
 

1 | P a g e 

 

 تقرير سير عمل ونشاطات وانجازات جمعية مدرسة االمهات
 للفترة الزمنية

1/1/2021 – 31/12/2021 
            

 لمحتويات:ا
 

  جمعيةعمل الاالنجازات على صعيد برامج : 

 واالنشطة لتعليم المساندالتعليم المستمر مدى الحياة لألمهات، صعوبات التعلم، ا )بمحاوره برنامج التعليم 

  نهجية.(الالم

 برنامج اإلرشاد النفسي واالجتماعي والقانوني  

  الحقوق االقتصاديةبرنامج. 

 .برنامج المساعدات 

  للجمعية ومواقعها.النشاطات العامة 

 دارة في متابعة سير عمل الجمعية.دور مجلس اإل 

 
 مقدمة 

هيئة جتماع اللى ارفوع إيعرض التقرير اإلداري السنوي المقدم من مجلس إدارة جمعية مدرسة األمهات والم

 1/1/2021خ تاري الفترة الممتدة من العامة للمصادقة عليه في اجتماعها السنوي انجازات الجمعية خالل

 :ية للجمعيةاستنادا إلى االهداف االستراتيجية الواردة في الخطة االستراتيج ،31/12/2021لغاية 

 

 رؤية الجمعية:

 واة والعدالة االجتماعيةمجتمع فلسطيني ديمقراطي تسوده المسا
 

 رسالة الجمعية:

ية االجتماعوية وجمعية مدرسة األمهات مؤسسة نسوية مستقلة غير حكومية، لها دور بارز في الحركة النس
صادية، واالقت الجتماعيةا الفلسطينية، وتعمل على تطوير المجتمع من خالل تمكين المرأة ومشاركتها في المجاالت

 لتصبح قادرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة  والسياسية والحقوقية
 

 

 لجمعية مدرسة األمهات:االستراتيجية  األهداف 

 

 المساهمة في إعمال الحق في التعليم للنساء الهدف االستراتيجي االول:
 

 المساهمة في الحد من العنف المبني على النوع االجتماعيالهدف االستراتيجي الثاني: 
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وتعزيز دورها في  المساهمة في تمكين المرأة من الوصول إلى الموارد والفرص ستراتيجي الثالث:الهدف اال
 المناطق األكثر انكشافاً وتمكينها

 
 تعزيز الحوكمة لجمعية مدرسة األمهات: الهدف االستراتيجي الرابع

  
 

  الجمعية:نطاق عمل 

  :)محافظة نابلس )منذ تاريخ التأسيس 

 نابلس، طولكرم، جنين، سلفيت، طوباس، قلقيلية(. 2016عام  محافظات الشمال منذ( 

  هللا، بيت لحم وأريحا( )رام 2019محافظات الجنوب منذ عام 

 

 

 :عضويه الجمعية في الشبكات واالئتالفات المحلية والدولية 

 

  2007اتحاد المؤسسات االهلية للتنمية منذ عام. 

  2008االئتالف التربوي العالمي منذ عام. 

 2009بكة النسوية العربية )رؤى( منذ عام الش. 

  2009شبكة المنظمات االهلية منذ عام. 

  منظمة UNESCO 2015منذ عام. 

  2015الشبكة العربية لمحو األمية وتعليم الكبار منذ عام. 

  2017منتدى مناهضة العنف منذ عام. 

  2017االئتالف الفلسطيني للحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ عام   . 

  2017شبكة حماية الطفولة منذ عام.  

  2019قطاع التعليم )أوتشا( منذ عام. 

  2020ائتالف سيداو منذ عام 

 

 

 :برنامج التعليم 

 

 يتضمن:  ورنامج التعليم: يشكل العمود الفقري لعمل جمعيه مدرسة األمهات، ب

 التعليم المستمر مدى الحياة لألمهات:  -أ

مهات وربات البيوت الشابات، إذ يعتمد على تدريس الموضوعات الرئيسة يعمل على رفع القدرات التعليمية لألأ 

يتم التدريس على مدار العام الدراسي، بواقع ثالث حصص  في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والرياضيات، و

