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 تقرير سير عمل ونشاطات وانجازات جمعية مدرسة االمهات

 للفترة الزمنية
2016 

 المحتويات:
 االنجازات على صعيد برامج العمل المختلفة:  

 

 التعليم  أواًل: برنامج

 

 (النفسي، المجتمعي، والقانوني: البرنامج اإلرشادي )بمحاوره ثانياً 

 

 لألطفال : البرنامج الصيفي واأليام المفتوحة ثالثاً 

 والمستقبل.كرامتهن  تمكين النساء من اجل برنامج  :رابعاً 

 خامسًا: برنامج التمكين االقتصادي

 : برنامج التأهيل المهني سادساً 

 :  برنامج المساعدات  سابعاً 

 : برنامج التمكين الكادري وبناء القدرات ثامناً 

 روضة الفيحاء:  تاسعا 

 2016ا الجمعية خالل عام اتفاقيات عمل ومشاريع وقعته: عاشراً 

 : النشاطات العامة للجمعية حادي عشرال

 : دور مجلس اإلدارة في متابعة سير عمل الجمعية  ثاني عشرال
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 2008الجمعية عضو في االئتالف التربوي العالمي عام  .1
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 اإلنجازات على صعيد محاور العمل المختلفة:
 برنامج التعليم : أوال : 

يس الموضوعات مدرسة األمهات , إذ يعتمد برنامج مدرسة األمهات على تدر  لعمل ويشكل العمود الفقري 
الرئيسية في مادة اللغة العربية , اللغة اإلنجليزية والرياضيات , وذلك من خالل كتب خاصة بالجمعية , 
وهذه الكتب مأخوذة من كتب األبناء في المرحلة األساسية , تم إعدادها خصيصّا لألمهات من خالل  

كتب التطوير الحاصل على المنهاج  موجهين ومشرفين من مديرية التربية والتعليم , استوعبت هذه ال
  4ويجري تدريسها في فصل دراسي واحد مدته الذي قامت به وزارة التربية والتعليم الفلسطيني الحديث 

ساعات  ويتضمن العام الدراسي فصلين   3أشهر بواقع ثالث حصص في األسبوع , مدة الحصة الواحدة 
 .  دارسة 25الواحد  دراسيين , ومتوسط عدد المشاركات في الصف الدراسي

 
بتمويل من الصندوق  ومحاضرات ارشادية وبرامج ترفيهية لالم والطفل لألمهات صفوف تعليمية -

 واالجتماعي: العربي لإلنماء االقتصادي 
برنامج تعليم االمهات هو البرنامج الرئيسي في جمعية مدرسة االمهات وذلك لحاجة االمهات وربات  

نامج والذي بات يشكل مطلبا ملحا للنساء والذي ينفذ في مواقع الجمعية وهي  لهذا البر  واألسرةالبيوت 
   . م بالطة ، بيت فوريك , بيتا , طمون / محافظة طوباس مخي مخيم عسكر ، ،)نابلس /البلدة القديمة 

يسعى المشروع الى تطوير قدرات امهات وربات البيوت الشابات وتمكينهن من التعامل االيجابي  
 من خالل االهداف التالية:  ،ع مشاكل واحتياجات االبناء واألسرةوالصحي م

االنجليزية   العربية،اللغة لألمهات وربات البيوت الشابات في مناهج)اللغةرفع القدرات التعليمية  •
 للمرحلة االساسية عبر المشاركة المنتظمة في الصفوف التعليمية لجمعية مدرسة (والرياضيات 
 االمهات .

عي النساء في مشكالت واحتياجات  افراد االسرة في مختلف المراحل واليات التعامل رفع مستوى و  •
 السليم معها من خالل المشاركة في جلسات ولقاءات االرشاد والنفسي والتربوي والقانوني /الحقوقي.

