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مقدمة وخلفية
قامــت مؤسســة أطفــال احلــرب هولنــدا بالتعاقــد مــع املركــز الفلســطيني لإلرشــاد إلجــراء تقييــم مجتمعــي ونفســي حلمايــة الطفــل وذلــك
يف  9مواقــع يف املنطقــة (ج) مــن غــور األردن؛ وهــذه املواقــع هــي :فصايــل ،اجلفتلــك ،النويعمــة ،عــن الديــوك ،مــرج نعمــة ،مــرج الغــزال،
الزبيــدات ،العوجــا ،ســطح البحــر ،والنبــي موســى .وقــد قــام املركــز الفلســطيني لألرشــاد بتنفيــذ دراســة حتديــد االحتياجــات النفســية
االجتماعيــة هــذه علــى مرحلتــن ،األولــى متــت يف تشــرين األول  ،2016والثانيــة يف حزيــران  2017وذلــك يف موقــع واحــد وهــو منطقــة
ســطح البحــر والنبــي موســى .أمــا الهــدف مــن هــذا التقييــم فهــو متكــن مؤسســة أطفــال احلــرب وشــركائها مــن حتديــد االحتياجــات يف
املجتمعــات املهشــمة وخاصــة فيمــا يتعلــق بالدعــم النفســي واحلمايــة للطفــل ،وكذلــك حتديــد األطفــال اللذيــن هــم بحاجــة طارئــة وملحــة
خلدمــات مباشــرة .وينبغــي أن تــؤدي نتائــج وتوصيــات هــذا التقييــم إلــى تطويــر آليــات التخطيــط املجتمعيــة حلمايــة األطفــال و توفيــر
الدعــم النفســي واالجتماعــي ،وبنــاء قــدرات البنيــة املجتمعيــة واحملليــة ،وتقــدمي اخلدمــات بهــدف وضــع نظــام يســتند علــى املجتمــع إلدارة
احلــاالت يف عــام  ( 2017طبعـاً بحســب توفــر التمويــل).
سيعمل التقييم على حتديد وحتليل أوضاع األطفال واحتياجاتهم ،وذلك من خالل طرح االسئلة التالية:
• •ما هي العوامل التي تؤثر سلبا على الصحة النفسية واالجتماعية السوية لألطفال وعلى مستويات حمايتهم؟
• •مــا هــي اآلليــات املتبعــة حاليـاً حلمايــة األطفــال يف املجتمــع مــن وجهــة نظــر أفــراد املجتمــع ،ومقدمــي الرعايــة ،واألطفــال أنفســهم؟
مبــا يف ذلــك اآلليــات املجتمعيــة الرســمية وغيــر الرســمية ،ومســح املــوارد ذات العالقــة باخلدمــات النفســية واالجتماعيــة وتوفيــر
احلمايــة للطفــل.
• •ملن يتوجه األطفال ومقدمي الرعاية وأفراد املجتمع عند متييز خطر ما يهدد حماية الطفل؟
• • إلى أي مدى تلبي آليات حماية الطفل املجتمعية احلالية احتياجات األطفال؟
• •إلى أي مدى يستطيع مقدموا اخلدمات احلاليون تلبية احتياجات حماية الطفل وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي لهم؟
• •اال يوجد أطفال داخل املجتمع بحاجة ملحة ومباشرة إلی خدمات قانونية أو خدمات اجتماعية ونفسية عاجلة حلمایة الطفل؟
• •ما طبيعة الثغرات املوجودة يف اآلليات التي مت حتديدها ،وكيف ميكن للشركاء يف املشروع أن يعملوا معا للتغلب عليها؟

مجموعة حماية الطفل
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حول منطقة (ج):
وفقــاً لتقريــر معهــد األبحــاث التطبيقيــة -القــدس (أريج)1لعــام  ،2015تشــكل منطقــة (ج) -وهــي منطقــة خاضعــة للســيطرة املدنيــة
واألمنيــة اإلســرائيلية 61% -مــن مســاحة الضفــة الغربيــة حيــث يعيــش فيهــا حوالــي  300ألــف فلســطيني .وتتجــاوز الكثافــة الســكانية
الفلســطينية يف املنطقــة املأهولــة أو املناطــق التــي تقــع ضمــن املخطــط املقتــرح مــن منطقــة (ج) ،متوســط الكثافــة الســكانية املعادلــة لهــا
يف املنطقتــن (أ) و(ب).
ويغطــي غــور األردن ومناطــق شــمال البحــر امليــت حوالــي 160,000هكتــار ،أي نحــو  ٪28.8مــن الضفــة الغربيــة .وقــد مت تصنيــف نحــو
 ٪88مــن األراضــي يف هــذه املنطقــة كمنطقــة (ج) ،حيــث متثــل حوالــي  ٪42مــن جميــع أراضــي املنطقــة (ج) يف الضفــة الغربيــة .وتتكــون
بقيــة األراضــي يف وادي األردن مــن مجتمعــات فلســطينية محليــة ،مبــا يف ذلــك مدينــة أريحــا ،مخصصــة ملناطــق (أ) أو (ب).
ولــدى املنطقــة (ج) القــدرة علــى التوســع احلضــري الكبيــر الســتيعاب النمــو الســكاني الفلســطيني واحتياجــات التنميــة االقتصاديــة ،نظــراً
إلعتبارهــا منطقــة غنيــة يف مواردهــا الطبيعيــة .فهــي حتتــوي علــى حوالــي  ٪60مــن األراضــي الزراعيــة يف الضفــة الغربيــة التــي تشــتمل
علــى احملاصيــل الدائمــة واألراضــي الصاحلــة للزراعــة واألراضــي الزراعيــة غيــر املتجانســة والبيــوت البالســتيكية .عــاوة علــى ذلــك،
يوجــد فيهــا العديــد مــن املواقــع الســياحية واألثريــة ،واملــوارد املائيــة مــن آبــار وينابيــع ،ومعــادن وأمــاح البحــر امليــت ،ورواســب احلجــر.
بيــد أنــه ال يوجــد للســلطة الفلســطينية ســيطرة أمنيــة أو إداريــة علــى منطقــة (ج) ،بــل إن هــذه املنطقــة تخضــع للســيطرة العســكرية
اإلســرائيلية .واعتبــاراً مــن عــام 2015؛ اصبحــت  %29مــن منطقــة (ج) منطقــة عســكرية اســرائيلية ،و %6منهــا مســتوطنات اســرائيلية مــا
زالــت يف طــور التوســع .وقــد مت تخصيــص  %3اضافيــة مــن أراضــي منطقــة (ج) كمناطــق محميــات طبيعيــة علــى أن تنقــل لتصبــح حتــت
ســيطرة الســلطة الفلســطينية ،إال أن هــذا األمــر لــم يتحقــق ابــداً.
إن أي تطويــر ميكــن أن يحــدث خــارج نطــاق املخطــط الهيكلــي املصــادق عليــه ،ســيكون معرضــاً خلطــر الهــدم مــن قبــل الســلطات
اإلســرائيلية .ففــي عــام  ،2015هدمــت إســرائيل  482منــزال وبنــا ًء يف املنطقــة (ج) ،واقتلعــت حوالــي  13,000شــجرة ،وهاجمــت
الفلســطينيني وممتلكاتهــم يف  898حادثــة منفصلــة .ونتيجــة للقيــود املفروضــة علــى النمــاء والتطويــر ،واملجــال احملــدود لتطويــر البنــاء
واخلدمــات احلضريــة ،وعــدم إمكانيــة الوصــول إلــى األراضــي الصاحلــة للزراعــة ،وجــدت املجتمعــات الفلســطينية يف منطقــة (ج) نفســها
مهمشــة ال تتوفــر لهــا إمكانيــة احلصــول علــى اخلدمــات األساســية مثــل؛ التعليــم يف املــدارس أو وجــود عيــادات ،وأحيانــا حتــى دون شــبكات
ميــاه أو كهربــاء ،ناهيــك عــن ارتفــاع معــدالت البطالــة.

البيانات السكانية لكل موقع:2
املوقع

املساحة

عدد السكان

الفصايل

 46.826هكتار

1190

اجلفتلك

 185.032هكتار

4100

الزبيدات

 4.123هكتار

1569

مرج الغزال

 4.917هكتار

224

مرج النعجة

 4.874هكتار

789
906

عني الديوك
النويعمة

 65.882هكتار

1374

العوجا

 106.398هكتار

4548

سطح البحر والنبي موسى

 200هكتار

341

اريحا ومحافطة األغوار

 593كم مربع

46.718

 .1تقرير معهد األبحاث التطبيقية -القدس (أريج)« ،2015 ،فرص وحتديات إجراءات التنمية الفلسطينية يف املنطقة (ج)»
https://www.arij.org/files/arijadmin/2017/areac_report_2017.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx .2
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املنهجية
البحــث املكتبــي :أجــرى فريقنــا مراجعــة أدبيــات لعــدد مــن التقييمــات والتقاريــر حــول املناطــق املســتهدفة بهــدف معرفــة املزيــد عــن البيئــة
الدميوغرافيــة الســكانية ونوعيــة احليــاة فيهــا وتطويــر فهــم أساســي للظــروف واالحتياجــات واملشــكالت اخلاصــة بهــذه املناطــق.
تضمنت املراجعة ما يلي:
• •االحصائيــات والتقاريــر الصــادرة عــن جهــاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني يف عــام  2007والتــي حتتــوي معلومــات شــمولية عــن
الســكان والتجمعــات يف تلــك املناطــق.
• •فهــرس مؤشــرات التهميــش والضعــف الــذي أصدرتــه مؤسســة  GVCملنطقــة األغــوار .يك ّمــل هــذا التقييــم فهــرس مؤشــرات
التهميــش والضعــف مــن خــال تقــدمي دراســة إضافيــة متوســعة لالحتياجــات اخلاصــة بحمايــة األطفــال حتــت مؤشــر حمايــة األطفــال
وكذلــك الحتياجــات الصحــة العقليــة والصحــة النفســية االجتماعيــة حتــت مؤشــر الصحــة.
• •سلســة مــن األدلــة الصــادرة عــن معهــد األبحــاث التطبيقيــة يف القــدس (أريــج )2012 ،والــذي احتــوى علــى معلومــات شــاملة حــول
املواقــع املســتهدفة وظــروف املعيشــة فيهــا وخصائصهــا الســكانية.
• •معلومات وإحصائيات مقدمة من قبل رؤساء املجالس احمللية ومدراء املراكز النسوية احمللية ومدراء املدارس.

• •اختيار العينة -عينة عشوائية طبقية () stratified random sample
مت اختيــار األطفــال واملراهقــن الذيــن شــاركوا يف املســح مــن أعمــار  18-6ســنوات مــن املــدارس يف املناطــق املســتهدفة .إذ مت اختيــار
العينــة مــن الصفــوف األول إلــى الثانــي عشــر .وقــام مرشــدوا املــدارس مــع املعلمــن باختيــار العينــة وفقــاً ملعياريــن رئيســيني :النــوع
االجتماعــي ( %50مــن اإلنــاث و %50مــن الذكــور) والعمــر ( 12-6ســنة و 18 - 13ســنة) .ومت أخــذ موافقــة األطفــال جميعهــم علــى
املشــاركة يف التقييــم وعبــروا جميعهــم عــن اســتعدادهم لذلــك.
يف موقعــي ســطح البحــر والنبــي موســى مت إجــراء التنســيق مــع األشــخاص املعنيــن وشــارك جميــع األطفــال املراهقــن يف التقييــم نظــراً
للعــدد الصغيــر للســكان .مت اختيــار األهالــي بالتنســيق مــع املراكــز النســوية أو األشــخاص املعنيــن يف املناطــق .وكانــت املعيــار الرئيســي
لالختيــار هــو دعــوة األهالــي الذيــن لديهــم أطفــال مــن نفــس أعمــار املجموعــات بــن  18-6ســنة.
ومت اختيــار البالغــن بالتنســيق مــع املراكــز الشــبابية واملراكــز النســوية أو األشــخاص املعنيــن يف تلــك املناطــق وفقـاً للمعيــار الرئيســي الــذي
ينــص علــى املســاواة بــن اجلنســن وقبــول املشــاركة.
املجموعات البؤرية :متت دعوة أعضاء املجموعات البؤرية من قبل املجالس احمللية يف املناطق.
تضمنت معايير االختيار ألعضاء املجموعات البؤرية ما يلي:
• •مشاركة اجلنسني (الذكور واإلناث).
• •أن يكون عمر املشاركني فوق  25سنة.
• •أن يكونوا من األعضاء الفاعلني يف املجتمع.
• •أن يكونوا قد أكملوا تعليمهم الثانوي على األقل.
• •أن يكونوا من أهالي األطفال املشاركني يف املسح.
مت إجراء  3مجموعات بؤرية يف فصايل الفوقا وجفتلك الشونة والزبيدات.
اللقــاء مــع مجموعــة األطفــال :مت إجــراء جلســتني متخصصتــن يف الدعــم النفســي واالجتماعــي مــع األطفــال بهــدف احلصــول علــى
معلومــات باملالحظــة حــول احلالــة النفســية واالجتماعيــة لألفــال وتقييــم تطورهــم ،وكان األطفــال املشــاركون مــن أعمــار  12-6ســنة ،وقــد
مت أخــذ موافقتهــم جميع ـاً علــى املشــاركة يف االجتماعــات.
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حجــم العينــة :مت حتديــد حجــم العينــة وفقـاً ملعــدل عــدد الســكان يف املناطــق .ويظهــر اجلــدول التالــي توزيــع حجــم العينــة علــى املناطــق
املســتهدفة:
املنطقة