ة مواقع ساعات، ويتراوح عدد المواقع التي يتم العمل عليها سنويا عشر 3في األسبوع، ومدة الحصة الواحدة 
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. وفي 1999( مستفيدة سنويا، وبإجمالي تراكمي ثالثة آالف سيدة منذ تأسيس البرنامج عام 250بمعدل )

 رونا تم استحداث التعليم الرقمي، وتضمن ذلك تمكين النساء باستخدام التكنولوجيا الرقمية.وجائحة ك

  سيدة وام دارسات في صفوف التعليم. 150تم الوصول لـ  2021خالل عام 

 

 صعوبات التعلم:  -ب

ال ذوي اإلعاقة لتوفير الخدمات اإلرشادية ألمهات األطف ( وحدة2016أسست جمعية مدرسة األمهات عام )

 ا يلي: م. وفق ممهاتهلتقديم الخدمات التعليمية واإلرشادية والتأهيلية والعالجية المتكاملة  لألطفال وأ

  تصبح هي لكي  لهدف منها تأهيل األم وتعليمهاتقديم جلسات ارشادية وتعليمية متنوعة لألمهات ا -1

 اإلخصائية والمعلمة البنها.

 تقييم األطفال وتصميم البرامج التربوية الفردية، وتنفيذ برامج التدخل المبكر. -2

 ساليب.واأل دعم وتوجيه وإرشاد األمهات  بكيفية التعامل مع األبناء وتعليهم بأفضل الوسائل -3

الل ذلك من خو عاقة لتربية الخاصة على كيفية التعامل مع األطفال ذوي اإلتدريب وتأهيل أخصائيات  ا -4

 برامج  التعليم  والتدريب المستمر. 

 اقات.لإلع زيادة الوعي المجتمعي بقضايا األطفال ذوي االحتياجات الخاصة واالكتشاف المبكر -5

 إجراء البحوث العلمية في مجال التربية الخاصة.  -6

 

 م إنجازات صعوبات التعل

 عليم وقدوالت تم تجهيز خمس غرف مصادر في خمس مواقع في محافظة نابلس وبالتنسيق مع وزارة التربية

لجبل ابنين في وح للتم اختيار المدار سالتي تم تجهيز الغرف فيها بناًء على االحتياج وهي مدرسة ريف صب

رسة دنيا، مدية الت عصيرة الشمالالشمالي، مدرسة علي خليل حمد المختلطة في منطقة المعاجين مدرسة بنا

ل س غرف خالالخم ذكور بيت امرين األساسية، مدرسة قريوت األساسية المختلطة، كما تم تعيين معلمات في

 بدأ العمل في الصفوف مع بداية الفصل الدراسي  2021عام 

 طالب وطالبة. 100استفاد من البرنامج أكثر من 

ة ن الوزاراسع موالجمعية ووزارة التربية والتعليم وبحضور عدد  تم افتتاح هذه الغرف الصفية من خالل

 والمديريات في مدرسة علي خليل حمد 

 

صفوف لألمهات في مواقع المشروع والتي اشتملت على خمس مواقع من  10تم افتتاح  :2021خالل عام 

كورونا وافتتاح خمس شهور تعليم لألمهات كانت قد أغلقت بسبب ال 3ستكمال باالضافة الالعام الماضي 

 صفوف جديدة في المواقع الخمسة الجديدة )عصيرة القبلية، عصيرة الشمالية، بيت امرين بيتا، قريوت
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 التعليم المساند:  -ج

 

ألساسية االمرحلة واسية يستهدف الطلبة المتأثرين بجائحة كرونا ممن تشكل لديهم فاقد تعليمي في المواد األس

ستجابة عزيز االتأجل  ق مع وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث في المخيمات منفي محافظة نابلس بالتنسي

 للتعليم في ظل األزمات. 

