
 

 

 

 

 

 

 أطفال مؤسسة لإلرشاد بدعم الفلسطيني أجرى المركز

 ةنفسياحتياجات  دراسة تحديد 6102 – 6102هولندا  الحرب

 (ج)المنطقة  في مواقع 9 تاستهدفوحماية طفل  ةواجتماعي

 عن النويعمة، الجفتلك، فصايل، :هي األردن غور من

 سطح العوجا، ،الزبيداتالغزال،  مرج نعمة، مرج الديوك،

 األولى مرحلتن، على تنفيذحيث تم ، سىمو والنبي البحر،

 .6102 حزيران في والثانية ،2016 األول تشرين في تمت

 المهشمة في المجتمعات االحتياجات هدفت الدراسة لتحديد

 كذلك للطفل، والحماية النفسي بالدعم يتعلق فيما وخاصة

 وملحة لخدمات طارئة بحاجة هم الذين األطفال تحديد

 لحماية المجتمعية التخطيط آليات لتطويروذلك  مباشرة،

 قدرات وبناء واالجتماعي، النفسي توفير الدعم  األطفال

 نظام وضع بهدف الخدمات وتقديم والمحلية، المجتمعية البنية

 .المجتمع على يستند

انهاء االحتالل االسرائيلي كونه المسبب الرئيسي لتدهورالصحة النفسية في منطقة األغوار  لعمل علىاوكان من أهم توصيات الدراسة 

وفلسطين والمعيق الرئيسي ألي شكل من أشكال التنمية، والعمل على تحسين الخدمات الصحية بشكل عام وخدمات الصحة النفسية 

طفال وعائالتهم مع التككد من ضمنا تحسين البنية التحتية للمدار،، االجتماعية بشكل خاص، وتطوير خدمات االرشاد المدرسي المقدمة لال

 والعمل على تحسين نظام حماية الطفولة في منطقة األغوار وتعزيز دور شبكات حماية الطفولة التابعة لوزارة التنمية االجتماعية، والعمل

 .ها المستهدفة خاصة األطفال والشبابعلى تطوير وتعزيز دور المؤسسات القاعدية في منطقة األغوار لخدمة فئات

نموذج لتطبيق  6102هولندا على تنفيذ مشروع خاص خالل العام  الحرب أطفال مؤسسةمن  عمل المركز بدعمعلى الدراسة السابقة  بناًء

بكافة  االطفال من العنف وااليذاءبرنامج حماية األطفال بكنشطته المختلفة في منقطة األغوار، حيث يقوم البرنامج على المساهمة في حماية 

للطفل وحماية حقه في البقاء  ىانواعه، باالرتكاز على قانون الطفل الفلسطيني واالتفاقية العالمية لحقوق الطفل التي تعتمد المصلحة الفضل

 .آمنةوالنمو والتمتع بحياة 

 

 

7102 

 

العالقات العامة في المركز الفلسطيني  قسم، الصادرة عن 6102للعام  نصف السنويةعليكم بالنشرة اإللكترونية الشركاء واألصدقاء األعزاء، نطل 

  تموز وكانون أول بين شهري 6102في النصف الثاني من عام  التي حققها المركز لإلرشاد، سيتم من خاللها وضعكم بكهم األنشطة واإلنجازات

6102 .  

 األغوار منطقة األطفال في  تمكين 

 

 المركز الفلسطيني لإلرشاد

 

تعزيز خدمات وسياسات الصحة 

 النفسية في فلسطين



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حيث يتم ذلك من خالل مجموعات األطفال بتطوير مهارات 

