االنقسام بمشاركة مدراء  14/2/2016بتاريخ  –

 . المؤسسات النسوية واألطر في مقر االتحاد العام للمرأة الفلسطينية
شاركت الجمعية باحتفال الشفافية السنوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي  15/2/2016بتاريخ  –

 . نفذه االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة )أمان( وذلك في فندق الروتس



شاركت الجمعية بحضور ورشة عمل كتدريب على العمل المشترك بين المؤسسات  16/2/2016بتاريخ  –
رأة و الشباب و األطفال على أن يتم تمويل مشروع مشترك بين أكثر من مؤسسة أو مؤسسة التي تعنى بالم

 .قائمة بذاتها و ذلك بدعوة من التحالف المدني للرقابة على إعادة اإلعمار
شاركت الجمعية بحضور ورشة عمل بعنوان توجهات الرأي العام الفلسطيني حول  16/2/2016بتاريخ  –

 . سية و ذلك بدعوة من مؤسسة مفتاحمشاركة النساء السيا
شاركت الجمعية بحضور اجتماع مع السيد عبد المنعم الطهراوي و السيدة نور أبو  25/2/2016بتاريخ  –

كويك من مؤسسة أوكسفام للحديث عن مدونة السلوك و تطوير مدونة السلوك لدمج النوع االجتماعي و 
 . التي ستنفذ لهذا الغرض المشاركة في المجموعات المركزة بإسم الجمعية

ضمن مبادرات مشروع طالئع  Greative Vision شاركت الجمعية بحضور فيلم 29/2/2016بتاريخ  –
 . من أجل الترابط االجتماعي و ذلك بدعوة من جامعة غزة

 . 1325المشاركة في حضور اجتماع في االتحاد العام للمرأة بخصوص قرار  29/2/2016بتاريخ  –
شاركت الجمعية بحضور اجتماع مناقشة التحضيرات الخاصة بفعاليات يوم المرأة  1/3/2016بتاريخ  –

 . العالمي
شاركت الجمعية بحضور اجتماع للترتيب لمبادرة النساء يردن و تحضير رسالة  1/3/2016بتاريخ  –

ذا اليوم باسم المبادرة في الثامن من آذار و االتفاق على مجموعة من األنشطة و الفعاليات الخاصة به
 . المبادرة و ذلك في مؤسسة مفتاح

شاركت الجمعية في مسيرة الثامن من آذار الساعة الحادية عشر صباحا  أمام مقر  7/3/2016بتاريخ  –
 . الصليب األحمر بغزة التي نفذتها المؤسسات النسوية واالتحاد العام للمرأة الفلسطينية

يرة السلسلة البشرية بمناسبة الثامن من آذار مقابل المجلس شاركت الجمعية بمس 14/3/2016بتاريخ  –
 . التشريعي والتي نفذتها مؤسسة مفتاح بغزة والتي تزامن وقت المسيرة مع مسيرة في منطقة رام هللا والقدس

تم لقاء مع األستاذ بسام الوحيدي مدير المنتدى الفلسطيني لتعزيز التنمية المجتمعية  16/3/2016بتاريخ  –
 .بهدف التشبيك والتعاون المشترك بين جمعيتنا والمنتدى” بالفد“لتمكين الديمقراطي وا
المصالحة الفلسطينية بين مسارات ” شاركت الجمعية بحضور حلقة نقاش بعنوان  23/3/2016بتاريخ  –

 . وذلك في قاعة عبد هللا الحواراني” المقاومة والتسوية 
و االجتماع باألستاذ باسل ناصر من  UNDP فيذي بزيارة إلى مقرقامت المدير التن 12/4/2016بتاريخ  –

 . أجل الحصول على تمويل لترميم مقر الجمعية الجديد و تمت الوعود باإليجاب
عقدت الجمعية االجتماع السنوي للجمعية العمومية وتم إقرار ومناقشة التقرير  18/4/2016بتاريخ  –



و هو شركة دليل لالستشارات  2016دقق الحسابات الخارجي للعام واختيار م 2015اإلداري والمالي للعام 
 . و التدقيق

حضر وفد من اإلغاثة اإلسالمية بريطانيا مكون من السيدة هبة أبو جربوع منسقة  28/4/2016بتاريخ  –
من اإلغاثة  التقييم والمتابعة والسيد إبراهيم قميلة منسق مالي باإلغاثة وذلك لتقييم المشاريع التي تم تمويلها

 . اإلسالمية والتي تم تنفيذها في العام الماضي
 . تم قبول الجمعية كعضو في شبكة المنظمات األهلية 3/5/2016بتاريخ  –
زار السيد وسام الحسني من دائرة الجمعيات في وزارة الشؤون االجتماعية بغزة والتقى  1/5/2016بتاريخ  –