خيمي ارس متم توظيف أربع معلمات في ثالث مدارس للعمل مع الطالب ضعيفي التحصيل الدراسي في مد

 طالب وطالبة 98 عسكر القديم وبالطة وقد استفاد من البرنامج

 

اعتماد منهاج مركز  يتم 2004عية.  تأسست عام ما قبل المدرسة: إدارة روضة الفيحاء التابعة للجم التعليم -د

عة من باوبإشراف ومت مصادر الطفولة المبكرة في الروضة الذي يعتمد على التعلم النشط والتفكير اإلبداعي،

 قبل مشرفة رياض األطفال في مديرية جنوب نابلس

 

 التعليمية:  التأثير في السياسات -ه

م، واللجان ة للتعليلعربيتنخرط الجمعية من خالل عضويتها الفاعلة في االئتالف التربوي الفلسطيني، والحملة ا

كو، سنوعضوية اليو التربوية المرتبطة مع وزارة التربية والتعليم، وعضوية مجموعة التعليم في األوتشا،

 صر. مية في من األلفريق اإلقليمي لجائرة المتحررات موالشبكة العربية لتعليم الكبار ومحو األمية، وا

 

 األنشطة الالمنهجية:  –و

سي ضغط النفيف التقوم جمعية مدرسة األمهات منذ تأسيسها بتنفيذ برنامج صيفي خاص باألطفال وذلك لتخف

 واستثمار وقت الفراغ خالل العطلة الصيفية ببرامج هادفة وترفيهية. 

 

 :2021خالل عام 

 لشمالي، س الجبل امخيمات صيفية في مواقع مختلفة منها عصيرة الشمالية، بيت امرين، نابل 6يذ تم تنف

 المعاجين، البلدة القديمة وبيتا 

  من كال الجنسين ةسن12 -10طفل من عمر 600حوالي الصيفية شارك في النوادي. 

 1000 الذينين مهرج فة من خاللترفيهية لألطفال واألهالي في المواقع المستهداليام طفل شارك باال 

ا رض لهقدموا عروض وانشطة ترفيهية وفنية ومسابقات من اجل التخفيف من الضغوطات التي يتع

 األطفال واهاليهم
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 100 التعريف بالمناطق االثرية في قرية اللبن الشرقية ومسارات لقطف الزيتون طالب وطالبة شاركوا ب

 وعمورية

 

 

 عي والقانوني:برنامج اإلرشاد النفسي واالجتما 
  ً ني، الفلسطي جتمعفي الم يهدف إلى نشر الوعي بين صفوف النساء واألمهات وربات البيوت األكثر تهميشا

 ، وتخفيفانونيمن أجل زيادة معرفتهن بحقوقهن، والحد من مشاكلهن النفسية والصحية والمجتمعية والق
طني حويل الوم التأشكال العنف المبني على النوع االجتماعي من خالل لقاءات جمعية وفردية، وتفعيل نظا

 هن.عية لضل، وضمان الوصول للحماية االجتماللنساء المعنفات، وضمان الوصول إلى صحة نفسية أف
 

 : 2021خالل عام 

بحيث  افظات.مح 9سيدة في  570لقاء ارشادي ، استفادت منهم  50اكثر من  نفذت جمعية مدرسة االمهات
 : شملتتنوعت عناوين اللقاءات 

،  ينالمراهق امل مععكيفية التالفلسطيني،  قانون العمل،  التخفيف من حدة القلق الناجم عن جائحة كورونا
دارة إ، قديرهالذات وتاكيفية زيادة حب ، كيفية زيادة الثقة بالنفس، كيفية الحصول على الحقوق مثل الميراث

الباء مة بين اة الناجكيفية التعامل مع الضغوط النفسي، كيفية التعامل مع التفكير الزائد، الوقت وتنظيمه
سي عند راق النفب االحتكيفية تجن، إدارة األزمات، فسية بين الزوجينكيفية التعامل مع الضغوط الن، واالبناء

، صيفيةلعطلة الخالل ا مع االطفال كيفية التعامل، الصحة النفسية، تفريغ الضغوطات النفسية، مواجهة أي أزمة
 .الحصانة النفسية في إدارة االزمات، تفريغ نفسي وتعبير عن المشاعر

 
قطاع ات في المنتهكصوتك لرصد االنتهاكات وتقديم بالغ من قبل العامالت ال التوعية باستخدام تطبيق علي

العنف المبني على النوع االجتماعي ، النوع االجتماعيبالتعريف ،  الخاص
 كترونيزاز االلاالبتوالجرائم االلكترونية ، التنمر ، )تعريفه،أشكاله،انواعه،اسبابه،كيفية التعامل معه(

 موضوع سن األمان،  التخفيف من التبول الالارادي لدى االطفال كيفية، األمان الرقمي
 )تعريفه،أسبابه،أعراضه،كيفية التخفيف من األعراض الناجمة عنه والتكيف معه(