الكبار فوق عمر 19

الطالئــع (املراهقــون األطفال ( 12-6سنة)
 18-13ســنة)

األهالي

الفصايل

14

8

12

12

اجلفتلك

9

14

11

12

الزبيدات

16

15

15

13

النويعمة

5

7

6

7

مرج الغزال

2

5

7

7

مرج النعجة

7

5

6

6

عني الديوك

5

4

5

العوجا

9

6

11

7

سطح البحر والنبي
موسى

10

7

6

10

املجموعة البؤرية
اجلفتلك والزبيدات
والفصايل

21
10

املجموعة البؤرية
لألطفال سطح البحر
والنبي موسى
98

املجموع

59

79

87

323

أدوات جمع البيانات
تصميم أدوات جمع البيانات:
1 .1املقابالت شبه املنظمة املوجهة باستمارات:
مت تصميم  4أنواع من االستمارات كما يلي:
• •اســتمارة األطفــال :مت تصميــم  3اســتمارات تســتهدف إحداهــا األطفــال مــن أعمــار  12-6ســنة وتســتهدف األخــرى األطفــال مــن
أعمــار  18-13ســنة .3تضمنــت كال هاتــان االســتمارتان قيــاس حالــة رفــاه وســامة األطفــال واملراهقــن .أمــا االســتمارة الثالثــة فقــد
تضمنــت قائمــة فحــص ســلوكيات الطفــل التــي عبأهــا األهالــي .يحتــوي القســم األول مــن كل النمــاذج علــى املتغيــرات الدميوغرافيــة
والظــروف االجتماعيــة االقتصاديــة لألســرة وجوانــب ومراحــل تطــور الطفــل .أمــا القســم الثانــي فيركــز علــى الظــروف النفســية
االجتماعيــة مــن خــال عــدد مــن العناصــر واملؤشــرات الســلوكية واالنفعاليــة والنفســية االجتماعيــة واملعرفيــة .مت اســتخدام مقاييــس
محكمــة ومراجعــة مــن قبــل الزمــاء اخلبــراء يف مجــال علــم نفــس األطفــال وعلــم النفــس التطــوري مــن أجــل حتديــد املشــكالت
الســلوكية عنــد األطفــال .ويف القســم الثالــث متــت إضافــة أســئلة مفتوحــة علــى منــوذج قائمــة فحــص ســلوكيات األطفــال ،وهدفــت
هــذه األســئلة للتقصــي عــن العالقــة بــن األطفــال وأســرهم وكيــف يقضــي األطفــال وقــت فراغهــم واملســببات الرئيســية للتوتــر لديهــم
واملخاطــر احمليطــة بهــم يف مناطقهــم واملــاذ (مــن بشــر أو مــكان) الــذي يلجــأ الطفــل إليــه لطلــب احلمايــة والدعــم واخلدمــات التــي
 .3مراجعة املوارد املتوفرة ومقاييس رفاه وسالمة األطفال والشباب ،كانون الثاني .2013
file:///C:/Users/khaled/Downloads/sourcesmeasureschildrenswellbeing_tcm77-294952.pdf
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يعتقد األهالي أنهم يحتاجونها من أجل حتسني الظروف النفسية االجتماعية يف مناطقهم.
• •اســتمارة البالغــن :اســتهدفت االســتمارة البالغــن مــن عمــر  19ســنة ومــا فــوق .ركــز القســم األول مــن النمــاذج علــى املتغيــرات
الدميوغرافيــة والظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة ومصــادر الدخــل .أمــا القســم الثانــي فقــد ركــز علــى الظــروف النفســية
واالجتماعيــة للبالغــن ،واســتخدمت اســتمارة محكمــة تســتهدف البالغــن ( .)symptoms checklist 90 SCLلتقييــم مــدى واســع
مــن املشــكالت النفســية واألعــراض املرضيــة النفســية .وركــز القســم الثالــث علــى جمــع املعلومــات مــن املشــاركني حــول اخلدمــات
املطلوبــة التــي يــودون حتســينها مــن أجــل التأثيــر يف الظــروف النفســية واالجتماعيــة ملناطقهــم.
1 .1املجموعــات البؤريــة (اجلفتلــك وفصايــل والزبيــدات) :مت تصميــم األســئلة لتيســير النقــاش املفتــوح مــع املجموعــة املؤلفــة مــن البالغــن
واألهالــي ومعلمــي املــدارس واملرشــدين واإلداريــن ومديــرة املركــز النســوي .تطــرق النقــاش إلــى القضايــا األكثــر إحلاحــاً وفقــاً
ألهميتهــا وأثرهــا ،وســمح للمشــاركني بعــرض مقترحاتهــم للحلــول وتقــدمي طرقهــم اخلاصــة يف التعامــل مــع تلــك القضايــا باإلضافــة
إلــى تطرقــه ملــدى توفــر اخلدمــات النفســية واالجتماعيــة يف تلــك املناطــق.
2 .2جلســتا الفحــص النفســي واالجتماعــي مــع املجموعــة :مت عقــد اجللســتني يف ســطح البحــر مــع األطفــال مــن أجــل احلصــول علــى
معلومــات باملالحظــة حــول حالتهــم النفســية واالجتماعيــة وتقييــم تطورهــم ،إذ تراوحــت أعمــار األطفــال بــن  12 - 6ســنة.
وقــد متــت تعبئــة  323اســتمارة ،منهــا  87مــن األطفــال بــن عمــري  12-6ســنة و 79مــن املراهقــن بــن عمــري  17-13ســنة و 98مــن
البالغــن ممــن هــم بعمــر  19ســنة فمــا فــوق واألهالــي.

حتليل البيانات
مت حتليــل البيانــات الكميــة مــن االســتمارات باســتخدام برنامــج  ،SPSSأمــا البيانــات املجموعــة مــن املجموعــات البؤريــة واألســئلة املفتوحــة
واملالحظــات مــن االجتماعــات مــع األطفــال فقــد متــت مراجعتهــا وتصنيفهــا وفقـاً ألهميتهــا وتكرارها.

العمل امليداني
اجتمــاع التنســيق امليدانــي :مت عقــد االجتمــاع يف مكتــب وزارة التنميــة االجتماعيــة يف أريحــا يف  20تشــرين األول .حضــر االجتمــاع منســق
شــبكة حمايــة الطفــل وممثــل ملــف األحــداث يف وزارة التنميــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى ممثلــي شــرطة حمايــة األســرة والهــال األحمــر
الفلســطيني ومركــز اإلرشــاد الفلســطيني ومديــر دائــرة النــوع االجتماعــي يف محافظــة أريحــا .وقــد هــدف االجتمــاع إلــى تعريــف شــبكة
حمايــة الطفــل يف منطقــة األغــوار باملشــروع ،والتنســيق معهــم إلجــراء وتنفيــذ التقييــم واحتياجاتــه .وقــد جــرى خــال االجتمــاع نقــاش
عــام حــول احتياجــات منطقــة األغــوار ،ومــن ثــم مت وضــع خطــوات عمليــة لكيفيــة تنفيــذ التقييــم .متــت مناقشــة منهجيــة التقييــم والتحقــق

تقييم احلاجات يف سطح البحر
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منهــا مــع أعضــاء شــبكة حمايــة الطفــل ،وكذلــك متــت مناقشــة املواقــع التــي يغطيهــا التقييــم .أشــار األعضــاء إلــى قضيــة األطفــال ذوي
اإلعاقــة وغيــاب اخلدمــات التــي تلبــي احتياجاتهــم .مــن ثــم تطــرق النقــاش إلــى كيــف ميكــن تطبيــق العمــل امليدانــي للتقييــم ،وقدماألعضــاء
العناويــن وأرقــام الهواتــف الالزمــة لألشــخاص املعنيــن واملؤسســات يف املناطــق املســتهدفة .كمــا مت االتفــاق علــى أن يتــم تقــدمي النتائــج
األوليــة ومناقشــتها يف االجتمــاع االعتيــادي ألعضــاء شــبكة حمايــة الطفــل .وعنــد االنتهــاء مــن التقييــم ســيتم عقــد اجتمــاع الســتخدام
النتائــج يف التخطيــط والتنســيق املســتقبليني.
الزيــارات امليدانيــة للمجالــس احملليــة واملؤسســات القاعديــة :مت تنظيــم اجتماعــات مــن قبــل منســق املشــروع لــدى مركــز اإلرشــاد
الفلســطيني يف املناطــق املســتهدفة املختلفــة ،إذ حضــر يف كل لقــاء ممثلــون عــن اجلهــات ذات العالقــة مبــن فيهــم رؤســاء املجالــس احملليــة
ومــدراء املراكــز النســوية احملليــة وأعضــاء املؤسســات القاعــدة احملليــة والناشــطني املجتمعيــن .وكان هــدف هــذه اللقــاءات هــو جمــع
املعلومــات املكثفــة حــول االحتياجــات املختلفــة للســكان واملشــكالت املتنوعــة مثــل االنتشــار املتواصــل للمســتوطنات يف املناطــق والظــروف
املعيشــية الصعبــة ومعــدالت التســرب العاليــة واألداء األكادميــي الضعيــف واملســتويات العاليــة مــن العنــف ،مــن أجــل املســاعدة يف تصميــم
أدوات التقييــم.
كما مت عقد اجتماعات التنسيق أيضاً مع وزارة التربية والتعليم لتيسير جمع البيانات من املدارس.
يف ســطح البحــر والنبــي موســى مت تنظيــم زيــارة واجتمــاع أوليــن مــع األشــخاص املعنيــن يف املنطقــة .ومت احلصــول علــى املعلومــات
املتعلقــة بطبيعــة املنطقــة وعــدد الســكان وحتديــد أهــم املشــكالت يف الســياق العــام ملجتمــع العينــة.

احملددات
كان هنــاك عــدد مــن احملــددات يف تنفيــذ التقييــم .فيمــا يتعلــق بالوقــت ،مت إجــراء التقييــم يف فتــرة زمنيــة قصيــرة جــداً .وكان هنــاك حاجــة
للمزيــد مــن الوقــت لتغطيــة املواقــع التســعة بشــكل مكثــف.
كمــا كانــت هنــاك تباينــات يف عــدد الســكان بــن اإلحصائيــات املقدمــة مــن جهــاز اإلحصــاء املركــزي الفلســطيني (التعــداد الســكاني)2007 ،
واإلحصائيــات الفعليــة لعــدد الســكان /املقيمــن والتــي وجدهــا الفريــق يف املناطــق املســتهدفة .فقــد كان عــدد الســكان الفعلــي أقــل مــن
املتوقــع ممــا أثــر علــى حجــم العينــة.
يف بعــض املواقــع ،خاص ـ ًة يف ســطح البحــر والنبــي موســى مت حتديــد العينــة علــى أنهــا كافــة الســكان احلاضريــن خــال فتــرة تقييــم
االحتياجــات .والســبب يف ذلــك يعــود إلــى أن نصــف الســكان انتقلــوا للعيــش يف منطقــة مراعــي أخــرى.
واجــه فريــق تقييــم االحتياجــات صعوبــات يف مقابلــة الذكــور البالغــن يف مجتمــع العينــة بســبب ســاعات العمــل الطويلــة لديهــم خــارج
التجمــع الســكاني.
يف بعــض املناطــق رفضــت النســاء البالغــن يف العينــة القــدوم للمركــز النســوي يف الصبــاح مــن أجــل املقابــات ،ممــا أدى إلــى أن يقــوم
الفريــق بالزيــارات املنزليــة مــن أجــل إجــراء املقابــات.

تقييم احلاجات يف سطح البحر
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النتائج وفق ًا للعينة املفحوصة يف  9مواقع
تقارير األهالي (قائمة فحص سلوكيات األطفال)
الفئات العمرية

تراوحت أعمار  %48من عينة األطفال والطالئع (املراهقني) بني  12 - 6سنة ،يف حني تراوحت أعمار  %52منهم بني  18 - 13سنة.