 . تعزيز الطاقات االبداعية لدى االطفال من خالل المشاركة في المخيمات الصيفية واأليام المفتوحة •

 انجازات المشروع 
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افتتاح خمس صفوف تعليمية  في خمس مواقع )نابلس, مخيم عسكر القديم، بيت فوريك، طمون،   •
  3دارسة , يتم تدريس االمهات  25 – 20بيتا  منذ بداية ايلول , شارك في كل صف من 

حصص في كل اسبوع   )حصة لغة عربية , رياضيات , لغة انجليزية( من ساعتين لثالث 
 . ساعات في اليوم

تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم من خالل كتب رسمية وزيارات , من اجل التشبيك والتنسيق   •
 مع المدارس الموجودة في المواقع التي تم فتح صفوف تعليمية فيها , من اجل التواصل

ة الطالب  مع المعلمين مربي الصفوف االساسية من الصف االول وحتى السادس من اجل متابع 
 ومالحظة مدى تقدمهم الدراسي وتعبئة استمارة التقييم لكل طالب في نهاية كل فصل دراسي

 

تم عقد لقاءات موسعة في مواقع المشروع للنساء ومن خالله تم توضيح انشطة المشروع وتعبئة   •
 .استمارات للراغبات في المشاركة في لقاءات االرشاد في كل موقع

ي مواقع المشروع الخمس االولى ) نابلس , مخيم عسكر القديم , بيتا ,  نوادي صيفية ف 5تنفيذ  •
 بيت فوريك , طمون ( . 

 
 :العالجي)المساند(برنامج التعليم  1.3

تحرص جمعية مدرسة االمهات على تعزيز شمولية العملية التعليمية بحيث تشمل كل من االم والطالب 
ولضمان تكامل العملية التعليمة تنفذ الجمعية برنامج  لتسهيل عملية التواصل بين االم والطالب والمدرسة 

التعليم المساند لطالب المرحلة االساسية والثانوية  ، وذلك نتيجة لتدني مستوى التحصيل العلمي لبعض  
الطلبة ، وأيضا بإلحاح من األهالي وذلك لمعالجة الضعف الدراسي لدى أبنائهم ، في موقع       

، كما  طالبة  35درسة ظافر المصري ( حيث استفاد من برنامج التعليم المساند )نابلس البلدة القديمة م
تنفذ الجمعية دروس تقوية لطالب التوجيهي لمواد ) كيمياء , لغة انجليزية  , فيزياء , رياضيات،احياء ،  

)اللغة االنجليزية   في مواد دروس تقوية لطالب التوجيهي وكذلك ادارة (. في موقع بيت فوريك , 
استفاد من دروس وقد  و يقوم بتنفيذ البرنامج مدرسين متخصصينوالرياضيات ( في مخيم عسكر القديم 

 طالب من كال الجنسين .   50التقوية  
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 2016االنجازات المحققة في برنامج التعليم خالل عام 
للفصل الدراسي االول  صفوف تعليمية  خمس  أم و ربة بيت من 100خّرجت مدرسة األمهات  •

 . واقع الجمعيةم في

في مواقع الجمعية  للفصل االول من العام الدراسي المساند  العالجي و استفاد من صفوف التعليم •
 في موقع مخيم عسكر القديم ونابلس البلدة القديمة. طالب وطالبة 50

,  دروس تقوية لطالب التوجيهي للمواد التاليه)كيمياء، لغة انجليزية, فيزياء استفاد من •
 .................   في موقع بيت فوريكياء ، ادارة (. رياضيات،اح

 
معلمة في التخصصات الثالث اللغة العربية واللغة االنجليزية والرياضيات قبل البدء  13تدريب  •

 بالصفوف . 

 في مواقع المشروع الخمس . نوادي صيفيةللعمل في ال مشرفة 25تدريب  •
 البرنامج اإلرشادي  : ثانيا 

كبرنامج   والقانوني  هات على تنفيذ برنامج اإلرشاد بمحاورة الثالث النفسي والمجتمعيعملت مدرسة األم
إسنادي لبرنامج التعليم , وذلك نتيجة الحاجة الملحة لدى النساء لهذه البرامج , ونتيجة للظروف التي  

 تعاني منها المرأة الفلسطينية باعتبارها جزء من المجتمع الفلسطيني . 
 