اءات واالساءات وطرق ساسها فهم االعتدأ لللحماية لدى األطفا

فراد يستطعيون حمايتهم، واشراك األطفال بكطر ألى إاللجوء 

تربوية مختلفة تساعدهم في تعلم طرق حماية أنفسهم من األذى 

مجموعات الهالي ، الى جانب والتعامل مع المشاكل والصعوبات

ولمساعدتهم االطفال  لتطوير فهم االهل الحتياجات أطفالهم 

لحماية أنفسهم من الخطر وممارسة طرق التنشئة االجتماعية 

العمل مع قيادات مجتمعية لتطوير فهم المجتمع ، والسليمة

 .الحتياجات االطفال كما المخاطر المختلفة التي تهددهم

استهدف المركز األطفال في مجموعة مدار، في منطقة 

لخطاب، مدرسة مدرسة مسقط، مدرسة عمر بن ا :األغوار وهي

مرج الغزال الثانوية، مدرسة ذكور الزبيدات، مدرسة بنات 

 .العوجا، مدرسة خالد بن الوليد، مدرسة بدو الكعابنة

ة من خالل مجموعات /طفل 040نجح المركز في مساعدة 

التمكين في المدار، على اكتساب مهارات تساعدهم في حماية 

من خالل فعاليات  سهم من األذى والعنف واالستغالل، وذلكأنف

 .الرسم، المسرح، القصص، الدراما، والفعاليات الحركية

في كل من مدرسة  620ت استهدفايام مفتوحة ( 2) نظم المركز

ذكور الزبيدات، مدرسة مسقط مدرسة عمر بن الخطاب، مدرسة 

 .بدو الكعابنة، مدرسة بنات العوجا، مرج الغزال الثانوية

استهدف المركز القًا من فلسفة التوجه الشمولي في العمل طانو

األطفال من خالل التربية اإليجابية في حياة بالفئات المحطية 

األهل اليومية الستيعاب المواهب والقدرات الكامنة لدى 

ة /والتربية االيجابية في حياة المعلم. ن واالقالع بها/أبناءهم

ة /ة والطالب/بين المعلم اليومية، لتطوير العالقة االيجابية

 .واستخدام وسائل متطورة ذات فاعلية في العملية التعليمية

مع مجموعتين لألهل في مدرستي الجفتلك فعمل المركز 

ات في العوجا /أم، ومجموعتين للمعلمين 01والفصايل بمشاركة 

 (.إناث 01ذكور  02)ة /معلم 02وفصايل بمشاركة 

 

 

االسا، للتعامل مع ابنائهم بعيدا  لعائالت األطفالوفر البرنامج 

عن العنف والعقاب والحرمان اذ ان االهل عبروا عن سعادتهم 

ألنه اصبح لديهم المهارة للتعامل مع ابنائهم بعيدا عن العنف، 

ان هذا البرنامج علمني كيف اتحكم "حيث ان احد االمهات قالت 

وأتكنى قبل ‘ فسي، حيث اني اصبحت اضبط اعصابي اكثرفي ن

"  الحديث معهم، افكر بما يستوجب علي عمله قبل ان اتصرف

وأم أخرى قالت  قالت انها كانت ترجع الى البيت تلعب وتضحك 

مع اطفالها، تعلمهم اذا اخطك احدهم تفسر وتشرح لهم، قالت 

ن لي، الحظت الفرق في ابنائي حتى انهم اصبحوا مطيعي"

اسعدني هذا وتمنيت ان تطول فترة التدريب وان نتناول العديد 

 ". من المواضيع االخرى

 

 



 

 التمكينية للشباب واألطفال المخيمات الصيفية

 

 

 

بهدف تمرير ونابلس وذلك  في مدينتي القد، المستهدفين مخيمات صيفية للشباب واألطفال 6102من عام  نظم المركز في النصف الثاني

نظم المركز . دانية في الطبيعةيمد على العالج التعبيري، الدراما، والجوالت المتمن خالل أنشطة مختلفة تعلهم المهارات الحياتية التمينيكة 

تقبر لمدة ثماينة أيام حول مفهوم ( ذكور 66إناث و 02)ة /شاب 01بمشاركة بتمويل من مؤسسة أوكسفام،  مخيم شبابي في مدينة القد،

حيث ساهم تنفيذ المخيم في تشكيل تصور أعمق الحتياجات الشباب، خاصة  التواصل إلى المعرفة األخر تخللها أنشطة ابداعية مختلفة، 

والوعي لواقعهم والثقافات المختلفة والمتنوعة التي تحيط بهم ليشكلوا هويتهم وتصوراتهم الذاتية بطريقة غنية تجمع ما بين التحدي 

 .واالنفتاحوالمعرفة 

استمر ايضا لمدة ثمانية أيام اشتملت  طفل 01بمشاركة القد، بتمويل من مؤسسة انقاذ الطفل  لألطفل في مدينة يصيف ينمخيمالمركز ذ نف

تم من خاللها ( ةجوالت خارجيو ،زاوية الرسم ،يقىزاوية االشغال اليدوية، زاوية الرواية، زاوية العاب شعبية، زاوية الموس) عدة زوايا

 .خلق روح التطوع والمساعدة لديهمو ة الطفولةمايحتعليم االطفال المهارات االولية في مجال 

 

 

 



 األخ الكبير األخت الكبيرة برنامج فعاليات اختتام

. 