اجلنس (لألطفال والطالئع)

شكلت اإلناث ما نسبته  %56من األطفال والطالئع املشاركني يف التقييم ،يف حني كانت نسبة الذكور املشاركني .%44
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الوضع االقتصادي للعائالت يف الع ّينة

تتمتــع  %20فقــط مــن األســر بأوضــاع اجتماعيــة اقتصاديــة جيــدة جــداً ،يف حــن أن الوضــع االجتماعــي االقتصــادي ل  %44مــن األســر
يعتبــر جيــد ،ول  %30منهــا يعتبــر متوســط ،أمــا  %6مــن األســر فتعانــي مــن حالــة اجتماعيــة اقتصاديــة دون املتوســط.

االلتحاق باملدرسة (الصفوف من األول إلى الثاني عشر)

 %81من األطفال املشاركني ملتحقني يف املدارس يف حني أن  %19قد تسربوا منها.
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األداء األكادميي لألطفال واملراهقني بحسب تقييم األهل

يظهــر اجلــدول أن  %42مــن الطلبــة امللتحقــن يف املــدارس حصلــوا بشــكل ممتــاز أكادميي ـاً يف حــن ان  %20منهــم حصلــوا بشــكل جيــد
جــداً و %3منهــم كان حتصيلهــم ضعيــف.

ماذا يفعل األطفال املتسربون من املدارس؟

يظهــر اجلــدول يف األســفل أن  %59مــن األطفــال املتســربني مــن املــدارس ال يقومــون بــأي شــيء مقارن ـ ًة ب  %27منهــم ممــن يعملــون يف
املســتوطنات ،و %9ممــن توجهــوا للتعليــم املهنــي و %5يعملــون مــع أهاليهــم يف األراضــي الزراعيــة.
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الفروقات حسب النوع االجتماعي

التقييم النفسي واالجتماعي لألطفال واملراهقني
النتائج العامة لقائمة فحص سلوكيات األطفال وفق ًا لوجهة نظر األهالي
إن أداة قائمــة فحــص ســلوكيات األطفــال هــي تقريــر يقــوم األهالــي بتعبئتــه ويقيمــون فيــه أطفالهــم بنــا ًء علــى عــدد مــن املشــكالت الســلوكية
واالنفعاليــة .طلــب مــن األهالــي أن يقومــوا بتقييــم االحتياجــات النفســية االجتماعيــة واحتياجات احلمايــة ألطفالهم.

املؤشرات السلوكية

4

تظهــر البيانــات كذلــك أن لــدى  %83مــن األطفــال صعوبــات ســلوكية .فقــد أشــار األهالــي إلــى أن  %90.4مــن األطفــال يجادلــون بشــكل
زائــد ،و %55.8منهــم لديهــم إفــراط يف النشــاط والطاقــة .تظهــر البيانــات أن  %57.7مــن األطفــال يخربــون بشــكل دائــم ممتلكاتهــم
اخلاصــة ،يف حــن أن  %42.3منهــم يــؤذون احليوانــات ،و %36.6منهــم عدوانيــون اجتــاه األطفــال اآلخريــن و %55.8مــن األطفــال غيــر
منضبطــن خاصـ ًة يف املدرســة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تبــن النتائــج أن هنــاك فــروق بــن اجلنســن الذكــور واإلنــاث ،حيــث يظهــر الذكــور
نســبة عاليــة مــن املشــكالت الســلوكية ( )%85مــن تلــك اخلاصــة باإلنــاث (.)%68

مؤشرات السلوك العنيف
أشــار  %42مــن األهالــي املشــاركني إلــى أن أطفالهــم يعانــون مــن «نوبــات» عنيفــة مثــل اســتخدام اللغــة املســيئة أو املهينــة والفاحشــة ،وأن
 %71مــن األطفــال ينخرطــون يف الشــجارات املتكــررة مــع األطفــال اآلخريــن ،خاصـ ًة يف املدرســة.

املؤشرات االنفعالية

5

ظهــرت لــدى  %79مــن األطفــال أعــراض انفعاليــة ،فقــد تبــن أن  %84.6منهــم متعلقــون بشــكل زائــد عــن اللــزوم بأهاليهــم ومعتمــدون
علــى اآلخريــن ،ويعانــي  %77منهــم مــن اخلــوف والقلــق مــن األفــكار غيــر الصائبــة أو غيــر املقبولــة .ال يظهــر  %67مــن األطفــال أي نــوع
 .4املؤشــرات الســلوكية :التصرفــات بتصرفــات خاصــة مبــن هــم أصغــر ســناً ،التجــادل الزائــد عــن اللــزوم ،التصــرف مبــا يشــبه تصرفــات اجلنــس اآلخــر ،إفــراط
النشــاط وعــدم القــدرة علــى اجللــوس بهــدوء ،القســوة اجتــاه احليوانــات ،التحــرش باآلخريــن واإلســاءة ملــن هــم أضعــف منــه ،تطلــب انتبــاه كبيــر ،تخريــب األغــراض
الشــخصية ،تخريــب ممتلــكات األســرة أو الغيــر ،عــدم االمتثــال يف املنــزل ،عــدم االمتثــال يف املدرســة ،مضــغ املــواد غيــر القابلــة لــأكل ،التــورط يف مقاتــات وشــجارات
عديــدة ،قضــاء الوقــت مــع األطفــال اآلخريــن املســببني للمشــكالت ،البــكاء الكثيــر.
 .5املؤشــرات االنفعاليــة :الشــكوى مــن الوحــدة ،ظهــور االرتبــاك ،اخلــوف مــن بعــض احليوانــات أو األماكــن (ليــس املدرســة) ،اخلــوف مــن الذهــاب للمدرســة ،اخلــوف
مــن القيــام بأمــور أو قــول أشــياء خاطئــة ،الشــعور بوجــوب أن يكــون كامـ ً
ا دون أخطــاء ،الشــعور أو الشــكوى مــن أن ال أحــد يحبــه ،الشــعور بــأن النــاس يكيــدون لــه
ً
املكائــد ،الشــعور بالدونيــة وعــدم الشــعور بقيمــة الــذات ،االنفعــال بســرعة ،تفضيــل البقــاء منفــردا علــى قضــاء الوقــت مــع اآلخريــن.
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مــن النــدم أو تأنيــب الضميــر ،ويظهــر يف بعــض األحيــان  %67منهــم القلــق مــن الذهــاب للمدرســة ،يف حــن يشــعر  %59.6مــن األطفــال
بأنهــم وحيــدون.

املؤشرات الذهنية املعرفية

6

تشــير النتائــج إلــى أن  %53.7مــن األطفــال يظهــرون أعــراض مشــكالت ســلوكية ذهنيــة ،وأن  %65.4لديهــم مشــكلة يف التركيــز ومــدى
تركيــز قصيــر ،يف حــن أن  %50منهــم يعانــون مــن الكوابيــس واألحــام املرعبــة ،و %51.9لديهــم أفــكار مســتمرة غيــر مرغوبــة عــاد ًة مــا
تــدور حــول املــوت ،كمــا أنهــم يعانــون مــن مشــكلة يف تذكــر األشــياء ،و %48.1مــن األطفــال يعانــون مــن أحــام اليقظــة والتوتــر.

املؤشرات النفسية

7

تظهــر النتائــج أن  %38مــن األطفــال يعانــون مــن أعــراض نفســية ،فمنهــم  %36.5يعانــون مــن الدوخــان دون وجــود تفســير جســدي طبــي،
و %17.3منهــم لديهــم مشــكالت صحيــة دون وجــود أســباب طبيــة محققــة.
تظهــر النتائــج أن نســبة عاليــة مــن األطفــال يعانــون مــن مشــكالت يف املؤشــرات الســلوكية ويليهــا مشــكالت املؤشــرات االنفعاليــة .وقــد
كانــت أعلــى نســب املشــكالت الســلوكية يف مــرج النعجــة وفصايــل ومــرج الغــزال.

مجموعة حماية الطفل

 .6املؤشــرات الذهنيــة املعرفيــة :مــدى انتبــاه قصيــر ،عــدم القــدرة علــى التخلــص مــن أفــكار معينــة (الوســواس) ،معانــاة الكوابيــس ،تفضيــل احملافظــة علــى األســرار
ألنفســهم وعــدم اإلفصــاح عنهــا ،عــدم محبــة األطفــال اآلخريــن لــه ،وجــود أفــكار غريبــة ومنحرفــة ،معانــاة الشــك.
 .7املؤشــرات النفســية :اإلصابــة باألرهــاق والتعــب دون وجــود أســباب واضحــة ،املعانــاة مــن احلكــة أو احلساســيات ،الشــعور بالدوخــان ،وجــود مشــكالت صحيــة دون
وجــود ســبب طبــي واضــح.
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نتائج األطفال واملراهقني
مت تطويــر اســتمارات األطقــال مــن قبــل مركــز اإلرشــاد الفلســطيني لتقييــم األعــراض االنفعاليــة والنفســية والذهنبــة املعرفيــة والســلوكية
لــدى األطفــال.

املؤشرات السلوكية
تظهــر النتائــج الســلوكية أن  %47مــن األطفــال يعانــون مــن أعــراض ســلوكية ،وإن أكثــر نــوع انتشــاراً منهــا هــو الشــجار الدائــم والعنــف
اجتــاه اآلخريــن .وقــد أظهــر التقصــي اإلضــايف أن  %86.6مــن األطفــال يســتخدمون العنــف يف حياتهــم اليوميــة ،يف حــن أن  %74.6منهــم
يســهرون ألوقــات متأخــرة مــن الليــل.

املؤشرات االنفعالية
أظهــر  %76مــن األطفــال مؤشــرات للضغــط االنفعالــي أو العاطفــي .فقــد عبــر  %97منهــم عــن مشــاعر اخلــوف ،يف حــن  %62منهــم
يشــعرون باحلــزن .كمــا أن  %26.9يفتقــرون للحيويــة والطاقــة للعــب خــارج املنــزل ويشــعرون بالتعــب .يــرى  %85.1مــن األطفــال املدرســة
علــى أنهــا مــكان يجلــب لهــم الفــرح .و %86.6مــن األطفــال يظهــرون رغبــة نحــو تعلــم األشــياء اجلديــدة.

املؤشرات الذهنية املعرفية
تظهــر النتائــج أن  %32مــن األطفــال يعانــون مــن صعوبــات ذهنيــة .وقــد وجــد التحليــل أن  %74.6مــن األطفــال ميــرون بأفــكار عــن كونهــم
غيــر محبوبــن مــن اآلخريــن ،ويعيــش  %17.9منهــم أحــام اليقظــة يف الصفــوف ،يف حــن أن  %3فقــط منهــم يعانــون مــن مشــاكل يف
التركيــز .بينــت االســتمارة التــي قــام األهــل بتعبئتهــا حــول ســلوكيات أبنائهــم أن  %64مــن األطفــال يعانــون مــن مشــكلة يف االنتبــاه ولديهــم
مــدى تركيــز قصيــر جــداً ،و %50مــن األطفــال يعانــون مــن كوابيــس وأحــام مزعجــة جــداً .ميكــن تفســير التبايــن يف إجابــات األطفــال
وذويهــم يف هــذه األســئلة بــأن األطفــال ال يعــون افتقارهــم للتركيــز ،وبشــكل أكثــر تأثيــراً يالحــظ األهالــي هــذا املؤشــر مقارن ـ ًة بقدرتهــم
هــم علــى التركيــز دون أخــذ املرحلــة العمريــة النمائيــة لألطفــال وقدرتهــم علــى التفكيــر واإلجابــة باحلســبان .يعتقــد األهالــي أن األطفــال
وحتــى مــن هــم صغــار يف الســن منهــم قادريــن علــى التركيــز يف املهمــة وإكمالهــا ،ولكنهــم ال يهتمــون مبــا إذا كانــت تلــك املهمــة مناســبة
لعمــر األطفــال ومراحلهــم النمائيــة وقدراتهــم .وبالتالــي يتــم تفســير قــدرات األطفــال (أو غيابهــا) بشــكل خاطــئ مــن قبــل األهــل أو مقدمــي
الرعايــة لألطفــال .نــادراً مــا يخبــر األطفــال حــول مشــكالت النــوم التــي يعانــون منهــا حيــث أنهــم غيــر مدركــن لهــذه املعرفــة عــن أنفســهم
أو أنهــم يكبتونهــا.
تظهــر النتائــج أن املؤشــرات االنفعاليــة والعاطفيــة حققــت أعلــى نســب .وهــذا مختلــف عــن النتائــج التــي حصلنــا عليهــا مــن األهالــي والتــي
تبــن أن املؤشــرات الســلوكية هــي التــي حصلــت علــى النســبة األعلــى .يعــود هــذا الفــارق إلــى حقيقــة أنــه مــن األســهل علــى األهــل مالحظــة
الســلوكيات التــي يقــوم بهــا األطفــال عوضـاً عــن حالتهــم االنفعاليــة وعواطفهــم والتــي ال تكــون عــاد ًة ظاهــرة للعيــان.
اجتماعــات مجموعــات األطفــال :مت عقــد جلســتني مــع  10أطفــال بــن أعمــار  12-5ســنة يف ســطح البحــر ،ومت يف هاتــن اجللســتني
مالحظــة ســلوك األطفــال .كمــا نفــذت سلســلة مــن نشــاطات الفنــون التعبيريــة (مثــل الرســم وقــراءة القصــة والتمثيــل) مــع األطفــال.
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وفيما يلي مالحظات الفريق:
• •تواصل األطفال بشكل جيد مع الفريق وأظهروا رغبة عالية للمشاركة يف النشاطات والفعاليات.
• •أظهر بعض األطفال عالمات التوتر واخلجل خاص ًة بني اإلناث.
• •عبر بعض األطفال الذكور عن العجلة يف إكمال املهام.
• •يف االجتماع الثاني أظهر األطفال رغبة أكبر للعب واملشاركة يف النشاطات والفعاليات.
• •لم تتم مالحظة أي نوع من العنف بني األطفال خالل وقت اللعب .فقد أظهروا قدرتهم على التعاون ومساعدة بعضهم البعض.
• •كما أظهر األطفال قدرة عل فهم ما يطلب منهم وتنفيذه بسرعة.
• •أظهر بعض األطفال القدرة على التركيز على اللعب.
• •أظهر األطفال مهارات قراءة وفهم جيدة.
• •كانت لدى بعض الطفالت اإلناث صعوبات يف التعبير عن أنفسهن .فتحدثن بصوت منخفض عندما كن يخاطنب املجموعة.
• •أظهر أحد األطفال مشاعر اخلوف والقلق والتعلق غير اآلمن بأمه عندما غادرت املجموعة.
• •أظهــر املشــاركون رغبــة عاليــة مبتابعــة النشــاطات ،كمــا أنــه كان مالحظ ـاً أن األطفــال يعانــون مــن وجــود أوقــات فــراغ طويلــة دون
وجــود مــا يشــغلونها بــه.
كمــا لوحظــت مؤشــرات منــط احليــاة ذي التركيــز املنخفــض علــى الصحــة (مــن حيــث التغذيــة والنظافــة) .ومت تشــخيص وجــود مؤشــرات
ســوء التغذيــة ومشــكالت النظافــة.

