
نحن نؤمن كبرنامج حماية 
أشكال  جميع  من  احلماية  في  احلق  طفل  لكل  »أن 
االعتداء  وأن  االستغالل.  أو  املعاملة  وسوء  اإلهمال 
على األطفال بأي شكل من األشكال، وفي أي مكان، 
حلقوق  انتهاك  وهو  مرفوض.  كان  شخص  أي  ومن 

الطفل«
املركز الفلسطيني لإلرشاد

دائرة الصحة النفسية الوقائية

“إذا تعرضت لألذى بلجأ ملاما وبابا ألني بعرفهم بوثق فيهم وبحبهم”. 

“أبعد عن األماكن املهجورة خوفا من األلغام”.

“إذا حاول شخص مالمسة جسمي أقول ال بصوت عالي”.

“السر السيئ ايشي بخوف كثير ومش منيح”. 

“السر اجليد ملا اشتري ألمي هدية بعيد األم وأخبيها وما احكياها عنها”.

“اللمسة اجليدة بكون مبسوط مثل ملا أمي حتضني”.

“الشخص املشبوه هم شخص نظراته بتخوف ومش مريح”.

مقتبسات
من األطفال

»إذا حدا طلب مني أن أحتفظ بسر سيئ
أقول ال وأخبر أمي حتى لو هددني«.

»إذا شخص هددني وطلب مني مرافقته ملنطقة معزولة 
أهرب منه وما بروح ملناطق بعيدة ألنه خطر«.

“الصراخ والشتم والضرب واالتهام شكل من أشكال العنف”. 

“بحمي حالي ملا أكون صريح مع أهلي”.

الـمـركز الفلسطيني لالرشاد
هاتف: 02-6562272 / 02-6562627 

E-mail: pcc@palnet.com  | www.pcc-jer.org

بـــدعــم مـــن

برنامج حماية الطفولة



برنامج حماية الطفولة
هو أحد برامج دائرة الصحة النفسية الوقائية في املركز الفلسطيني لإلرشاد، يعمل مع األطفال  
من خالل اش��راكهم في أطر تربوية إثرائية، وتعريضهم للمهارات االجتماعية والسلوكية اخلاصة 
باحلماي��ة، باس��تخدام أدوات وآلي��ات خاصة لتطوير ذاته��م ومتكينهم من أج��ل أن يصبح لديهم 

مهارات وبدائل حلماية أنفسهم من األذى واخلطر. 

لماذا برنامج الحماية؟ 
•احلفاظ على الصحة النفسية ومراعاة النمو السليم لألطفال. 	

•بناء ش��خصية الطف��ل وتقوية مهارات��ه الذاتية، ليصب��ح أكثر قدرة عل��ى مواجهة الظروف  	
الضاغطة.

•مساعدة األطفال لتطوير مفهوم ذاتي ايجابي عن ذواتهم، وزيادة ثقتهم بأنفسهم.          	
•مس��اعدة األطفال على التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم، حتى يس��تطيعوا بناء عالقات  	

آمنه.
•تعريف األطفال بحقوقهم وواجباتهم. 	

هدف البرنامج 
دع��م األطف��ال وحمايتهم م��ن األذى والعنف، من خ��الل العمل على الوقاية والكش��ف ومعاجلة 

العنف، األذى، اإلهمال واالستغالل لألطفال.

مع من يعمل البرنامج؟
يعم��ل البرنامج مع األطفال من عمر )6-14 عام(، من األطفال األكثر عرضة للوقوع في املش��اكل 
النفسية واالجتماعية، نتيجة وجودهم في ظروف سياسية، اجتماعية، اقتصادية ونفسية تقلل 

من فرص تطورهم ومنائهم بشكل يساعدهم على حماية أنفسهم.