 مركز الدراسات النسوية : والتنسيق مع برنامج االرشادي بالشراكةانجازات ال 2.1
 

نفذت جمعية مدرسة االمهات ومن خالل االخصائية )ميري صوالحة( في برنامج تعزيز دور المجتمع  
 المدني في إحداث التغيير المجتمعي والذي ينفذ بالشراكة مع مركز الدراسات النسوية /نابلس 

يين من كال الجنسين من أجل الضغط لمناهضة العنف االجتماعي ضد بهدف تطوير داعمين مجتمع
المرآة مع التركيز على النساء المطلقات، وتعزيز دورهم إلحداث تغيير أكبر في تحسين الخطاب النسوي  
.و رفع مستوى الوعي حول حقوق النساء المطلقات في المجتمع الفلسطيني ,  من خالل عقد لقاءات 

  تم توعية اللنساء على تأثير موضوع الطالق على نفسيه المرأة  اءات ارشادية يتم فيهاتوعية للنساء و لق 

باإلضافة الى  المطلقة , والمجتمع وما هي الصعوبات التي تواجهها بعد الطالق ونظره المجتمع للمرأة 
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ية  تناول مواضيع اخرى تتعلق ب الزواج المبكر ،التوعية حول حماية االطفال من التحرشات الجنس 
توعيه النساء في موضوع  ،  وأثره على األسرة،استئصال الرحم للفتيات ذوي اإلعاقة ،مخاطر اإلنترنت 

  20-15من خال ل لقاءات ارشادية  للنساء تتراوح عددها بين  عماله االطفال وتأثيرها على المجتمع
 . سيدة في محافظة نابلس

في روضة الفيحاء تناولت عدة مواضيع  من  توعيةعملت مدرسة االمهات على عقد ورش عمل ولقاءات 
الى نظرة المجتمع للمرأة   باإلضافةالزواج المبكر والتوعية لحماية االطفال من التحرشات الجنسية و 

 المطلقة .
  متنوعة  وألعاب مسابقات ترفيهية عمل ارشاد و  يتم فيها اسبوعية الى عمل لقاءات تفريغ نفسي باإلضافة
 . لألطفال

وتمارين بهدف توكيد الذات وتقويه الشخصيه والتخلص من   لتفريغ طاقاتهم العاب  لألطفال كما قد قدمت 
  .المشاكل السلوكية مثل الكذب والعدوانية والخوف 

 الى تناول مواضيع اخرى منها الصدق وتوكيد الذات احترام الكبير بناء الشخصية .  باإلضافة
 

 : المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية  التنسيق معانجازات البرنامج االرشادي ب 2.3

التنسيق مع المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية لعقد مجموعة من اللقاءات االرشادية التي  
حيث تم تنفيذ لقاء اسبوعي لمدة .........  , المراهقةالميراث, صعوبة التعلم تتعلق بالمواضيع التالية,

 سيدة .  25ت وشاركت في اللقاءا
 

سنة وكانت اللقاءات حول  17-13تم تنفيذ عدة لقاءات مع طالب من كال الجنسين من عمر  •
صقل الشخصية , الزواج المبكر , باإلضافة الى عقد لقاءات تلفزيونية  مسجلة مع عدد من  

حملة من خالل برنامج المراهقات عن الزواج  وإطالقالطالبات حول موضوع الزواج المبكر 
لتعديل سن الزواج  المجلس التشريعياشتمل على عدة لقاءات وعمل وقفة امام  مبكر حيث ال

 حول مخاطر الزواج المبكر  لتوعية الطالبات  وتوزيع مواد اعالمية على المدارسوعمل رسومات 



 

 

8 

تنفيذ لقاءات في بيت فوريك حول الهيئات المحلية ودور المرأة في الهيئات المحلية و الهيئة    •
 .سيدة  25يرية في فلسطين  وشاركت في اللقاءات الجماه

 
 :والتنسيق مع وكالة الغوث بالشراكةانجازات البرنامج االرشادي  2.3

للنساء تناولت عدة نفذت جمعية مدرسة االمهات بالتنسيق والتعاون مع وكالة الغوث عدة  لقاءات ارشادية 
 :موضوعات منها