املراهقون من أعمار  18 - 13سنة
طــور مركــز اإلرشــاد الفلســطيني اســتمارة تركــز علــى رفــاه وصحــة وســامة املراهقــن .وقــد متــت تعبئــة االســتمارات مــن قبــل فريــق
البحــث مــن خــال مقابــات مــع املراهقــن.

املؤشرات السلوكية
أظهــر  %88مــن فئــة املراهقــن أعــراض ســلوكية .فقــد كان  %22.2منهــم يعانــون بشــكل دائــم مــن صعوبــات يف النــوم ،يف حــن أن %52.8
منهــم يعانــون بــن احلــن واآلخــر مــن مشــكالت النــوم .باإلضافــة إلــى أن  %52.8منهــم يشــعرون بالرغبــة يف البــكاء أحيان ـاً ،و%61.1
يســتمتعون بتنفيــذ املهــام والنشــاطات اليوميــة لدرجــة تناســب رغبتهــم اخلاصــة.

املؤشرات االنفعالية العاطفية
تظهــر النتائــج أن  %77مــن املراهقــن يعانــون مــن أعــراض انفعاليــة عاطفيــة .فهنــاك  %47.2منهــم يعبــرون عــن مشــاعر الوحــدة الدائمــة
أو املؤقتــة ،يف حــن أن  %56.9منهــم يعبــرون عــن مشــاعر احلــزن يف بعــض األوقــات و %11منهــم يشــعرون باحلــزن معظــم األوقــات.
باإلضافــة إلــى أن  %33.3مــن املراهقــن كانــوا قــد عبــروا عــن امللــل يف معظــم أوقاتهــم ،و %52.8منهــم يشــعرون بامللــل يف بعــض األوقــات.

املؤشرات املعرفية الذهنية
تشــير النتائــج إلــى أن  %89مــن املراهقــن يعيشــون أعــراض ذهنيــة معينــة ،وأن الشــكل األكثــر انتشــاراً لهــا هــو األفــكار والقلــق حيــال
أهميــة وقيمــة اإلنســان يف حياتــه ،يف حــن أن  %30.6يشــعرون أن احليــاة عدميــة وغيــر مجديــة يف معظــم الوقــت .أيض ـاً %41.4 ،مــن
املراهقــن يعانــون مــن كوابيــس وأحــام مزعجــة .علــى الرغــم مــن هــذه النتائــج أشــار  %59.7منهــم إلــى شــعورهم بالرضــا عــن أدائهــم يف
األشــياء التــي يقومــون بهــا.
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املؤشرات النفسية
يعانــي  %74مــن املراهقــن مــن وجــع جســدي دون وجــود مســبب طبــي لــه يف معظــم الوقــت ،يف حــن أن  %40.3منهــم يشــعرون بهــذا األمــر
فقــط يف بعــض األحيــان.
تظهــر النتائــج أن مجموعــة املراهقــن العمريــة حققــت عالمــات عاليــة يف كل املؤشــرات .وحققــت املؤشــرات الســلوكية والذهنيــة ومؤشــر
عبثيــة احليــاة وعــدم جدواهــا أعلــى النســب .ميكــن ربــط هــذه النتائــج مــع طبيعــة عمــر املجموعــة والتــي تبــرز التحديــات والنزاعــات
لتشــكيل هويتهــم ،وكذلــك لغيــاب اخلدمــات والفــرص لهــم.

أية طرق تستخدمون للتكييف مع الضغط؟
يف منطقــة الزبيــدات أشــار املراهقــن (املراهقــون) إلــى اســتخدام التفكيــر املنطقــي كطريقــة لتفريــغ الضغــط وكذلــك طلــب املســاعدة مــن
النــاس الذيــن يشــعرون باألمــان يف احلديــث معهــم مثــل أفــراد األســرة .أشــارت الفتيــات مــن هــذه املرحلــة العمريــة إلــى ســعيهن للحصــول
علــى املســاعدة مــن مرشــدي مدارســهن للتعامــل مــع الضغــط وصعوبــات التكيــف والتأقلــم.
يف مناطــق العوجــا واجلفتلــك والنويعمــة يلجــأ املراهقــن (املراهقــون) إلــى االنطــواء وجتنــب األماكــن التــي تســبب الضغــط والتوتــر مثــل
املنــازل .لــدى بعضهــم القــدرة علــى مواجهــة مــا ال يشــعرون باالرتيــاح معــه .علــى األرجــح تلجــأ الفتيــات للمســاعدة مــن أفــراد األســرة
وخاص ـ ًة األب واألم للتفريــغ يف أوقــات الضغــط والتوتــر.
يف فصايــل ،يحــاول املراهقــن جتنــب التفكيــر الزائــد عــن اللــزوم حــول مصــادر القلــق والتوتــر لديهــم ويلجــأون لالســتماع للموســيقى
والقــرآن أو طلــب النصــح مــن البالغــن يف املجتمــع ومــن مرشــدي املدرســة.
يف العوجا ،يستخدم املراهقون آليات تأقلم سلبية مع الضغط والتوتر ويلجأون للعنف والغضب وتخريب األشياء لتفريغ غضبهم.
قــد يكــون التفســير هــو أن ســكان منطقــة الزبيــدات لديهــم مســتوى أعلــى مــن التعليــم واالنفتــاح ،حيــث أن التفكيــر املنطقــي هــو آليــة دفــاع
معقــدة ومتقدمــة ،يف حــن أن االنعــزال واالنســحاب والكبــت واإلنــكار وردود الفعــل املشــكلة هــي أنــواع بدائيــة مــن آليــات الدفــاع النفســية
التــي يســتخدمها النــاس عندمــا يكونــوا أكثــر تقييــداً وحتــت ضغــط أكبــر.

كيف تتأقلم مع التوتر والقلق؟
كانــت اإلجابــات متشــابهة .أشــار غالبيــة املراهقــن إلــى أنهــم يســعون للحصــول علــى الدعــم مــن أصدقائهــم عنــد الشــعور بالقلــق .عــدد
قليــل منهــم يتوجــه ألفــراد أســرته وذويــه ومرشــدي املــدارس خاصـ ًة يف منطقــة فصايــل .وقــد غــدى واضحـاً أن هنــاك عــدد قليــل جــداً مــن
املــوارد املتوفــرة لهــم ليلجــأوا إليهــا عنــد الشــعور بالتوتــر والقلــق.

ما هي األمور التي ترى أنك بحاجة إليها كشاب أو شابة يف مرحلة املراهقة؟
يف الزبيــدات يعانــي بعــض الفتيــان والفتيــات مــن امللــل كنتيجــة لغيــاب املرافــق التــي تيســر انخراطهــم وتفاعلهــم وانشــغالهم .وقــد عبــروا
عــن حاجتهــم لبركــة ســباحة ومنتزهــات ونــوادي فتيــات .كمــا أن هنــاك حاجــة لتنفيــذ اخلدمــات التربويــة وحتســن القــدرات للخدمــات
احلاليــة مثــل املســاقات التدريبيــة للفتيــات.
يف اجلفتلــك هنــاك حاجــة لتقــدمي قاعــة رياضيــة وبركــة ســباحة خاصــة للفتيــات ومكتبــة ومركــز هوايــات ألمــور مثــل احلــرف والفنــون.
وحتتــاج العوجــا ملركــز طبــي حيــث أن األهالــي يعانــون مــن حــاالت طــوارئ ويضطــرون للذهــاب بســرعة للمستشــفيات التــي تبعــد عنهــم
أكثــر مــن  30دقيقــة يف الســيارة .حتتــاج النويعمــة ملركــز تربــوي ومرافــق للمراهقــن للحصــول علــى مهــارات حياتيــة ومتاريــن تناســب
هواياتهــم ومواهبهــم .وحتتــاج فصايــل وبشــدة لغــرف صفيــة للفــرع العلمــي يف املدرســة احملليــة وكذلــك ملرافــق رياضيــة .أمــا يف ســطح
البحــر والنبــي موســى يحتــاج املراهقــون ملالعــب وحواســيب ووصــل مــع اإلنترنــت ومكتبــة ونشــاطات رياضيــة.
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حماية األطفال
يركــز هــذا اجلــزء مــن التقييــم علــى حمايــة الطفولــة ويحلــل وجهــة نظــر األهالــي للمجــاالت التــي تشــكل خطــورة علــى أطفالهــم %40 .مــن
األهالــي يعتبــرون أن البيئــة احمليطــة اخلارجيــة هــي أكبــر خطــر علــى أطفالهــم .أمــا الطريــق التــي يســلكها األطفــال للمــدارس والعــودة
منهــا فهــي ثانــي أكبــر خطــر يهــدد األطفــال.

مسببات التوتر لدى األطفال بحسب األهل

يــرى  %42مــن األهالــي أن االحتــال والهجمــات تقــود إلــى توتــر وضغــط عاليــن لــدى األطفــال .وقــد ذكــروا أن الهجمــات خاصـ ًة خــال
الليــل حيــث يخــرب املســتوطنون ويحرقــون الســيارات ويرمــون احلجــارة علــى النوافــذ ويهشــمونها ويطلقــون أشــعة ليــزر مباشــرة إلــى داخــل
البيــوت .كمــا أشــار األهالــي أيض ـاً إلــى أن املســتوطنني يتحرشــون بهــم وبأطفالهــم علــى الطرقــات الرئيســية خاص ـ ًة عندمــا يكونــوا يف
انتظــار املواصــات العامــة %25 .مــن األهالــي أشــاروا إلــى أن الضغــط والتوتــر األســري (علــى ســبيل املثــال العالقــات األســرية والطــاق)
يســبب التوتــر والضغــط لــدى األطفــال ،يف حــن أن غيــاب األمــان يف األماكــن العامــة ميثــل  %23مــن مســببات القلــق والتوتــر والضغــط
لــدى األطفــال.
يف نقاشــات املجموعــات البؤريــة مــع البالغــن ،تبــن أن األهالــي يعتقــدون أن األطفــال يشــعرون بالتوتــر والضغــط والقلــق وعــدم األمــان
نتيجــة الغيــاب الطويــل لألهالــي عــن البيــوت بســبب العمــل لســاعات طويلــة .عــاد ًة مــا يكــون هــذا العمــل يف املســتوطنات اليهوديــة القريبــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن عــدم كفايــة اخلدمــات واملرافــق تســبب القلــق والتوتــر والضغــط لألطفــال حيــث أنهــم ال ميلكــون األماكــن واملرافــق
املالئمــة لتفريــغ ضغطهــم وطاقاتهــم بطريقــة صحيــة وســليمة.
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أكثر األماكن خطور ًة على األطفال بحسب األهل

تظهــر الرســوم البيانيــة أن البيئــة اخلارجيــة هــي أخطــر األماكــن علــى األطفــال يف كافــة املناطــق ،وهــذا مــا دفــع األهالــي للتعبيــر عــن
مخاوفهــم مــن أن يلعــب األطفــال خــارج املنــزل.