ك بهدف تصنيف المؤسسة وتحديث البيانات الخاصة بالجمعية لدى مع مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي وذل
 . وزارة الشؤون و تم تعبئة استمارة بيانات عن المؤسسة و إرسالها عبر البريد االلكتروني

يونيو تم تغذية موقع الجمعية االلكتروني بكافة األخبار األنشطة و  –مايو  –إبريل  –خالل شهر مارس  –
 . ت و الدراسات و كافة الفعاليات التي تنفذها الجمعية و يستمر العمل بتحديث البياناتالمشاريع و االنجازا

إعادة الثقة للمرة الثانية للجمعية في انتخابات التحالف المدني للرقابة على إعادة إعمار قطاع غزة ضمن  –
 . مجموعة مؤسسات المجتمع المدني

عمل حول قانون األحوال الشخصية الفلسطيني  شاركت الجمعية بحضور ورشة 13/7/2016بتاريخ  –
 . بدعوة من االتحاد العام للمرأة 

شاركت الجمعية بحضور جلسة استماع لوزير االقتصاد /السيد مأمون أبو شهال ،  18/7/2016بتاريخ  –
ة ناقش فيها مشروع البطالة المقدم من قبل الوزارة وأجاب على استفسارات وأسئلة الحضور ،و ذلك في قاع

 . الاليت هاوس بدعوة من مؤسسة أمان
لقاء مع الدكتور ماجد الفرا من مركز تطوير المؤسسات لمناقشة النظام اإلداري  18/7/2016بتاريخ  –

 . والمالي مع مجلس اإلدارة و المدير التنفيذي
ن شاركت الجمعية بحضور ورشة عمل حول القانون الدولي بدعوة من مركز شئو  20/7/2016بتاريخ  –

 . المرأة 
شبكة األمان ” حضور اجتماع توقيع اتفاقية مع اإلغاثة اإلسالمية لمشروع  24/7/2016بتاريخ  –

 . في مقر اإلغاثة اإلسالمية” االجتماعي لألسر األكثر هشاشة في قطاع غزة 
تم تسجيل جمعية الدراسات كعضو مراقب في االنتخابات المحلية لدى لجنة  25/7/2016بتاريخ  –
 . نتخابات المركزيةاال
 .شاركت الجمعية بحضور ورشة عمل بعنوان التشبيك والتأييد لحقوق اإلنسان 26/7/2016بتاريخ  –



شاركت الجمعية بحضور لقاء حول االنتخابات المحلية ودور المؤسسات األهلية في  27/7/2016بتاريخ  –
 . من لجنة االنتخابات المركزيةالرقابة بحضور السيد جمال الخالدي في قاعة جراندباالس بدعوة 

شاركت الجمعية بحضور اجتماع بعنوان تعزيز دور المؤسسات النسوية في  31/7/2016بتاريخ  –
انتخابات المجالس البلدية والتنسيق لعمل حملة لتشجيع النساء على المشاركة والترشيح وإصدار بيان خاص 

ة وتشكيل قوة داعمة للموضوع و ذلك بدعوة من االتحاد بالحملة ودعوة الفصائل إلى اجتماع للتعريف بالحمل
 . العام للمرأة 

شاركت الجمعية بحضور اجتماع للفصائل بدعوة من الحملة التنسيقية لتعزيز مشاركة  4/8/2016بتاريخ  –
المرأة في االنتخابات البلدية ، وذلك بحضور ممثلي الفصائل لمناقشة رؤية األحزاب لمشاركة المرأة في 

 . ياكل السياسية واألحزاب و ذلك في مركز شؤون المرأة اله
شاركت الجمعية بحضور اجتماع لحملة تعزيز مشاركة المرأة في االنتخابات ،وذلك  7/8/2016بتاريخ  –

 . بدعوة من االتحاد العام للمرأة 
استفسارات  للجمعية السيد إبراهيم الغوضي من اإلغاثة اإلسالمية وذلك بهدف حضر 20/8/2016بتاريخ  –

 . محددة عن مستفيديه من المشروع
عقدت الجمعية اجتماع مع المستفيدين من مشروع شبكة األمان االجتماعي لألسر  20/8/2016بتاريخ  –

األكثر هشاشة في قطاع غزة ترأس االجتماع كل من م. سها أبو غزالة و الصحفي محمد الزعنون وتضمن 
عم وآلية العمل في المشروع وآلية تقديم الخدمات في المشروع وتعبئة االجتماع تعريف عن المؤسسة وعن الدا 