 كيفية التعامل مع االطفال
 تياج للفتياتلقاء فحص اح

 لقاء فحص احتياج للمسنات
 لقاء تفريغي للمسنات
 لقاء ارشادي للفتيات

 لقاء اسبوعي  ارشادي تفريغي للمسنات )الضغوطات النفسية(
 الشهيد ياسر عرفات متنزه يوم ترفيهي للمسنات في 

 التربية االيجابية 
 المشاركة في ندوة )الدين والسحر والشعوذة(

 لمجموعة من النساء  )المشاكل السلوكية لدى االطفال(لقاء ارشادي اسبوعي 
 :جمعية نساء خالداتانجازات البرنامج االرشادي بالشراكة والتنسيق مع  2.4

 

 .  عن موضوع الفقدان جمعية نساء خالدات نفذت لقاءات ارشادية بالتعاون مع 

 

  : ثالثًا : البرنامج الصيفي واأليام المفتوحة لألطفال
 

عمدت مدرسة االمهات الى خلق تكامل في عملها واستهدافها لالم وأبنائها في تنفيذ برامجها   منذ تأسيسها
, لهذا تقوم الجمعية بتنفيذ برنامج صيفي خاص باألطفال , يشمل النوادي الصيفية واأليام المفتوحة , التي  

هادفة  صيفية ببرامج تهدف الى تخفيف الضغط النفسي لألطفال , واستثمار وقت الفراغ خالل العطلة ال
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وترفيهية , اذ تنفذ الجمعية سنويًا في كل موقع نادي صيفي لألطفال من كال الجنسين , مدة النادي  
اسبوعين , يضاف الى ذلك سلسلة من االيام المفتوحة , ويقوم بتنفيذ هذه البرامج طاقم من المشرفين  

 والمتطوعين المتدربين .
ي صيفية في المواقع التالية :)نابلس, بيتا , بيت فوريك , طمون  نواد   5تم تنفيذ  2016وخالل صيف 

ومخيم عسكر القديم( من خالل خمس مشرفات لكل ناٍد حصلن على تدريب في كيفية تنفيذ انشطة هادفة 
ترفيهية توعوية خالل النوادي والتي كانت مدتها اسبوع وفي نهاية كل نادي ذهب المشاركين  وأمهاتهم 

 ية. الى رحلة ترفيه
 . من كال الجنسين سنة  6-12طفل من عمر    600شارك في النوادي حوالي 

 
 كرامتهن والمستقبل تمكين النساء من اجل  برنامج رابعا:

تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل  بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين  التابع لهيئة   
والذي تنفذه جمعية مدرسة االمهات بالشراكة مع الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير   للمرأة االمم المتحدة  

تشكيل تحالف مدني من اجل المساهمة في تمكين المراة اقتصاديا  المؤسسات غير الحكومية والذي يهدف الى 
ل الئق على من خالل مجموعة من التدخالت التي من شانها تعزيز فرص حصول المرأة الفلسطينية على عم

 .قدم المساواة مع الرجل
 :تطبيق مبادئ وذلك من خالل

 والحماية والضمان االجتماعي  واألجورفرص العمل  •
 الحقوق االساسية للعمل وفق معايير العمل   •
 الحوار االجتماعي  •
 المفاوضات الثالثية   •

 
 المشروع : مخرجات
طاع الخاص وزيادة فرصهن في  ات التمييز الجندري ضد النساء العامالت في القيانخفاض مستو  •

 . الحصول على عمل الئق والمساواة في االجور
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لمجتمع المدني لمعالجة االنتهاكات التي تتعرض لها ة من قبل منظمات ابسرعة استجا ازدادت  •
 النساء العامالت في القطاع الخاص وفق مفهوم العمل الالئق .

دمج الحقوق الواردة في االتفاقيات  زيادة الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني في اتجاه •
في العمل الالئق في القوانين والتشريعات الوطنية   المرأة الخاصة بحق  واإلقليميةالدولية 

 الفلسطينية. 
العمل والنساء العامالت مما  وأصحاب رفع مستوى الوعي بمفهوم العمل الالئق لدى المجتمع  •

 يعزز بيئة العمل ويجعلها اكثر استقرارا وعدال. 
 