التغييرات يف سلوكيات األطفال عند التعرض للضغط والتوتر
يلجــأ  %36.5مــن األطفــال إلــى البــكاء عنــد الشــعور بالضغــط والتوتــر ،يف حــن أن  %32منهــم يصبحــوا أكثــر عدوانيــة وغضبـاً .يتعامــل
 %13.5منهــم مــع احلــزن والقلــق واألعــراض االنفعاليــة العاطفيــة مــن خــال «جتنــب الصــراع» مــع توكيــد أن ردود الفعــل هــذه طبيعيــة
(القتــال والهــرب والتجمــد) .ولكــن هنــاك حاجــة للتدخــل بعــد ردود الفعــل األوليــة ولذلــك هنــاك حاجــة ألن يحصــل األطفــال علــى املهــارات
ملســاعدتهم يف التأقلــم والتكيــف مــع أوضــاع القلــق والتوتــر والضغــط.
 %29مــن األطفــال يف ســطح البحــر والنبــي موســى يبكــون عنــد شــعورهم بالضغــط والتوتــر ،يف حــن أن  %71منهــم يصبحــون عدائيــن
ويغضبــون %13.5 .يتعاملــون مــع احلــزن والقلــق وردود الفعــل االنفعاليــة مــن خــال جتنــب الصــراع.

عندما سؤل األطفال عما إذا كانوا يشعرون باألمان وهم يلعبون
قــال  %41منهــم أنهــم ال ميلكــون أيــة مســاحات آمنــة للعــب يف منطقــة ســكناهم .كمــا تشــير النتائــج إلــى ن  %29.9منهــم ال يشــعرون
باألمــان ،و %31.3ال يشــعرون بحريــة اللعــب خــارج املنــازل .ال يوجــد مســاحات للعــب مخصصــة لألطفــال ،ويف معظــم احلــاالت يكــون
مقدمــو الرعايــة بعيديــن عــن املنــزل لســاعات طويلــة مــن أجــل العمــل ،وبالتالــي ال يســمحون ألطفالهــم مبغــادرة املنــزل يف غيابهــم.

من يقدم الدعم واحلماية لألطفال؟
• •يشــكل األهالــي  %88مــن الدعــم املتوفــر لألطفــال املتأثريــن بالعنــف أو الذين يعتبرون يف خطر ،يف حني يشــكل العاملون االجتماعينون
(مرشــدوا املــدارس)  %5.8مــن الدعــم ،أمــا املنظمــات فتشــكل  .%1.9أشــار األهالــي إلــى أن هنــاك مؤسســات متوفــرة يف املناطــق مثل
املجلــس احمللــي واملراكــز النســوية والشــبابية ،ولكــن بعضهــا ليــس مفعـ ً
ا مبــا فيــه الكفايــة .وهنــاك عيــادات صحيــة /مرافــق تعمــل
إلــى الســاعة الثالثــة مســا ًء .وبعــد ذلــك يتــم إغــاق العيــادات وال يتواجــد األطبــاء يف املنطقــة حتــى صبــاح اليــوم التالــي .ال يوجــد
أيــة ســيارات إســعاف ،مواصــات للطــوارئ هــي املركبــات اخلاصــة .يســعى األهالــي للحصــول علــى اخلدمــات مــن املؤسســات التــي
توفرهــا يف مناطقهمـــ خاصـ ًة تلــك التــي تقــدم اخلدمــات القانونيــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان مثــل  DCIومؤسســة أطفــال احلــرب
هولنــدا واألنــروا ومحافظــة أريحــا .مينــح األهالــي يف ســطح البحــر والنبــي موســى  %86مــن الدعــم املقــدم لألطفــال يف حــن ميثــل
دعــم املؤسســات مثــل املدرســةفقط  .%14أشــار األهالــي إلــى أنــه ال يوجــد منظمــات تنشــط يف املنطقــة يف تقــدمي الدعــم النفســي
االجتماعــي.
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علــى الرغــم مــن تواجــد بعــض خدمــات احلمايــة لألطفــال إال أنهــا غيــر كافيــة وغيــر ثابتــة .فالوصــول للخدمــات املوجــودة محــدود جــداً
واملواصــات نــادرة والوضــع االقتصــادي لغالبيــة الســكان صعــب.

من يقدم الدعم العاطفي واحلماية لألطفال يف كل منطقة

العالقة مع األسرة
بشــكل عــام تعتبــر العالقــة مــع األهالــي جيــدة ،وعــاد ًة مــا يلجــأ األطفــال ألهاليهــم للتعبيــر عــن احتياجاتهــم التــي قــد تكــون لديهــم .ولكــن
بعــض األطفــال ال يجــدون الوقــت للتواصــل مــع أهاليهــم أو أنهــم ال يقضــون أي وقــت نوعــي معهــم .فقــد مت تأكيــد ذلــك بشــكل أكبــر يف
املجموعــات البؤريــة التــي أثبتــت أن األطفــال يعانــون نتيجــة للغيــاب الطويــل لألهالــي عــن املنــزل بســبب العمــل .يف ســطح البحــر والنبــي
موســة تعتبــر العالقــة مــع األهالــي وخاصـ ًة األمهــات جيــدة ،وعــاد ًة مــا يلجــأ األطفــال ألمهاتهــم للتعبيــر عــن احتياجاتهــم ومخاوفهــم التــي
قــد تكــون لديهــم .ولكــن األطفــال ال يلجــأون لآلبــاء بنفــس الدرجــة ليعبــروا عــن احتياجاتهــم النفســية أو االنفعاليــة العاطفيــة.

كاف مع األهالي)
العالقة بني األطفال واألهالي (توفر حوار ووقت ٍ
املنطقة

ال

نعم

الفصايل

%25

%75

الزبيدات

%15.5

%86.5

العوجا

%0

%100

مرج النعجة

%0

%100

مرج الغزال

%20

%80

اجلفتلك

%81.8

%18.2

النويعمة

%0

%100

عني الديوك

%40

%60

سطح البحر والنبي موسى

%30

%70

يظهــر اجلــدول يف األعلــى أن العالقــة بــن األطفــال وأهاليهــم جيــدة مــن حيــث الوقــت واحلــوار باســتثناء أطفــال اجلفتلــك والديــوك التــي
يكــون فيهــا نســبة أعلــى مــن األطفــال الذيــن يظهــرون عــدم وجــود حــوار أو وقــت جيــد بــن األطفــال وأهاليهــم.
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توفر مساحات للعب يف املواقع

تظهــر النتائــج أنــه ال يوجــد هنــاك مســاحات لعــب آمنــة ومناســبة لألطفــال يف مناطــق فصايــل والزبيــدات واجلفتلــك وعــن الديــوك وســطح
البحر.

ما الذي حتتاجونه يف منطقتكم لتصبحوا أكثر سعادةً؟
يف كل املناطــق عبــر األطفــال عــن حاجتهــم ملســاحات لعــب آمنــة .يف الزبيــدات قــال األطفــال أنهــم يريــدون حدائــق عامــة ومرافــق للســباحة ولعــب
كــرة القــدم ،باإلضافــة إلــى مكتبــة لألطفــال .وكان مــن املهــم جــداً لألطفــال يف كل املناطــق أن تكــون هــذه املســاحات آمنــة ومؤمنــة .يف العوجــا
عبــر األطفــال عــن جاتهــم ألن يحققــوا حقهــم يف اللعــب اآلمــن والتعليــم اآلمــن .كمــا أشــاروا أيض ـاً إلــى عــدم توفــر مرافــق رياضيــة ومالعــب
ومكتبــة .ناهيــك عــن ذكــر اإلضــاءة املناســبة للشــوارع وحاويــات النفايــات ملنــع التلــوث املســتقبلي يف املنطقــة .أمــا لألطفــال يف عــن الديــوك فقــد
عبــروا عــن احلاجــة ملكتبــة لألطفــال وملعــب كــرة قــدم وروضــة ومدرســة لألطفــال .وهــم يحتاجــون أيضـاً نــوادي للفتيــات والنســاء .ويف اجلفتلــك
أظهــر التقييــم أن هنــاك حاجــة ملســاحات مثــل النــوادي لألطفــال وبــرك الســباحة واملطاعــم .وأطفــال مــرج النعجــة عبــروا عــن حاجاتهــم مللعــب
كــرة قــدم ومحــال جتاريــة للتســوق .وأخيــراً يف فصايــل عبــر األطفــال عــن حاجتهــم ملالعــب كــرة قــدم ومرافــق رياضيــة.

اليوم الترفيهي املفتوح ألطفال املدرسة
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نتائج الكبار فوق عمر  19سنة
مت تقييــم البالغــن فــوق عمــر  19ســنة وفقـاً لقائمــة فحــص األعــراض  R-90والتقريــر الذاتــي واالســتمارة النفســية .وهــي أداة مســتخدمة
لتعطــي مؤشــرات حــول ظروفهــم النفســية والســلوكية واملتعلقــة بالقلــق واالنفعــاالت والعواطــف واالكتئــاب.

النتائج العامة
اجلنس

يظهر الرسم البياني أن  %61من البالغني الذين شاركوا هم من اإلناث و %39هم من الذكور.

احلالة االجتماعية

 %60من البالغني املشاركني هم متزوجون و %38منهم عازبون ف يحني أن  %2منهم منفصلون.
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املستوى التعليمي

أكمــل  %52مــن املشــاركني البالغــن مرحلــة الثانويــة العامــة يف حــن أن  %39منهــم ميلكــون درجــة البكالوريــوس و %4منهــم لديهــم تعليــم
أساســي و %3لديهــم درجــة املاجســتير و %2أميــن.

املؤشرات النفسية العامة للكبار
املؤشرات السلوكية

8

أظهر  %77من البالغني املشاركني مؤشرات سلوكية %68.4 .منهم يعانون من صعوبات يف صنع القرارات الرئيسية.

املؤشرات االنفعالية العاطفية

9

فيمــا يتعلــق بالقلــق %62.2 :مــن البالغــن أشــاروا إلــى مشــاعر القلــق %81 .منهــم ال يثقــون باآلخريــن ،و %75منهــم يظهرون مشــاعر الغضب
واالرتبــاك والعصبيــة ،و %62منهــم لديهــم مشــكالت يف النــوم يف حــن أن  %34منهــم أشــاروا إلــى أنــه قــد تطــورت لديهــم اضطرابــات النــوم.
 %60مــن البالغــن مــروا بنــوع مــن نوبــات الهلــع والفوبيــا %42 .منهــم يشــعرون بالتهديــد مــن مصــادر غيــر محــددة .ويشــعر  %49.9باخلــوف
دون ســبب .وبالرجــوع للقلــق االجتماعــي فــإن  %81.8مــن البالغــن املشــاركني يشــعرون بعــدم الراحــة يف األماكــن العامة.

مشاعر االكتئاب
 %56مــن البالغــن املشــاركني يف التقييــم أظهــروا أعــراض االكتئــاب %71.2 .منهــم يشــعرون بعــدم وجــود قيمــة ألنفســهم ،و %72.7يشــعرون
بالوحــدة علــى الرغــم مــن وجــود أشــخاص يف حياتهــم ،و %56.1منهــم يشــعرون بفقــدان الطاقــة واخلمــول يف أداء املهــام .ويشــعر %57.6
منهــم بفقــدان األمــل يف حــن أن  %28منهــم يفكــرون بأفــكار انتحاريــة.

 .8املؤشــرات الســلوكية :التوتــر والعصبيــة ،فقــدان االهتمــام اجلنســي أو املتعــة اجلنســية ،فقــدان الشــهية ،البــكاء بســرعة ،الصعوبــة يف صنــع القــرارات ،اإلفــراط يف
األكل ،التعــب وعــدم القــدرة علــى قــول أو القيــام بــأي شــيء ،الصــراخ ورمــي األشــياء ،احتماليــة إيــذاء اآلخريــن ،التــورط بشــكل متكــرر يف نقاشــات وجــداالت ثقيلــة.
 .9املؤشــرات االنفعاليــة العاطفيــة :الشــعور باخلــزي ،الشــعور بالضغــط ،أو الغضــب بســهولة ،الشــعور بعــدم الراحــة أو اإلحــراج عنــد التعامــل مــع اجلنــس اآلخــر،
نوبــات مــن الغضــب غيــر املســيطر عليــه ،اخلــوف مــن تــرك املنــزل وحــده ،لــوم النفــس علــى أمــور معينــة ،الشــعور بعــدم القــدرة علــى حتقيــق املهــام ،الوحــدة ،الشــعور
باإلحبــاط أو االكتئــاب ،الشــعور بعــدم جــدوى أي شــيء ،الشــعور باخلــوف ،جتــرح مشــاعره بســرعة وســهولة ،الشــعور بعــدم وجــود أيــة عالقــات قريبــة ،الشــعور بالذنب.
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املؤشرات االنفعالية العاطفية األخرى
أشــار  %60مــن البالغــن املشــاركني إلــى وجــود صعوبــات انفعاليــة لديهــم ،ف  %78منهــم يعانــون مــن صعوبــة يف التحكــم بغضبهــم ،وهــم
ـال مــن
حساســون للنقــد ومتوتــرن وعصبيــون بشــكل مســتمر .ولــدى  %75.8منهــم صعوبــات يف التركيــز وإكمــال املهــام وكذلــك حــس عـ ٍ
لــوم النفــس %75.6 .غيــر قادريــن علــى دخــول عالقــات حميمــة مــع اآلخريــن .و %50منهــم لديهــم رغبــة ملحــة بكســر وتدميــر األشــياء.