 . نموذج احتياجات المستفيدين في االجتماع
من مستفيدين اإلغاثة اإلسالمية لتعبئة نموذج تحديد  32عقدت الجمعية مع  29/8/2016بتاريخ  –

 . المستفيدين احتياجات ملحة وحضر مندوب اإلغاثة أ. منار عليان لمتابعة الموضوع مع
شاركت الجمعية بحضور اجتماع تواصل في طاقم شؤون المرأة و بحضور السيدة  25/8/2016بتاريخ  –

كارال من التعاون االيطالي الممول للمشروع عبر السكايب وإعطائها نبذة عن كل مؤسسه مشاركة في تواصل 
 . وعملها وانجازاتها في المجتمع

عية بتعبئة استبيان حول المساواة بين الجنسين في المياه و الصرف شاركت الجم 28/8/2016بتاريخ  –
 .ضمن شبكة تواصل وإرساله لطاقم شؤون المرأة  GVC الصحي في األراضي الفلسطينية

 16شاركت الجمعية بحضور اجتماع مع المؤسسات النسوية لمناقشة فعاليات حملة ال 4/9/2016بتاريخ  –
 . ي وزارة شئون المرأة يوم لمناهضة العنف ضد المرأة ف

شاركت الجمعية بحضور لقاء للمؤسسات المشاركة في الرقابة على االنتخابات في  8/9/2016بتاريخ  –



 . التيرنا بدعوة من شبكة المنظمات األهلية
شاركت الجمعية بحضور اجتماع بعنوان العمل على توحيد منظومة حقوق قانونية  11/9/2016بتاريخ  –

فاقية سيداو ووثيقة إعالن االستقالل الفلسطينية ووثيقة حقوق المرأة بدعوة من شبكة المنظمات استنادا إلى ات
 . األهلية

تنفيذ لقاءين بالتنسيق مع المجلس النرويجي لالجئين لعدد من النساء والرجال من الفئة المستفيدة لدى  –
 . توبرجمعية الدراسات ، بعنوان )حق الملكية والسكن ( وذلك خالل شهر أك

شاركت الجمعية بحضور لقاء مع منظمة اوتشة الدولية لالطالع على أولويات  12/10/2016بتاريخ  –
قطاع المرأة ولمناقشة الوضع العام في قطاع غزة بمشاركة السيدة أليكساندرا من مكتب األمم المتحدة للشئون 

 . اإلنسانية و ذلك بدعوة من شبكة المنظمات األهلية
 . شاركت الجمعية بحضور اجتماع قطاع المرأة في شبكة المنظمات 26/10/2016بتاريخ  –
أهمية جودة التعليم في رياض األطفال ” شاركت الجمعية بحضور اليوم العلمي  27/10/2016بتاريخ  –

 . في قاعة الاليت هاوس بدعوة من اإلغاثة اإلسالمية“
مدى نجاعة الخدمات المقدمة من الجمعية  نفذت الجمعية مجموعة مركزة لقياس 1/11/2016بتاريخ  –

 . بالتعاون مع اإلغاثة اإلسالمية ،ورفع النتائج إلى اإلغاثة ضمن تدريب تطوير القدرات للجمعية
شاركت الجمعية بحضور حفل توقيع ميثاق شرف األحزاب السياسية المتعلق بتمويل  7/11/2016بتاريخ  –

 . ل األحمر الفلسطيني و بدعوة من ائتالف أمانالحمالت االنتخابية و ذلك في قاعة الهال
شاركت الجمعية بحضور لقاء حواري حول أهمية نظام معلوماتي موحد خاص  20/11/2016بتاريخ  –

 . بحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي بدعوة من مركز شئون المرأة 
وع شباب من أجل مشاركة سياسية شاركت الجمعية بحضور اللقاء الختامي لمشر  21/11/2016بتاريخ  –

 . فاعلة للمرأة و ذلك في قاعة الروزا بدعوة من االتحاد العام للمرأة 
يوم ،  16شاركت الجمعية بحضور لقاء لتنسيق فعالية قطاع المرأة لحملة إل  22/11/2016بتاريخ  –

 ن شبكة المنظمات األهليةواالتفاق على عمل وقفه في الجندي المجهول بمشاركة نسويه كبيرة وذلك بدعوة م
. 