 ابرز انجازات المشروع :
 ما يلي :   31/12/2016  -2/2016/ 1ابرز االنجازات التي تمت خالل الفترة الزمنية  

*تم االعالن عن بدء تقديم الطلبات لبناء تحالفات مؤسساتية في شمال الضفة الغربية من خالل  
 طلب من مؤسسات المجتمع المدني   30وسائل االعالم لمختلفة حيث تم استقبال 

 *تم تقيم طلبات مؤسسات المجتمع المدني من خالل معايير مهنية تتوافق مع هدف المشروع العام 
شخص  70بجمعية مدرسة االمهات وقد حضرة  6/2016/ 5*تم تنظيم حفل إلطالق المشروع بتاريخ 

 من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حكومية  
فعالية   روع يقيس مستوى رضا المشاركين حول*تم تنفيذ استطالع للرأي العام خالل حفل اطالق المش

 % غير راضيين عن مستوى االداء القضائي 80ن ن أالقضاء الفلسطيني وتبيّ 
تعريفية   كأداة النساء من اجل كرامتهن والمستقبل  تمكينخاص بمشروع  )كتّيب(  شورو *تم طباعة بر 

  .لكافة شرائح المجتمع
االتحاد العام  مالية شملت كل  من وزارة العمل ،شلجان توجيهية في المحافظات ال 6*تم تشكيل 

للنقابات العمالية ، الغرف التجارية، مراكز تواصل ، البلديات والمؤسسات الشريكة التي وقعت مذكرة 
 شخص.  72د اعضاء اللجان التوجيهية التفاهم مع الجمعية حيث بلغ عد 

الوساطة  ،حل النزاع ، قالالئير العمل *تم تنفيذ تدريب لمؤسسات المجتمع المدني الشريكة حول معاي
  .مشارك/ة  48شارك في  التدريب ية حيث ساعة تدريب  60بمعدل 
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يير تشكيلها  معاية من اجل تشكيل وحدات الوساطة ،ورش عمل في المحافظات الشمال 6*تم تنفيذ 
  .وحدات الوساطة  مؤسسةمن اجل العمل على واألطراف المشاركين فيها 

 عية في المحافظات الشمالية وهي :سات من اجل وحدات الوساطة المجتممؤس 6*تم انتقاء  
 جمعية مدرسة االمهات. –نابلس    -1     
 جمعية كنعانيات. –جنين   -2     
 فة التجارية. الغر  –قلقيقيلة  -3     
 طوباس الغرفة التجارية. -4     
  .جمعية مردة الخيرية –سلفيت  -5     
   .نة االجتماعيةاللج  -طولكرم   -6    

*تم تنفيذ دراسة قانونية تضمنت مراجعة قانون العمل الفلسطيني والدراسات لسابقة من منظور النوع  
 ( 1/2017االجتماعي ) سوف يتم االعالن عن هذه الدراسة في شهر 

 حول معايير العمل الالئق للنساء العامالت في قطاع العمل الخاص والعام  *تم تجهيز بروشور
بدء بإعداد الحقيبة التدريبية للمؤسسات الشريكة بحيث تحتوي هذة الحقيبة على العديد من  *تم ال

 المواضيع منها ) قانون العمل الفلسطيني ، اليات فض النزاع ، التفاوض ، الوساطة المجتمعية ( 
وحدات  *البدء بتنفيذ لقاءات اذاعية ومتلفزة حول مواضيع تتعلق بالمشروع منها التعريف بالمشروع ،

لقاء اذاعي بالتعاون مع اذاعة سوا وراية   2الوساطة والمعايير الدولية للعمل الالئق ، وقد تم تنفيذ 
 ولقاء تلفزيوني واحد .