أين يعمل البرنامج ؟
يعم��ل البرنامج في البلدات واملواقع األكثر فقراً واألق��ل حصوالً على اخلدمات في القدس، نابلس، 
عزون وجنني،  ملا تعانيه هذه املواقع وخاصة مدينة القدس من ظروف بيئية، اقتصادية واجتماعية 
صعبة، وعدم التواصل اجلغرافي، نتيجة إجراءات االحتالل اإلس��رائيلي من جدار الفصل العنصري 
واحلواجز املنتش��رة التي تعزل مدن الضفة الغربية عن بعضها البعض، وتفصلها متاماً عن مدينة 
الق��دس. ويعتبر األطفال من أكث��ر الفئات تأثراً بهذا الوضع السياس��ي واالقتصادي، ويعيش��ون 
ف��ي ظروف بيئية صعبة، األمر الذي يؤدي إلى عدم قدرة األس��رة عل��ى توفير الدعم املادي، التربوي، 

النفسي واالجتماعي لألطفال.

من يقدم الخدمة؟ 
مرش��دون/ات مختص��ون/ات بعل��م النفس أو اخلدم��ة االجتماعي��ة، ويس��اعدهم متطوعني/ات 
ومتدربني/ات من اجلامعات الفلس��طينية اخملتلفة، يخضعوا للتدريب واإلشراف من أجل تأهيلهم 
للعم��ل بالبرنامج بطريقة مهني��ة، ويتم مترير املهارات لألطفال من خالل خطط ممنهجة مرتبطة 
باحتياجات األطفال وباس��تخدام طرق إبداعية )مسرح، دراما، رسم، غناء، قصص، النقاش واحلوار، 

صناعة أفالم وغيرها(.

كيف يتم العمل في البرنامج ؟
•مجموعات األطفال: يتم العمل مع األطفال من خالل مجموعات صغيرة، يتم تشكيلها حسب  	
الفئة العمرية لألطفال، ويتم العمل مع اجملموعة من خالل لقاءين أسبوعياً ملدة 4 شهور، يتم 

تعريض األطفال خاللها للمهارات التي تساعدهم في حماية أنفسهم من األذى العنف.

•مجموعات لألهل: تشكيل مجموعات من أهالي األطفال أو احمليطني بهم، ومترير لقاءات بشكل  	
أسبوعي تهدف إلى إكساب أهالي األطفال معلومات، مهارات وبدائل  صحيحة حول التنشئة 

االجتماعية، وطرق مساعدة األطفال حلماية أنفسهم.

•العم��ل مع قيادات اجملتم��ع احمللي املؤثرين والفاعل��ني في اجملتمع، بهدف خل��ق حاله من الوعي  	
ح��ول احتياجات األطفال وطرق حمايته��م، والضغط والتأثير للوصول ال��ى مجتمع أكثر أمنا 

لألطفال.

• العمل على إشراك األطفال بأطر تربوية مختلفة، تساعدهم في تعلم طرق حماية أنفسهم  	
من األذى.

األطر التربوية 
أوالً: لقاءات النادي األس��بوعي، وهو نش��اط أس��بوعي يتم تنفيذه في مؤسسات شريكة 
في املواقع اخملتلفة، للوصول إلى األطفال املهمش��ني واملعرضني للعنف مبختلف أش��كاله 
السياسي، االجتماعي واالقتصادي، ويشتمل على أنشطة مختلفة من دراما، رسم، متثيل، 

مسرح لتمرير مهارات حماية لألطفال.

ثانياً: األنش��طة اجملتمعية )رحل، مخيمات صيفية، أي��ام مفتوحة(، بهدف مترير مجموعة 
من مهارات احلماية لألطفال.

ثالث��اُ: مجلة خيوط الش��مس، وهي مجلة دورية تصدر عن املركز س��نوياً، تتناول مواضيع 
ومه��ارات حياتي��ة ته��م األطفال، ويت��م توزيعها على األطف��ال في املؤسس��ات واملدارس 

الفلسطينية اخملتلفة.

رابعاً: أفالم الرس��وم املتحركة التي يعمل عليها األطفال واملتطوعني/ات، وتتناول مواضيع 
مختلف��ة لألطف��ال، ويتم عرضها على األطفال من خالل األنش��طة اجملتمعية واجملموعات 

اخملتلفة.