في برنامج األمم المتحدة  undp/deep تم زيارة السيد طارق شتات مدير برنامج 28/11/2016بتاريخ  –
 . اإلنمائي للعمل المشترك وإتاحة الفرصة لنا لتقديم مشروع

التعليم و شاركت الجمعية بحضور فعالية التزويج المبكر حرمان لحق الفتيات في  30/11/2016بتاريخ  –
يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في قاعة الشاليهات بدعوة من مركز شئون  16ذلك ضمن أنشطة حملة الــ



 . المرأة 
شاركت الجمعية بحضور الورشة الختامية لمشروع تمكين وحدات النوع االجتماعي  30/11/2016بتاريخ  –

 . في النقابات في قاعة الروتس بدعوة من طاقم شئون المرأة 
يوم في  16شاركت الجمعية بحضور المعرض التشكيلي ضمن فعاليات حملة الـ 5/12/2016بتاريخ  –

 . األوريجانو بدعوة من اتحاد لجان المرأة 
لقاء السيد محمد أبو دوابة لالطالع على الخطة اإلستراتيجية وحضر االجتماع كل  6/12/2016بتاريخ  –

اإلدارة وأمين السر والمدير التنفيذي وتخلل االجتماع مناقشة من رئيس مجلس اإلدارة و نائب رئيس مجلس 
 . الخطة

زار المؤسسة مندوب من مكتب األونروا غرب غزة السيد نهرو عبد العاطي  15/12/2016بتاريخ  –
والسيدة مدلين حسنين و تضمن اللقاء مناقشة قضية الترامال وبعض القضايا التي يعاني منها الشباب في 

 . ى أساس التشبيك والتعاون المشترك بين الجمعية والمركزقطاع غزة عل
زار الجمعية وفد من جمعية آفاق جديدة و التقى بمجلس اإلدارة و المدير التنفيذي  21/12/2016بتاريخ  –

و قدموا شكر للمدير التنفيذي و التعاون الموصول بين المؤسستين و تخلل اللقاء تقديم درع شكر و تقدير 
 . راسات النسوية التنموية الفلسطينية على جهودها في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزةلجمعية الد

 . إنجاز دراسة حول الترامادول في قطاع غزة –

 : ثامنا : فعاليات اجتماعية و جماهيرية
الل و المشاركة في اعتصام الصليب األحمر الذي يساند األسرى و األسيرات الصامدين في سجون االحت –

 . الذي يقام كل إثنين من كل أسبوع
زيارة وفد من الجمعية لألستاذ صالح عبد العاطي في مقر مسارات و تهنئته بافتتاح  3/2/2016بتاريخ  –

 . المقر
شاركت الجمعية بحضور اجتماع من أجل إنهاء االنقسام و تحقيق المصالحة و ذلك  9/2/2016بتاريخ  –

 . هلية الفلسطينيةبدعوة من شبكة المنظمات األ
 قام فريق العمل ومجلس اإلدارة بزيارة الدكتورة نسرين الجدي بمناسبة المولود الجديد 10/2/2016بتاريخ  –
قام أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء من فريق العمل بتقديم واجب العزاء من السيد أبو  10/2/2016بتاريخ  –

 . عدي عكيلة بوفاة والدته
 . قام مجلس اإلدارة بواجب عزاء أسرة د. محمد أبو سمرة 20/3/2016بتاريخ  –
 . قام مجلس اإلدارة بواجب العزاء ألسرة السيد أبو زكي العجرمي 20/3/2016بتاريخ  –



حضر وفد من االتحاد العام للمرأة لتهنئة الدكتورة مريم أبو دقة بمناسبة عيد األم و  21/3/2016بتاريخ  –
 . قدموا لها الورود

زار طاقم الجمعية ومجلس اإلدارة السيد عماد أبو رحمة لتهنئة بمناسبة حصوله على  23/3/2016يخ بتار  –
 . درجة الدكتوراه 

 . زيارة عضو مجلس اإلدارة أحمد حنيدق و تهنئته بسالمة زوجته –
 . زيارة عضو الجمعية العمومية تغريد جمعة و تهنئتها بنجاح ابنتها في الثانوية العامة –
 . ة عضو مجلس اإلدارة سميرة موسى و تهنئتها بنجاح ابنها في الثانوية العامةزيار  –
 . زيارة األسيرة سميرة مهنا و تقديم واجب العزاء بوفاة زوجها –
 . زيارة األسيرة رحاب السالمي بسبب مرضها –
 تقديم واجب العزاء للمرحوم حاتم الجيش 1/8/2016بتاريخ  –
مؤسسة ممثلة في مجلس اإلدارة و المدير التنفيذي بزيارة الدكتور رباح مهنا قامت ال 1/8/2016بتاريخ  –

 . في مستشفى العودة وتهنئة بالسالمة و الشفاء
قامت الجمعية ممثلة في مجلس اإلدارة و المدير التنفيذي بزيارة السيد عبد الحليم  4/8/2016بتاريخ  –