* تنفيذ زيارات ميدانية بالتنسيق مع وزارة العمل الفلسطينية / قسم التفتيش ومع مؤسسات المجتمع  
العامالت في القطاعات المختلفة وكذلك ألصحاب العمل  المدني وذلك لبدء التوعية المجتمعية للنساء

 زيارة ميدانية في المحافظات الشمالية   20حيث تم تنفيذ  
وذلك من اجل بناء  26/12/2016* توقيع مذكرة تفاهم مركزية مع وزارة العمل الفلسطينية بتاريخ 

زمة للميسرين في مجال التوعية  شراكة حقيقة معهم لتفعيل قانون العمل الفلسطيني وتوفير الحماية الال
 العمالية  

 
 من اهم الفوائد التي يسعى المشروع الوصول اليها وتحقيقها ما يلي :   
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  القوانين الحد من سياسة التميز الجندري في سوق العمل الفلسطيني وذلك من خالل تفعيل  •
 المعمول بها محليا وعالميا  

ع المدني تسهم في الوصول الى عدالة بناء تحالف اكثر قوة وصالبة من مؤسسات المجتم •
 اجتماعية  

 القوانين الضغط على صناع القرار بشكل تحالف مؤسساتي من اجل تفعيل  •

تعزيز مكانة المرأة في سوق العمل الفلسطيني من خالل تمكينها ذاتيا بمعرفة حقوقها وواجباتها   •
 في سوق العمل 

 ء  توحيد جهود المؤسسات العاملة في مجال تمكين النسا •

 توحيد المفاهيم المتعلقة بالتميز الجندري للنساء في سوق العمل الفلسطيني   •

 

  : برنامج التمكين االقتصادي :خامسا
 
في محافظة   ع )تمكين النساء العامالت في المستوطنات اقتصاديامشرو  جمعية مدرسة االمهات  تنفذ  

  2016/ 1/7ي بدء تنفيذه بتاريخ الذ  ( ،مخيم عسكر ، مخيم بالطة،النصارية  ( في كل من )نابلس
 .  UNDP االمم المتحدة االنمائيبتمويل من  برنامج  2017/ 15/6_

تبلورت فكرة مشروع التمكين االقتصادي للنساء العامالت في المستوطنات من خالل العمل المتواصل مع 
صد بعض المشاكل والشباب في العديد من البرامج التي تنفذها الجمعية ،ومن خالل ر  واألطفالالنساء 

التي تعاني منها النساء العامالت في المستوطنات ،وكيف اصبح عملهن ظاهرة سائدة في المجتمع  
الفلسطيني نتيجة ضعف الموارد االقتصادية ،زيادة معدالت البطالة والفقر في المجتمع الفلسطيني ،فقدان  

من النساء  المهمشات اللجوء للعمل  وضيق العيش وغيرها من االسباب التي جعلت العديد  لألسرةالمعيل 
 داخل المستوطنات في المجال الزراعي او الخدماتي وغيرها.

العاملة في المستوطنات من خالل توفير مشاريع صغيرة تغنيها   المرأة يهدف المشروع الى تعزيز مكانة 
ء داخل الى تسليط الضوء على عمل النسا باإلضافة عن العمل داخل المستوطنات االسرائيلية .

العمل على و االثار المترتبة لعمل النساء داخل المستوطنات للرأي العام ، وإبرازالمستوطنات االسرائيلية ،
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حمالت ضغط ومناصرة  للضغط على صناع القرار لتوفير فرص عمل والحد من ظاهرة عمل النساء  
 عامالت المستهدفات .عمالية وحقوقية تتناسب وحقوق ال وإجراءات داخل المستوطنات وتبني سياسات 

  
 : المشروع  انجازاتابرز 

حمالت ضغط ومناصرة وشهادات حية من العامالت القت الضوء على ظاهرة عمل النساء في  _ 1
  باألسرة السلبية التي تلحق  واآلثارالمستوطنات واالنتهاكات التي تتعرض لها النساء اثناء العمل هناك 

 طويلة عن اطفالها. والعاملة بسبب عملها والبعد لساعات 
 التنمية االجتماعية. وزارة تشكيل لجان داعمة من وزارة العمل و _ 2

حيث تم تنفيذ لقاءات مع العامالت حول قانون العمل الفلسطيني وحقوق العامالت في المواقع  •
 الثالث من قبل وزارة العمل.