املؤشرات الذهنية املعرفية

10

أشــار  %76مــن املشــاركني إلــى وجــود أفــكار مشــوهة لديهــم ،و %83.3منهــم لديهــم أفــكار ومعتقــدات مخيفــة ال ميكنهــم مشــاركتها مــع
اآلخريــن %69 .أشــاروا إلــى أن اآلخريــن ال يفهمونهــم ،يف حــن أن  %60.9منهــم يعتقــدون أن اآلخريــن ملومــن علــى مشــكالتهم ،و%59.1
لديهــم أفــكار غيــر مرغوبــة .هنــاك صعوبــات لــدى  %59مــن البالغــن املشــاركني يف التفكيــر ،يف حــن أن  %55.5منهــم لديهــم أفــكار عــن
املــوت و %55.5يعتقــدون بــأن اآلخريــن يســيطرون علــى أفكارهــم.

املؤشرات النفسية

11

أشــار  %84مــن البالغــن املشــاركني يف التقييــم إلــى أنهــم يعانــون مــن أعــراض نفســية مرضيــة .وكان اكثــر املؤشــرات ظهــوراً لــدى %72.7
منهــم هــو املعانــاة مــن صــداع ليــس لــه مســبب عضــوي .أمــا املؤشــر الثانــي لــدى  %62.1منهــم فهــو املعانــاة مــن آالم أســفل الظهــر والثقــل
يف األطــراف .أشــار  %43.9منهــم إلــى وجــود آالم حــادة يف العضــات ،وقــال  %33.3أنهــم يعانــون مــن آالم عامــة يف أجــزاء مختلفــة مــن
أجســادهم وال يســتطيعون حتديــد أيــن .تظهــر النتائــج أن البالغــن يف معظــم املناطــق يعانــون مــن مؤشــرات نفســية مرضيــة ،وهــي النســبة
األعلــى مقارن ـ ًة باملؤشــرات األخــرى .وقــد أشــارت دراســات ســابقة إلــى أن التعــرض 12لضغوطــات احليــاة والتوتــر مــن أشــياء مختلفــة
قــد يقــود لهــذا النــوع مــن األعــراض .إنــه مــن األســهل ومقبــول اجتماعيـاً بشــكل أكبــر أن يعبــر البالغــن عــن أوجــاع جســدية عوضـاً عــن
التعبيــر عــن املعانــاة النفســية.

اليوم الترفيهي املفتوح ألطفال املدرسة
 .10املؤشــرات الذهنيــة :أفــكار أو كلمــات أو تصــورات غيــر مرغــوب بهــا ،صعوبــة يف تذكــر األشــياء ،يصبــح العقــل مجــرد مــن املعانــي وغيــر قــادر علــى التفكيــر،
صعوبــة يف التركيــز ،أفــكار حــول املــوت ،أفــكار أو معتقــدات مخفيــة.
 .11املؤشــرات النفســية :الشــعور بالتعــب واإلرهــاق دون وجــود أســباب واضحــة ،املعانــاة مــن احلكــة أو احلساســيات ،الشــعور بالغثيــان ،ووجــود مشــكالت صحيــة ال
يوجــد لهــا مســبب طبــي.
 .12آثار الضغط على جسدك.
http://www.webmd.com/balance/stress-management/effects-of-stress-on-your-body2-1#
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حتليل املجموعة البؤرية مع البالغني (االحتياجات واألولويات)
املوقع
األسئلة

الزبيدات

اجلفتلك

الفصايل

عدد املشاركني

 3( 6ذكور و 3إناث).

 4( 10ذكور و 6إناث).

 2( 5ذكور و 3إناث).

عدم توفر أماكن آمنة ومؤمنة
يف املنطقة خاص ًة لألطفال.
يعاني الكثير من األطفال من
صعوبات التعلم.

نقص الكهرباء.
مشكالت املياه :النقص/
النظافة /اخلطوط.
مشكالت املواصالت:
مواصالت الطوارئ غير
متوفرة.

تدمير املنازل من قبل
االحتالل.
عمل النساء واألطفال يف
املستوطنات.

قائمة املشكالت وفقاً ألولويتها

تسرب األطفال من املدرسة.

مشكالت الكهرباء.

نقــص الوعــي أو املؤسســات
التربويــة التــي تقــدم خدمــات
توعويــة.
ما هي الطرق املستخدمة يف
التعامل مع املشكالت؟

مينع السكان األطفال من
اللعب خارج املنزل.
ال يتم التعامل مع هذه املشكلة
حيث أن غالبية األسر تعمل
يف الزراعة وهي غير قادرة
على قضاء وقت ٍ
كاف لالعتناء
باألطفال.

يلجأ السكان للعنف اجلسدي
واللفظي.

ما هي املسببات الرئيسية
لألزمة أو املشكالت يف هذه
املنطقة.

االحتالل من حيث عدم
السماح بالتطوير والتنمية يف
املنطقة واملصادرة املستمرة
لألراضي.
غياب االهتمام من قبل صناع
القرار.
ضعف اخلدمات املقدمة من
قبل السلطة الفلسطينية.

املسبب الرئيسي هو االحتالل املســبب الرئيســي هــو االحتالل
من حيث عدم السماح بالتنمية مــن حيــث عــدم الســماح بتنميــة
الناطــق املصنفة ج.
يف املنطقة.
غياب السيطرة والنفوذ
للسلطة الفلسطينية على
املنطقة.

كيــف تؤثــر املشــكلة علــى تؤثر املشكلة على الرفاه
الســكان املقيمــن يف املنطقــة؟ والصحة والسالمة النفسية
لألطفال.
لدى األهالي مخاوف وقلق
كبير جداً حول لعب أطفالهم
خارج املنازل.
يف بعض األحيان مينع الرجال
النساء من العمل خارج املنزل
(يف الزراعة).
ال يوجد أية نشاطات لألطفال
غير الذهاب للمدرسة.
ارتفاع عدد األطفال
واملراهقني املتسربني من
املدارس والعاملني يف
املستوطنات واملدخنني.

ارتفاع معدل العنف
والسلوكيات اخلطرة بني
األطفال واملراهقني مثل حمل
السكاكني وتشكيل العصابات
والتسرب من املدرسة.
الشعور باإلحباط وزيادة إقبال
السكان على التدخني وتعاطي
املخدرات.
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يقطن السكان يف كرفانات أو
خيام بدالً من املنازل.
يحاولون شراء املاء.

التأثير على كافة مناحي
احلياة.
ارتفاع معدل القلق والضغط
والتوتر واإلحباط.
ارتفاع معدالت اخلوف
واضطرابات النوم والكوابيس.
يشعر البالغني بالضغط
والعجز واإلحباط وامللل وعدم
التطلع للمستقبل.
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كيف حتصلون على الدعم على
املستوى النفسي واالجتماعي؟

ال يوجد أية خدمات دعم أو
استشارة نفسية متخصصة.
عاد ًة ما يلجأ السكان للدعم
من أسرهم وجيرانهم
وأصدقائهم.

يتم احلصول على الدعم من
األهالي أو األقارب بطرق
بسيطة.
ال يوجد خدمات دعم نفسي
من مؤسسات متخصصة
(خدمات نفسية وعالج
نفسي).
يعتبر مرشدوا املدارس
وحيدون وغير قادرين على
تقدمي الدعم الكايف لألطفال.
ال يوجد موارد دعم واضحة
ومعروفة للسكان كي يلجأوا
إليها يف املواقف واألوضاع
الصعبة.

ال بوجد أية خدمات دعم أو
استشارة نفسية متخصصة.
يف بعض األحيان يلجأ السكان
للدعم من عيادات األنروا.

االحتياجات واألولويات لكل موقع كما أشار إليها الكبار
املنطقة

اخلدمات التي يجب تقدميها يف املنطقة وفق ًا آلراء األهالي

فصايل

• •مساحات لعب عامة آمنة ومؤمنة لألطفال واملراهقني.
• •برامج تربوية لألطفال.
• •ورشات عمل للفتيات الصغار واملراهقني.
•توفير األمان لألطفال (فغالبية السكان قلقون على أطفالهم بفعل غياب األمن واحلماية).
•مالعب لألطفال واملراهقني.
•بركة سباحة ومساقات رياضية مستمرة.
•برامج مهارات حياتية لألطفال واملراهقني.
•مركز إرشاد لتوجيه احلاالت املتعلقة بالعنف املنزلي واإلساءة.

الزبيدات

•
•
•
•
•

اجلفتلك

• •توفير مرافق ترفيهية لألطفال مثل نوادي األطفال وبرك السباحة واملطاعم.
• •مالعب ألوقات الفراغ واملرح يف املنطقة.

مرج النعجة

• •روضة لألطفال.
• •مالعب ونشاطات لألطفال.

مرج الغزال وعني الديوك

•
•
•
•
•

•نادي رياضي.
•مراكز لألطفال لتحسني مهاراتهم احلياتية مبا يف ذلك املكتبة.
•مالعب كرة قدم.
•روضة لألطفال.
•توفير نوادي ومرافق خاصة للفتيات للعب.

النويعمة

•
•
•
•

•مساحات آمنة لألطفال لقضاء وقت ممتع ومفيد.
•حدائق عامة لألطفال.
•مكتبة.
•أماكن ترفيهية لألطفال (مثل بركة السباحة).
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املركز الفلسطيني لإلرشاد

العوجا

•

•تفعيــل النــادي احمللــي والــذي أكــدت غالبيــة الســكان أنــه كان غيــر مفعــل وال ينظــم أيــة فعاليــات
لألطفــال أو الطالئع.
•توفير إنارة يف الشوارع.
•حدائق ومناطق لعب لألطفال.
•نادي رياضي وبركة سباحة.
•مكتبة.

•
•

•خدمات عامة مثل الكهرباء واملياه.
•نــوادي للشــباب واألطفــال مبــا يف ذلــك مختبــرات احلاســوب واملكتبــة ومناطــق اللعــب وبركــة
الســباحة.
•توفير روضة أطفال.
•توفير مساقات للنساء لتطوير املشاريع.
•توفير مساقات اإلسعاف األولي.

•
•
•
•
سطح البحر والنبي موسى

•
•
•

اخلدمات املتوفرة لكل منطقة كما أشار إليها الكبار
املنطقة

اخلدمات املتوفرة

الفصايل

• •أطفــال احلــرب هولنــدا :توزيــع حقائــب مدرســية لألطفــال وتقــدمي خدمــات الدعــم النفســي
واالجتماعــي لألطفــال.
• •مركــز مع ـاً التنمــوي :حتســن وضــع عيــادة الصحــة احلكوميــة يف املنطقــة وإصــاح وتقــدمي
املســاعدة ل  80منــزل يف املنطقــة.
• •التعاون الفرنسي للتنمية :نشاطات دعم نفسي واجتماعي وتوزيع خزانات املياه للمدارس.

الزبيدات

• •جمعية الكتاب املقدس :مساقات يف مهارات التنشئة لألهالي.

اجلفتلك

• •مؤسسة الرؤية الفلسطينية :مشروع املكتبة.
• •مركز معاً التنموي :مشروع حديقة األطفال وإصالح املنازل يف املنطقة.
• •جمعية نساء أريحا :محاضرات وورشات عمل للنساء.

مرج النعجة

• •مؤسسة الرؤيا الفلسطينية :مكتبة.
• •مركــز معـاً التنمــوي :مشــروع حديقــة األطفــال والكافيتيريــا داخــل املدرســة واحلديقــة العامــة
يف املنطقــة.
• •جمعية نساء أريحا :احملاضرات وورشات العمل للنساء.

مرج الغزال

• •أطفال احلرب هولندا :مجموعة دعم نفسي اجتماعي لألطفال.

النويعمة وعني الديوك

• •جمعية الشبان املسيحية :مساقات توعوية حول اإلرشاد املهني.
• •مؤسسة بكرا غير :مظالت ومقاعد للطلبة.
• •مركز معاً التنموي :إصالح املنازل يف املنطقة.