 
 المتطوعين وطالب التدريب الميداني:

 
لك من وتم ذ  2021خالل عام  (1،2،3) من جامعة القدس المفتوحة ميدانيالتدريب الشراف على طالب تم اإل
 خالل:

 دريبهم على كيفية عمل جلسات إرشاد فردي ت- 
 كيفية عمل جلسات إرشاد جمعي -
 كيفية إدارة جلسة إرشاد فردي وجمعي تم تعريفهم ب-
 كيفية تكوين مجموعات لحاالت فردية -

لى علك بناء م اعطائهم مجموعة ليقوموا بعمل لقاءات ارشاد جمعي معهم وتم االشراف عليهم خاللها وذت-
 متطلبات مساق التدريب الميداني.

 
 طالبة وطالب( 38عددهم ) وبلغ

 
 لوطنيةعة النجاح اطالب قاموا بأعمال تطوعية وتدريب من مركز الخدمة المجتمعية في جام 6باإلضافة إلى 
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 : ةاالقتصادي حقوقبرنامج ال

دي االقتصا لعنفالحد من يشي، وايعمل على تعزيز الحقوق االقتصادية للمرأة من أجل تحسين المستوى المع
لعمل المبادئ  وفقا الئقة تساهم في تعزيز دورهن اإلنتاجي الواقع على المرأة العاملة، لتوفير بيئة عمل

ر فق معاييعمل واألساسية وهي: فرص العمل واألجور والحماية والضمان االجتماعي، الحقوق االساسية لل
لك على تسعة إنجاز ذ مد في، التنظيم النقابي، التعاونيات. ويعتلثالثيةالعمل، الحوار االجتماعي والمفاوضات ا

ة فاعلة في مؤسس 40هي عبارة عن الية طوعية تتكون من وحدات حماية مجتمعية في الضفة الغربية، و
نساء ساعدة الهدف مالمجتمع المدني ، تعمل بصورة إئتالفية بقيادة جمعية مدرسة االمهات وتمارس عملها ب

 مالت في الحصول على المعرفة بحقوقهن ووسائل الوصول لها في تسع محافظاتالعا
 

ويلها مالت وتحالعا باالضافة لتطبيق "علي صوتك" الذي يقوم على رصد وتوثيق االنتهاكات التي يتعرضن لها
 الى جهات االختصاص لمتابعتها.

 
وتردي  ائحة كورونجاار اثراة العاملة بسبب فئة العمال وخاصة الم نتيجة الزدياد االنتهاكات التي تعرضت لها

 لمحافظاتاة في الوضع االقتصادي فقد قامت جمعية مدرسة االمهات ووحدات الحماية المجتمعية المتواجد
 التسع بدور اوسع بتوفير الدعم واالسناد المكثف لهذه الفئات المتضررة.

تمكين رنامج الخص بمعية مدرسة االمهات وباالاثر كبير على جميع مناحي الحياة وبرامج عمل ج كان للجائحة
 شك لخاص، والاقطاع االقتصادي الذي يهدف الى توعية وحماية العامالت والعمال بحقوقهم االقتصادية في ال

 . خالل الجائحة ازدادت بشكل ملحوظ ان االنتهاكات بحقوق العمال
 

نعاش الطارئ للنساء العامالت إلا -مشروع "جرعة أمل ، استكملت الجمعية تنفيذ 2021خالل عام 
لمرأة دوق االمتضررات من جائحة كورونا في الضفة الغربية وباألخص في مناطق )ج(" والممول من صن

 للسالم والعمل اإلنساني.
لغربية الضفة ا نا فيالمشروع إلى المساهمة في دعم وتقوية النساء العامالت األكثر تأثرا بأزمة كورو سعى

يع لكن مشارو يمتأج( سواء العامالت بأجر في القطاعات غير الرسمية ممن فقدن أعمالهن وباألخص مناطق )
 .صغيرة أو النساء اللواتي تحولن للفئات األكثر فقراً وأصبحن بحاجة للمعونة العاجلة

 
 تم انجاز: 2021خالل عام 

 140 ية لمجتمعية اوحدات الحمات تم رصدها ومتابعتها من خالل حالة عنف اقتصادي ضد العامال
 وتطبيق علي صوتك.