وخاصة بموقع   تم عقد عدة اجتماعات مع وزارة التنمية لحل قضايا عالقة مع المستفيدين  •
 .  النصارية

حاالت مرضية بحاجة ماسة الى دعم مادي للحصول على العالج الى مديرية   3تم تحويل  •
التنمية االجتماعية من خالل منسقة الشمال بشؤون المستفيدين وتمت مساعدتهم سواء بمساعدات 

بالحصول على طارئة او الحصول على مواعيد قريبة مع اخصائيين في المستشفيات الحكومية او 
 تامين صحي .

 
تعبيرا عن ذاتهن واتخاذ قرارات في  وأكثرالنساء المستفيدات بعد لقاء االرشاد اصبحن اكثر وعيا _3

 اسرهن. 
 وحمايته والدفاع عنه.  وألسرهناصبحن قادرات على اختيار المشروع المناسب لهن 

 لو بشكل نسبي .مستفيدة اصبحن قادرات على اعداد خطة اقتصادية لمشاريعهن  و  23
من حيث االمراض وترميم البيوت والصحة ورفعها الى المؤسسة   واألسرتم رصد احتياجات المواقع  

 (     لدراسة امكانية مساعدتهن . UNDPالمانحة  )
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 :  برنامج التأهيل المهني : اً سادس

, تجميل ،  تطريز ، تعقد الجمعية دورات تدريب وتأهيل مهني للنساء تشتمل على دورات تشكيل خرز  
تمكين المرأة والمساهمة في   البرنامج الى  دفويه اسعاف وإطفاء حريق ،  ، ولياقة بدنيه  ،  صوف

 . لألسرة تحسين مستوى المعيشي واالقتصادي 
 

 المؤسسة الشريكة الدورة الموقع
البلد  –نابلس 
 القديمة

 دورة تجميل 
 دورة صوف 

 

 
 
 

بيت  -نابلس 
 فوريك

 دورة زراعة  
ضمن   اء مع شركة عدل لتسويق االنتاج الزراعيلق

 مشروع الزراعي بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية 

 
 جمعية الشبان المسيحيين 
 جمعية الشبان المسيحيين 

 
 برنامج المساعدات  : سابعًا :  -
 

ت طيني وعدد من العائالمؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسبالتعاون مع عدد من ال تقدم الجمعية 
سلة غذائية لألسر   110تقديم لمحتاجة حيث  تم الميسورة  تقديم مساعدات عينية ومادية لألسر ا

 مركز التراث الفلسطيني وبإشراف الجمعية . بتمويل من   في شهر رمضانالمحتاجة 
 قرطاسية لطالب االسر المحتاجة .  ومستلزمات  مدرسيةتقديم حقائب 

 .  الفلسطيني من مركز التراث  المحتاجين بتمويل ألسرمساعدات نقدية  
   مركز واصل لتنمية الشباب .ايتام من خالل  ألطفالمساعدات نقدية  

 . , ومؤسسة المانيةمتفوقين من خالل مركز التراث الفلسطينيتقدم لطالب محتاجين و منح الى  باإلضافة
 : برنامج التمكين الكادري وبناء القدرات: اً ثامن

 لمعاقين وحقوقهم بالتعاون مع الهيئة االستشارية الفلسطينية ا تأهيلميري صوالحة دورة عن  
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 ًا : روضة الفيحاء تاسع
حصلت جمعية مدرسة االمهات على تمويل من اللجنة الشعبية السورية لدعم   2003في مطلع عام 

االنتفاضة لبناء روضة اطفال في عصيره القبلية حيث تبرع  احد االشخاص بقطعة ارض للجمعية وتم  
 . تم تجهيز الروضة باألثاث من مؤسسة اسيكوب االسبانية الروضة بناء

حاصالت على دورة من مركز مصادر   وتم تعيين ثالث معلمات  1/9/2004الروضة في  تم افتتاح 
  ساعة تدريبية , يتم اعتماد منهاج مركز مصادر الطفولة المبكرة في الروضة  400الطفولة المبكرة مدتها 