العوجا

• •جمعية الكتاب املقدس :ورشات عمل يف التفريغ العاطفي واالجتماعي.

سطح البحر والنبي موسى

•
•
•
•

•االحتــاد األوروبــي :تقــدمي حمامــات ووحــدات الطاقــة الشمســية للســكان ،ولكــن املــوارد ال
يتــم توزيعهــا باملســاواة يف ســطح البحــر ولذلــك ال تــزال العديــد مــن األســر غيــر قــادرة علــى
الوصــول للكهربــاء.
•جمعيــة اإلصــاح اخليريــة :تقــدم العــاج الطبــي واخلدمــات الصحيــة للمحتاجــن بشــكل
أســبوعي أو كل أســبوعني.
• :ACHتقــوم بإصــاح  10منــازل وتقــدمي املســاعدة لهــا يف ســطح البحــر ،وتدعــم وتطــور
شــبكة امليــاه يف املنطقــة.
• :MDMعادت اسبانيا مؤخراً لتقدمي برامج الدعم النفسي واالجتماعي يف سطح البحر.
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تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية وحماية الطفل للمنطقة (ج) من غور األردن

االستنتاجات
تشــير النتائــج الــى أن االحتــال هــو الســبب الرئيســي للشــعور بالتوتــر لدمىختلــف الفئــات العمريــة يف منطقــة (ج)؛ وقــد أكــد  ٪42مــن
املشــاركني أن الهجمــات التــي يشــنها اجليــش اإلســرائيلي واملســتوطنون هــي الســبب الرئيســي للقلــق والتوتــر الــذي يصيــب حياتهــم .وأفادوا
بأنهــم يشــعرون بعــدم األمــان ويعيشــون يف خــوف دائــم علــى حياتهــم وســبل معيشــتهم ،حيــث ال توجــد حرفي ـاً وال مجــازاً «أماكــن آمنــة»
بالنســبة لهــم.
وأفــادت النتائــج أيضــا أن االحتــال لــه تأثيــر ســلبي واســع النطــاق علــى الرفــاه السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي والذهنيعلــى الســكان
يف املنطقــة .وذكــر املشــاركون أنهــم يتعرضــون للعنــف املســتمر املباشــر وغيــر املباشــر والــذي يتجلــى يف الغــارات املســتمرة التــي يقــوم بهــا
اجليــش اإلســرائيلي وهــدم املســتوطنني ملنازلهــم والبنيــة التحتيــة الزراعيــة ومصــادرة األراضــي وتقييــد احلركــة وعــدم كفايــة خدمــات
البنيــة التحتيــة مثــل امليــاه  ،والكهربــاء والصــرف الصحــي .إضافــة إلــى ذلــك ،أفــاد املشــاركون بــأن العمــال الذيــن يعملــون يف املســتوطنات
املجــاورة يتعرضــون لــإذالل واالعتــداءات اجلســدية.
وقــد أوضحــت النتائــج أن الظــروف املعيشــية القاســية يف منطقــة األغــوار واســتمرار حالــة التهديــد لهــا ،انعكاســاتها النفســية والبدنيــة
علــى النــاس ،حيــث ع ّبــر غالبيــة املشــاركون يف عينــة التقييــم ،عــن اخلــوف واالضطــراب واحلــزن والغضــب الــذي يشــعرون بــه ،إضافــة إلــى
زيــادة ظاهــرة الشــجار والعنــف بــن األقــران وغيــر ذلــك مــن أشــكال ســوء الســلوك بــن األطفــال واملراهقــن ممــا يؤثــر علــى عالقاتهــم
مــع اآلخريــن .وأظهــرت النتائــج أن  ٪83مــن األطفــال واملراهقــن يعانــون مــن بعــض املشــاكل الســلوكية ،والنشــاط املفــرط ،وعــدم التركيــز
والســلوك العنيف،حيــث ســجلت هــذه الســلوكيات اســتجابة عاليــة مــن األطفــال والقائمــن علــى الرعايــة .ان اســتخدام العنــف هــو ممارســة
شــائعة بــن األطفــال ان كان ذلــك يف املدرســة أو يف املنزل،فهــو عبــارة عــن رد الفعــل األولــي لهــم عندمــا يواجهــون مشــكلة؛ وهــذا النــوع
مــن ردات الفعــل متوقع ـاً مــن للســكان الذيــن يعيشــون حتــت الضغــط املســتمر .وتؤكــد الدالئلفــي علــم النفــس العصبــي أن التوتــر يــؤدي
إلــى اإلثــارة املســتمرة للجهــاز العصبــي نتيجــة للجهــود التــي يقــوم بهــا الدمــاغ ملواجهةاخلطــر .وهــذا ،بــدوره ،يضعــف قــدرات الفــرد علــى
التفكيــر وحتليــل احليــاة كيفمــا ميــر بهــا .وميكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى تبنــي الفــرد لصفــات الشــخصية التفاعليــة ،ويجعلــه هجوميـاً أكثــر مــن
املعتــاد -13أي انــه يتّبــع أســلوب «القتــال» يف االســتجابة ألي موقــف -يف التعامــل مــع أحــداث احليــاة العادية؛وعندمــا يصبــح الفــرد أكثــر
عنفــا يف التعامــل مــع اآلخريــن ،يصبــح أيضــا أقــل قــدرة علــى التركيــز والنــوم والتخطيــط للمســتقبل.
كمــا أشــارت النتائــج إلــى وجــود فروقاتبــن اجلنســن يف هــذه املجــال ،حيــث أن الفتيــة يتســببون ب ( )% 85مــن املشــاكل الســلوكية مقارنــة
ب ( )% 68للفتيــات .وتدعــم األدبيــات هــذه النتائــج باملقارنةبنتائــج بحــث مماثلةوفقــا جلقمــان ( ،14)2007حيــث يتــم التعبيــر عــن ضغوطــات
احليــاة اليوميــة الهائلــة بطــرق مختلفــة بــن الفتيــة والفتيــات؛ فالفتيةغالبـاً مــا يتعرضــون لإلصابــة وملســتويات أعلــى مــن االنتهــاك مــن قبــل
اجليــش اإلســرائيلي ،وبالتالــي ،فإنهميعكســون تأثيــر ذلــك عليهمباســتخدام الســلوك العدوانــي بشــكل أعلــى مــن الفتيات؛فهــم أكثــر عرضــة
لإلستشــاطة بالغضــب ،والصــراخ أو اســتخدام األلفــاط البذيئــة واملسـ ّبامتن أجــل التغلــب علــى أوضاعهــم العصيبــة.
وتظهــر النتائــج أيضــا أن العديــد مــن األطفــال يعانــون مــن الكوابيــس املتكــررة يف نومهــم وخاصــة يف منطقتــي ســطح البحــر والنبــي موســى.
وأفــاد األهــل أن ذلــك يرجــع إلــى تعــرض أطفالهــم لهجمــات مســتمرة مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي واملســتوطنني أثنــاء الليــل.
وأوضحــت دراســة أجرتهــا كليــة الطــب يف جامعــة بتســبرغ ان «الكوابيــس ميكــن ان تنشــأ لعــدد مــن األســباب  -التوتــر ،والقلــق ،والنــوم غيــر
املنتظــم ،والعــاج ،واضطرابــات الصحــة النفســية  -ولكــن قــد يكــون الســبب األكثــر دراس ـ ّة هــو اضطــراب مــا بعــد الصدمــة» ،ووجــدت
جامعــة الدراســة أن  80يف املئــة مــن األشــخاص الذيــن يعانــون مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة يعانــون مــن الكوابيــس املتكــررة».15
وتظهــر النتائــج عــن املراهقــن بأنهــم مــن ناحيــة ،يتمتعــون باحليــاة ويشــعرون بالرضــا عــن أنفســهم ولكــن مــن ناحيــة أخــرى قالوابأنهــم
ايضاًيشــعرون باحلــزن والرغبــة يف البــكاء ألن حياتهــم غيــر مجديــة .وميكــن تفســير هــذا التذبــذب يف احلالــة املزاجيــة جزئيــا انهــم
ميرونبمرحلــة النمــاء والتطــور ،ولكــن أيضــا بســبب الظــروف السياســية واالجتماعيــة الصعبــة التــي يجبــرون علــى العيــش فيهــا .ويــؤدي
إغــاق منطقــة األغــوار وكونهــا محاطــة باملســتوطنات والبيئــات العدائيــة ،إلــى الشــعوربأنهممحاصرين ويعانــون مــن امللــل والوحــدة.
 .13مركز اإلرشاد الفلسطيني ( :)2009البيوت املهدمة :أثر سياسة هدم املنازل على األطفال الفلسطينني وعائالتهم  ،.2009القدس ،فلسطني ،من
http://dx.doi.org/10.1037/0002-9432.77.3.427
 .14جقمان ،شانون ،.H. S ،ساب ،.H ،أريا & ،.N ،بويس .)2007( ،التعرض الفردي واجلماعي للعنف السياسي :املراهقون الفلسطينيون الذين يتصدون
للنزاع .املجلة األوروبية للصحة العامة.368-361 ،)4( 17 ،
 .15إدواردز ،س .الكوابيس والدماغ .رسالة هارفارد ماهوني علم األعصاب.
 neuro.hms.harvard.edu/harvard-mahoney-neuroscience.../nightmares-and-brainمتت املشاهدة يف  19آب .2017
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فاملراهقــون حقيقةمقيــدون فعليـاً ومجــازا ،ألنــه مــن الســمات الرئيســية ملرحلــة عمرهمالســعيوراء املغامــرات ،واستكشــاف احليــاة والعالــم،
والقيــام بأشــياء جديــدة.
وتتوضــح املؤشــرات النفســية بشــكل كبيــر بــن البالغــن ،وال ســيما النســاء ،الالئــي يع ّبــرن عــن ضيقهنمــن خــال األعــراض النفســية –
اجلســدية التــي يظهرونهــا ،حيــث أنهنأحيان ـاً تعبــرن عــن التهيــج والغضــب بصبــه بدرجــة عاليةعلــى األطفــال .وتتفــق هــذه النتائــج مــع
النظريــة واإلســتخالصات يف األدبيــات التــي تصــل اإلجهــاد املزمــن الناجــم عــن مشــاعر انعــدام األمــن باملشــاكل النفســية واجلســدية
وغيرهــا .وقــد أظهــرت األدبيــات ذات الصلــة أن البالغــن يعبــرون عــن الصعوبــات النفســية التــي ميــرون بهــا مــن خــال األلــم اجلســدي،
مثــل اإلصابــة بحالــة «فــرط التيقــظ املزمــن» الناجــم عــن احلاجــة إلــى حمايــة النفــس مــن اخلطــر؛ هــذه احلالةالتــي تســتنفذنا وتنهكنــا
جســديا وعاطفيــا ،وتثقلنابالعصبيــة وحــدة الطبعوامليــل إلــى إســتخدام العنــف.16
ويــؤدي دور البالغــن كمقدمــي رعايــة ،إلــى تضخيــم التأثيــرات النفســية عليهــم؛ ألنــه يتحتــم عليهــم أن يولــوا االهتمــام واملســؤوليةلآلخرين
باإلضافــة إلــى االهتمامبأنفســهم .ويشــاهد ذلــك بوضوحعلــى البالغــن الذيــن ســجلوا درجــات عاليــة علىمســتوى األمــراض النفســية،خاصة
املعانــاة مــن القلــق املرتبــط باملشــاكل العاطفيــة.
ومــن بــن القضايــا األخــرى التــي أثيــرت يف التقييــم ،كانــت القضيــة التــي أثارتهــا املجتمعــات احملليــة عــن تعــدد الزوجــات يف املجتمــع
البــدوي خاصــة يف ســطح البحــر .وعلــى الرغــم مــن أنهــم يدركــون بــأن هــذا االمــر يعودلضــرورات احليــاة يف بعــض األحيــان ،اال انهميلومــون
االحتــال علــى ذلــك .وال تســتطيع املــرأة يف هــذا املجتمــع مغــادرة منزلهــا احلالــي لتســافر مــع زوجهــا مــن أجــل البحــث علــى املــاء ورعــي
األرض ،وذلــك لســببني :األول أنهــم ال يســتطيعوا تــرك خيامهــم ألن اجليــش اإلســرائيلي قــد يزيلهــا ويصــادر األرض .امــا الســبب الثانــي
انهــم ال ميكنهــم تــرك أطفالهــم يف ســن املدرســة وحدهــم ألنالوضــع غيــر آمــن .ولهــذا الســبب يقتــرن الرجــل بزوجتــن ،واحدةتســافر معــه،
بينمــا تبقــى األخرىلتحمــي البيــت.
وأفــادت أغلبيــة املجيبــن ،اي بنســبة  ٪64بــأن وضعهــم االقتصــادي إمــا جيــد أو جيــد جــدا .وقالــوا بــأن املصــدر الرئيســي لدخــل األســر
هــو العمــل يف املســتوطنات،فمن ناحيــة تشــكل املســتوطنات واملســتوطنني مصدراًللخــوف وانعــدام األمــن ومــن ناحيــة أخــرى مصدرأللعمــل
وتوفيرســبل العيــش .ولكــن حتــى مــع املــال الــذي يكســبونه ،ال ميكنهــم التمتــع باحليــاة أو احلصــول علــى اخلدمــات األساســية مثــل الرعايــة
الصحيــة اجليــدة ،وامليــاه النظيفــة أو الكهربــاء ،أو حتــى االســتمتاع باألنشــطة الترفيهيــة والرياضيــة ألنهــا غيــر موجــودة أصـ ً
ا .وهــذا يؤكــد
أن الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي اجليــد ال يرتبطــان دائمــا بالرضــى .فاالســتقرار االقتصــادي ال يضمــن الرفــاه الذهنــي ،ألنــه حتــى
لــوكان لديهــم املــال الــكاف ،اال انهــم لــن يســتطيعوا صرفهوانفاقــه علــى أنفســهم ،ألنــه باالســاس ليــس لديهــم أي اماكــن ترفيــه وال أنشــطة
ترفيهيــة تعــزز مــن رفاههــم الذهنــي .عــاوة علــى ذلــك ،ال ميكــن أن يســتثمروا أموالهــم يف القريــة  /املجتمــع احمللــي لتحســن البيئــة أو
لبنــاء مســتقبل مســتدام ،بســبب الســيطرة العســكرية اإلســرائيلية علــى املنطقــة والقيــود املفروضــة علــى التنميــة والبنــاء يف مناطــق (ب و
ج) .وبالتالــي ،ولــد كل ذلكشــعوراًباإلحباط بــن املشــاركني.
وأخيــرا ،أظهــر املشــاركون مرونــة علــى الرغــم مــن ظــروف احليــاة القاســية التــي فرضهــا عليهــم االحتــال اإلســرائيلي؛ فهــم متحــدون،
داعمــون لبعضهــم البعــض ،لديهــم روح مجتمعيــة لطيفــة ،ومســتمرونبالقيامبواجبات حياتهــم اليوميــة ويظهــرون احلــد األدنــى مــن عالمــات
انخفــاض مســتويات األداء واإلنتاجيــة.