  الل شراء خ)تصنيع غذائي ومعقمات( تديره نساء معيالت السرهن من  مشروع 50استهداف وتطوير
 السناد هذه المشاريع بناء على فحص احتياج ما يلزمهن من معدات وادوات ضرورية

  منتجات  ونة منمحافظات قد استفادت من مساعدات نقدية وطرود غذائية مك 9اسرة في  415دعم
 .السيدات صاحبات المشاريع الخمسين

 50  وادارة  كترونيدارة المشاريع، التسويق االلالامراة صاحبة مشروع استفادت من بناء القدرات
 االزمات.

  وافتح  ها اشتري"من شغل إيديبعنوان   لتسويق المنتجات النسوية الوطنيةحملة ضغط ومناصرة تنفيذ
 بيت"

 تيجة نمتضررة  سرهاالقصير حول مشاريع االنتاج الغذائي التي تديرها سيدات معيلة  انتاج فيلم وثائقي
 لجائحة كورونا
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 : برنامج المساعدات
رة الميسوت لعائالامع عدد من المؤسسات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني وعدد من  الجمعية بالتعاون تقوم

 :حيث تممساعدات عينية ومادية  تقديمب

  الفلسطيني من مركز التراثسر بدعم أ6 ـل شهرية ت نقديةمساعداتقديم 

 مانحة بدعم من عدة مؤسساتمتفوقين طالب محتاجين و 7ـلمنح م يتقد 

 ضررت خالل عيلة السرتها تم امراة عاملة 66طرود غذائية خالل شهر رمضان المبارك لـ  وزيعت

 الجائحة

  المباركينفطر واالضحى فل خالل عيدي الط 100لـ دينار  20توزيع عيديات بقيمة 

 
 
 
 
 عسكر القديم: موقع مخيم نشاطات  
، صحة االنجابيةحول ال  -ونرواا –بالشراكة مع وكالة الغوث الدولية  ارشاديةلقاءات  عدةعقد  -1

 االثار السلبية ما وراء جائحة كورونا، والضغوطات النفسيةو
فقدات اكرة ومدرسة االمهات حول الذعقد سلسلة لقاءات ارشاد مع االخصائية الرا يعيش من جمعية  -2

 التركيز، العناد عند االطفال، الصحة النفسية ، ومرحلة المراهقة.
اق ن واالورالدي سنداتعقد عدة لقاءات توعوية مع المحامي محمد االطرش حول قانون العمل الفلسطيني،  -3

 التجارية
 
 

 موقع بيت فوريك:نشاطات 
 ليمية الثالث عربي، انجليزي ورياضيات.صفوف تعليم لالمهات في المناهج التع -1
ة ءات ارشاديلقا ،ادارة الغضب، سن المراهقة، تفريغ نفسيللنساء حول   ارشادية سلسلة لقاءات توعوية -2

 حول العنف ضد المرأة والضغوطات النفسية التي سببتها الجائحة.
ز الدراسات ة مع مركراكنونية بالشعقد لقاءات للنساء حول االبتزاز والجرائم االلكترونية مع العيادة القا -3

 النسوية 
 

 

  الجمعية:دور مجلس اإلدارة في متابعة سير عمل 

ة حيث كانت االداري لهيئةيتم انتخاب مجلس ادارة جديد كل سنتين حيث يتم عقد اجتماع الهيئة العامة وانتخاب ا

  18/10/2021  اخر دورة انتخابية بتاريخ

 ليومير العمل ايديية. للجمعوفقا للنظام اإلداري والمالي والهيكل التنظيمي يضطلع مجلس اإلدارة بدوره حيث 

سقات من)ية مسؤوالت مفاصل العمل الرئيس ةالجمعية، وبعضويمكتب تنفيذي ترأسه مديرة  في الجمعية

برفع ذي يكتب التنفالموم يق ونائبتها، هيئة االدارية( وتشارك في اجتماعاته غالبا رئيسة الالبرامج، المحاسبة

 لموظفين،اشؤون  ،)الماليةويبت بالتوصيات المرفوعة التقارير  ةناقشلمتقارير سير العمل وتوصياته إلى 

 (.العمل استراتيجيةتطويرات على وأية  المشاريع،