مشرفة رياض االطفال في   قبل من ومتابعة وبإشراف علم النشطة والتفكير االبداعي ,الذي يعتمد على الت
)عمر اربع   الصفوف المعتمدة في الروضة صف بستان ألطفال المرحلة االولى,مديرية جنوب نابلس 

  60 -  50( , وتمهيدي ألطفال المرحلة الثانية )عمر خمس سنوات (, سنويًا تستقبل الروضة بين سنوات 
 ل من كال الجنسين ويتم نقلهم من والى الروضة بحافلة نقل مرخصة وآمنة . طف

سنويًا يتم ترخيص الروضة حسب االنظمة المتبعة في وزارة التربية والتعليم حيث يعقد اجتماع  
سنوي لكافة مديرات رياض االطفال في جنوب نابلس ويتم توزيع النموذج الخاص بالترخيص ويتم  

ة التراخيص واألوراق الثبوتية من وزارة الداخلية , والصحة , والضريبة  تعبئته وتحضير كاف
  ومدرسة االمهات من اجل انجاز الترخيص والحصول عليه في بداية كل عام دراسي .

طفل من كال الجنسين في النصف االول من السنة وفي   30خرجت الروضة  2016في عام 
 ن لاللتحاق بمقاعد الدراسة .  الجنسي طفل من كال   50النصف الثاني استقبلت 

 
 انجازات روضة الفيحاء
 طفل من كال الجنسين .  360خرجت روضة الفيحاء منذ تأسيسها  

 
 
 

   2016اتفاقيات عمل ومشاريع وقعتها الجمعية خالل عام :  عاشرا
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تمكين النساء من اجل كرامتهن والمستقبل  بدعم من صندوق دعم المساواة توقيع  اتفاقية مشروع  .1
بين الجنسين التابع لهيئة االمم المتحدة  للمرأة والذي تنفذه جمعية مدرسة االمهات بالشراكة مع  

 الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية 
االمم  بتمويل من  برنامج   تمكين النساء العامالت في المستوطنات اقتصاديامشروع  اتفاقية توقيع   .2

 UNDP المتحدة االنمائي
لألمهات ومحاضرات ارشادية وبرامج ترفيهية لالم والطفل  صفوف تعليمية  مشروع اتفاقيةتوقيع   .3

 .  بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
 : النشاطات العامة للجمعية  حادي عشر

 افتتاح المقر الرئيسي في المخفية 
   ثائقية بالتعاون مع شاشات و عرض افالم 

منح مجلس المصادقة لنظام االلتزام بمبادئ مدونة سلوك المؤسسات االهلية   2015/ 12/ 14
 الفلسطينية شهادات االلتزام لجمعية مدرسة االمهات 

 . : دور مجلس اإلدارة في متابعة سير عمل الجمعية: عشر ثاني •

الهيئة االدارية اما   يتم انتخاب مجلس ادارة جديد كل سنتين حيث يتم عقد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب 
عضوات للهيئة   9وتم انتخاب  2015/ 11/ 28باالقتراع او بالتزكية حيث كانت اخر دورة انتخابية بتاريخ 

 االدارية وتم توزيع المناصب والمهام في اول اجتماع عقدته الهيئة بعد انتخابها .

ظيمي للجمعية , إذ يدير العمل يضطلع مجلس اإلدارة بدوره وفقا للنظام اإلداري والمالي والهيكل التن
اليومي مكتب تنفيذي ترأسه مديرة الجمعية, وبعضويه مسؤوالت مفاصل العمل الرئيسية ) إدارة, مالية,  

برفع  المكتب التنفيذي يقوم مشاريع, تعليم, إرشاد( وتشارك في اجتماعاته غالبا رئيسة الجمعية و نائبتها, 
اإلدارة وبحضور مديرة الجمعية , يناقش مجلس اإلدارة التقارير  تقارير سير العمل وتوصياته إلى مجلس 

 العمل( . استراتيجيةتطويرات على  ويبت بالتوصيات المرفوعة ) المالية, شؤون الموظفين, المشاريع, وأية 
 

 شاكرين لكم حضوركم
 