 .16بلوم ،س .)2004( .ال احلرية وال للسالمة  ::أثر اخلوف على األفراد واملؤسسات واملجتمعات ،العالج النفسي والسياسة الدولية.98-78 .)2( 2 ،
29

تقييم االحتياجات النفسية واالجتماعية وحماية الطفل للمنطقة (ج) من غور األردن

التوصيات
املناصرة
• •الدعوة إلى إنهاء االحتالل اإلسرائيلي باعتباره العقبة الرئيسية أمام التنمية يف تلك املنطقة.
• •الدفــاع عــن حــق الشــعب يف تقريرمصيــره ،مبــا يف ذلــك حقــه وقدرتــه علــى الســيطرة علــى املــوارد وإدارتها،وعلــى
وجــه التحديــد أراضيهــم وامليــاه باعتبارهــا مجتمعــات زراعيــة .وعلــى املــدى القصيــر ،ينبغــي أن يتــم فضــح انتهــاكات
إســرائيل يف تلــك املناطــق ،مبــا يف ذلــك توســيع املســتوطنات ،ومصــادرة األراضــي الفلســطينية ،وإخــاء املجتمعــات
احملليــة ،وهــدم البيــوت ،وتشــريد الســكان ،ومــا إلــى ذلــك.
• •ينبغــي حــث املانحــن والــوزارات التنفيذيــة علــى تنســيق عملهــم يف هــذه املواقــع ويف املنطقــة (ج) بأكملهــا ،وذلــك
لتلبيــة املتطلبــات املتزايــدة وامللحــة.
• •البنية التحتية:
• •شــدد جميــع البالغــن الذيــن متــت مقابلتهــم علــى ضــرورة حتســن وفتــح طــرق جديــدة ،مبــا يف ذلــك طــرق النقــل
داخــل الغــور ،وربطهامــع املناطــق الفلســطينية األخــرى.
• •شبكات الصرف الصحي غير موجودة وهناك حاجة لبناء نظام صحي صحي.
• •ر ّكــز األطفــال علــى ضــرورة وجــود مســاحة آمنةعامــة يلعبــون داخلهــا ،مثــل احلدائــق واملالعــب ،علــى انتكــون مــزودة
باضــاءة كافيــة.

الصحة:
1 .1هنــاك حاجــة إلــى حتســن اخلدمــات الصحيــة األساســية القائمــة علــى الرغــم مــن أن هــذه اخلدمــات ليســت كافيــة
وال مطابقــة ملعاييــر اجلــودة.
2 .2هنــاك حاجــة إلــى توفيــر خدمــات الطــوارئ يف جميــع املجتمعــات احملليــة التــي جــرى تقييمهــا .فــا توجــد خدمــة
ســيارات اإلســعاف،ويضطر النــاس إلــى اســتخدام الســيارات اخلاصــة لنقــل املرضــى.
3 .3هنالــك حاجــة إلــى توفيــر اخلدمــات الطبيــة وخدمــات إعــادة التأهيــل لألطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة؛ البدنيــة
منهــا والنفســية االجتماعيــة والتعليميــة.
4 .4توفير برامج تثقيفية صحية ملساعدة األهل على تلبية االحتياجات الغذائية والنظافة ألطفالهم بشكل أفضل.

التعليم:
1 .1علــى الرغــم مــن وجــود  13مدرســة عامــة يف  9مواقــع جــرى تقييمهــا ومبجمــوع حوالــي  1300طالــب ،إال أن بعــض
هــذه املــدارس حتتــاج إلــى ترميمــات وجتديــدات هامــة .وحتتــاج جميــع املــدارس بدرجــات متفاوتــة إلــى حتســن
مرافقهــا الصحيــة وشــبكة الصــرف الصحــي واملراحيــض .ويف بعــض املــدارس ،يكــون وضــع املراحيــض ســيئ للغايــة
ممــا يضطــر الطــاب واملدرســون أن يعــودوا إلــى منازلهــم الســتخدام املرحــاض ،أو االنتظــار حتــى انتهــاء الــدوام.
2 .2هنــاك مرشــد مدرســي مخصــص لــكل مدرســة يف غــور األردن .وبعــض هــؤالء املرشــدين معينــون حديثــا ويحتاجــون
إلــى رفــع قدراتهــم النفســية واالجتماعيــة.
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3 .3وعلــى الرغــم مــن أن العقــاب البدنــي محظــور يف املــدارس العامــة ،اال ان العديــد مــن الطــاب قــد اشــتكى مــن املعاقبــة
البدنيــة مــن قبــل املدرســن .وينبغــي أن تكفــل وزارة التعليــم وقــف هــذه املمارســة فــورا.
4 .4هناك حاجة إلدخال اسلوب التهذيب اإليجابي يف التربية ،واعتباره املنهجية الرئيسية يف التعامل مع الطالب.
5 .5هناك حاجة للعمل مع املعلمني والعاملني يف املدرسة ،للتدرب على تفريغ وإدارة التوتر.
6 .6تفتقــر معظــم املــدارس إلــى املرافــق األساســية لتلبيــة احتياجــات األطفــال ذوي االحتياجــات اخلاصــة البدنيــة
والنفســية واالجتماعيــة والتعليميــة .لــذا ،حتتــاج املــدارس إلــى ضمــان إمكانيــة الوصــول إلــى الطــاب ذوي اإلعاقــات
اجلســدية وتقــدمي برامــج تعليميــة خاصــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن صعوبــات يف التعلــم واإلعاقــة.
7 .7يوصــى بــأن تفتــح املــدارس مالعبهــا لألطفــال بعــد ســاعات الــدوام الســتخدامها يف األنشــطة الالمنهجيــة والرياضيــة
والثقافية.

الصحة العقلية والنفسية واخلدمات االجتماعية والنفسية:
1 .1إن خدمــات الصحــة اللعقليــة األساســية واخلدمــات النفســية واالجتماعيــة نــادرة يف  9مواقع؛فــا توجــد عيــادات
للصحــة الذهنيــة وال أخصائيــن يف هــذا املجــال أو يف مجــال الصحةالنفســيةواالجتماعية يعمــل يف املواقــع ال 9
التــي جــرى تقييمهــا .وتتواجــد أقــرب اخلدمــات يف مدينــة أريحــا ،والتــي هــي بعيــدة بشــكل كبيــر عــن هــذه املواقــع.
لــذا يوصــى بتوفيراإلستشــارة النفســية واالجتماعيــة وكذلــك العــاج النفســي جلميــع أفــراد املجتمــع الذيــن يحتاجــون
هــذه اخلدمــات مبــا يف ذلــك األطفــال.
2 .2ينبغــي تطويــر برنامــج اإلرشــاد املدرســي لتغطيــة احتياجــات عــدد أكبــر مــن األطفــال وإدراج التدخــات مــع أوليــاء
األمــور أنفســهم.
3 .3يحتــاج املرشــدون يف املــدارس للدعــم الفنــي واالداري لتحســن سياســات وإجــراءات وبرامــج حمايــة الطفــل علــى
املســتويات الدرســية.
4 .4هنــاك حاجــة للعمــل مــع األهــل لتدريبهــم علــى اســتخدام اســلوب التهذيــب اإليجابــي وإدارة التفريــغ عــن اإلجهــاد
والتوتــر
5 .5هنــاك حاجــة إلــی تطویراألنشــطة الالمنهجيــة لألطفــال والشــباب علــى الســواء ،أكان ذلــك يف املــدارس أو املؤسســات
املجتمعیــة ،خاصــة أن اآلبــاء یعملــون لســاعات طویلــة جــدا.
6 .6يوصــى بــأن يقــوم مركــز الصحــة الذهنيــة املجتمعــي التابــع لــوزارة الصحــة يف مدينــة أريحــا بتطويــر برنامــج التوعيــة
اخلــاص بــه وذلــك لتحســن التغطيــة اجلغرافيــة واحتياجــات املجتمعــات احملليــة يف غــور األردن .األــردن.
7 .7يوصــى بــأن تقــوم شــبكة حمايــة الطفــل برعايــة وزارة التنميــة االجتماعيــة بتحســن اتصالهــا وتواصلهــا مــع املجتمعات
احملليــة .وكثيــر مــن األشــخاص الذيــن مت تقييمهــم لــم يكونــوا علــى بينــة مــن وجــود و عمــل شــبكة حمايــة الطفــل.

إشراك وبناء قدرات املجتمعات احمللية:
• •متكــن وتنظیــم املجتمعــات احمللیــة يف مجــال حمایــة الطفــل :تتفــاوت املجتمعــات التــي مت تقییمهــا يف قدراتهــا
وكفاءاتهــا علــی تنظیــم أنفســها وحتســن منهجيــة حمایــة الطفولــة يف مجتمعاتهــا احملليــة .وتتواجــد يف جميــع املواقــع
مثــل املــدارس واملجالــس احملليــة ،ويف بعضهــا تتواجــد جمعيــات نســائية ونــوادِ للشــباب،كما يوجــد يف جميــع املــدارس
مرشــدين .وقــد انتخبــت جميــع املجالــس احملليــة أعضــاء ،وأصبــح للجمعيــات النســوية والشــبابية ممثلــن أعضــاء يف
مجلــس اإلدارة .وتشــكل هــذه املؤسســات (علــى املســتوى املــادي والبشــري) أساســا هامــا يف إنشــاء شــبكات حمايــة
طفــل محليــة .وينبغــي القيــام كخطــوة أولــى وطبقـاً لرؤيــة واتفــاق واضحــن ،بإنشــاء آليــة لربــط شــبكة حمايــة الطفــل
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احملليــة بالنظــام الوطنــي .وينبغــي أن يعقــب ذلــك توفيــر برامــج لبنــاء القــدرات ملســاعدة الشــبكة احملليــة علــى القيــام بعملهــا بفعاليــة
تامــة.
• •مســاعدة النســاء علــى إيجــاد فــرص للتدريــب املهنــي والعمــل علــى اســتثمار وقتهــن ،حيــث ميكــن أن يزيــد ذلــك مــن مســتوى إنتاجيتهــن
ويحســن دخلهن.
• •تعزيــز عمــل منظمــات املجتمــع املدنــي القائمــة مثــل مراكــز املــرأة والشــباب ،وتطويــر برامجهــا لتلبيــة احتياجــات دوائرهــا بشــكل
أفضــل .وينبغــي دعــم هــذه املنظمــات املجتمعيــة إلدارة برامــج األطفــال والشــباب والنســاء والراشــدين وتشــجيع تقســيم وتخصيــص
العمــل فيمــا بينهــا.
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