 . الغول لتهنئته بالشفاء
الجمعية ممثلة بمجلس اإلدارة و طاقم العمل بزيارة فتحي شاهين لعودته من  قامت 9/8/2016بتاريخ  –

 . السفر للعالج بالخارج وتهنئة بالسالمة
قامت المؤسسة ممثلة في مجلس اإلدارة و المدير التنفيذي بزيارة مؤسسة الضمير  18/8/2016بتاريخ  –

 . للمؤسسة وتهنئة السيدة هالة القيشاوي بالمنصب الجديد كمدير تنفيذي

 : الجانب اإلعالمي
تم عمل تقرير مختصر باللغة الفرنسية عن جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية من خالل الطالبة  –

 . روان الشوا ضمن بحث التخرج الجامعي
ق المشاركة في برنامج حول دور المرأة في دعم األسرى و األسير المحرر محمد القي 10/2/2016بتاريخ  –

 . و ذلك في إذاعة األسرى 
 . تسجيل فيلم في الجمعية لعرضه بمناسبة الثامن من آذار 14/2/2016بتاريخ  –
 .المشاركة في لقاء مع فضائية الكوفية حول وضع األسيرات و األسرى  14/2/2016بتاريخ  –
خرجت بمناسبة لقاء مع فضائية هنا القدس حول السلسلة البشرية النسوية التي  16/3/2016بتاريخ  –

 . الثامن من آذار



 . برنامج في صوت الشعب حول األسرى  4/4/2016بتاريخ  –
شاركت الجمعية بحلقة إذاعية في راديو ألوان حول واقع األسيرات المحررات في قطاع  5/4/2016بتاريخ  –

 . غزة
ي قطاع غزة و ذلك شاركت الجمعية بحلقة إذاعية حول واقع األسيرات المحررات ف 12/4/2016بتاريخ  –

 . بمناسبة يوم األسير الفلسطيني
 . لقاء تلفزيوني حول فعالية يوم األسير مع فضائية فلسطين 16/4/2016بتاريخ  –
 . صوت الحرية –لقاء حول األسيرات مع إذاعة األسرى  17/4/2016بتاريخ  –
 . لقاء مع إذاعة علم حول وضع قطاع غزة و الحصار20/4/2016بتاريخ  –
 . لقاء مع صوت الشعب بمناسبة يوم العمال 1/5/2016بتاريخ  –
 . برنامج حول ثقافة األدب مع إذاعة فلسطين 3/5/2016بتاريخ  –
 . عمل لقاء إذاعي حول خصوصية النساء في الكرفانات 12/10/2016بتاريخ  –
 . عمل لقاء إذاعي حول تمكين النساء المهمشات في قطاع غزة27/11/2016بتاريخ  –
 . لقاءات متنوعة في العديد من اإلذاعات و الفضائيات المحلية و العربية حول ما يستجد من أوضاع –
إضافة إلى نشر و توثيق كافة الفعاليات و األنشطة باألخبار و الصور على الموقع اإللكتروني الخاص  –

 . بالجمعية و مواقع التواصل االجتماعي

 : خاتمة
 

و للسنة العاشرة من عمرها و وفقا لخطتها اإلستراتيجية وعلى  2016العام  أكدت جمعية الدراسات خالل
” ضوء رؤيتها و رسالتها و بثقة عالية و خطى واثقة على انتظام عملها و تعاضد هيئاتها كأسرة واحدة 

ز و الذي مكنها السير في درب تحقيق برامج عملها و إنجا” مجلس إدارة و إدارة تنفيذية و جمعية عمومية 
 . مشاريعها و تحقيق أهدافها

و هنا نؤكد من جديد على ضرورة االستمرار بالعمل و العطاء و فتح آفاق وطرق جديدة توفر االستمرار و 
 . التقدم إلى األمام دائما

 : توصيات

خالل الشهر األول  2019-2017التأكيد على ضرورة إنجاز الخطة اإلستراتيجية للسنوات الثالث القادمة  –
 . من العام الجديد



 . وضع خطة سنوية –
توسيع و تنشيط العمل التطوعي في الجمعية بهدف إكساب مزيد من الوعي و المعرفة و كذلك رفد  –

 . عملها و مشاريعها عند الحاجة الحقاالجمعية بالكفاءات و المهارات الالزمة ل
المرأة و ” إنجاز دراسة واحدة كل سنة حول إحدى القضايا التي أكدت عليها رؤية و رسالة الجمعية  –

  ” الشباب و األطفال

 

 