 

 

 

 

  

كانون أول  61نظم المركز الفلسطيني لإلرشاد يوم الخميس الموافق 

فعالية ختامية النهاء العمل ضمن برنامج اخ أكبير أخت كبيرة للعام 

متطوع ومتطوعة من طالب الجامعات  62، وذلك بمشاركة 6102

طفل وطفلة من القد، وضواحيها الى جانب عدد من المشاركين  62و

 .األطفال والمؤسسات الشريكةمن أهالي 

حيث تضمن النشاط العديد من الفعاليات المتنوعة كرسم جدارية، 

وألعاب حركية، وعرض مسرحي لمسرح الحارة بمشاركة األطفال 

 .والمتطوعين

بتمويل من  6102وبهذا يختتم المركز العمل في البرنامج خالل العام 

 .لفنلنديمؤسسة الدعم الكنسي ا

البرنامج تضمن العديد من األنشطة والفعاليات والجوالت علمًا بكن 

ات واألطفال /الى جانب لقاءات التوئمة األسبوعية بين المتطوعين

 باالضافة الى فعاليات المخيم الصيفي

هذا ومن الجدير الذكره أن المركز بدأ العمل على البرنامج منذ عام 

تحسين كبرنامج رسمي ضمن خطته االستراتيجية، بهدف  0112

الواقع النفسي االجتماعي واألكاديمي لالطفال في القد،، حيث ييحمل 

البرنامج العديد من القيم اإلنسانية والمجتمعية أهمها العمل التطوعي، 

 .النمذجة، االنتماء المجتمعي والوطني

 

 

 

 



 اطالق مشروع يال الشبابي

، وهو مشروع "يال"فعاليات مشروع  6102أطلق المركز الفلسطيني لإلرشاد وبالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل بالنصف الصاني من عام 

يهدف الى الحد من السلوكيات العنيفة والخطرة للمراهقين والشباب المهمشين والمحرومين في القد، ونابلس، وذلك من خالل تطوير 

مركز الطفل في مخيم  هي مؤسسات قاعدية 5قدرات 

قلنديا، نادي الشباب الرياضي في مخيم شعفاط، 

المركز النسوي في مخيم شعفاط، نادي الرجاء 

الرياضي في قرية دوما قضاء نابلس، جمعية الهالل 

، يني في قرية قريوط قضاء نابلساألحمر الفلسط

ات في المؤسسات المذكورة وبناء /وتعيين مشردين

ات المهمشين من خالل /مع الشبابقدراتهم للعمل 

مجموعات التمكين واألنشطة المجتمعية المختلفة، الى 

ات /جانب تدخل مرشدي المركز مع أهالي الشباب

المستهدفين من خالل مجموعات ومحاضرات التربية 

 .اإليجابية

 

 العاملة في مجال الصحة النفسية والمجتمعيةتطوير قدرات المؤسسات 

  7102وركز  خالل النصف الثاني من عام في تطوير قدرات المؤسسات المحلية واإلقليمية في مجال الصحة النفسية والمجتعية، استمر المركز 

ات، فعمل تدريب /ات ومرشدين/ينمعلم مديرات،/قدرات طواقم مدارس التربية والتعليم الفلسطينية في مختلف المناطق من مدراء تطويرعلى 

ك في مجال االرشاد المدرسي والعمل مع الطالب خليل، القدس ونابلس ومحيطها، وذلفي ال ةمن طواقم المدارس الفلسطيني 721وتطوير قدرات 

 .وخاصة التدخل في الحاالت الطارئة واالسعاف النفسي األولي

وتزويد )ات مدار، وزارة التربية والتعلم في الخليل وبيت لحم والقد، حول االسعاف النفسي االولي /ات ومعلمين/من مرشدين  501تدريب حيث تم 

 . ات أثناء التدخل في حاالت الطوارئ/وهي تحتوي على أداوت ووسائل الستخدمها من قبل المرشدين( شنطة طوارء 10المرشدين ب

مدار، من مدار، التربية والتعليم الفلسطينية  4مدر، في  00و ،ارة التربية والتعليم في نابلسزفرق الدعم النفسي في وي /من مرشد 51تدريب و

العيزيرية، مدرشة الشابات مدرسة أبو بكر في صور باهر، مدرسة حسني األشهب في الرام، مدرسة رياض األقصى المختلطة في )في القد، 

 (. المسلمات في القدس

من  49انب ذلك عمل المركز على تطوير قدرات ل الى ج

طواقم وزارة الشؤوتن االجتماعية الفلسطينية من ضمنهم 

من قسم  27من الباحثين الميدانين حول التحويل، و 97

 .المرأة حول التعامل مع النساء المعنفات

 061تدريب ب GIZويتمويل من مؤسسة كما استمر المركز 

 موظفي)رد  الغوث في االات وكالة /متدرب من موظفين

في مجال التدخل  وذلك( قسم التعليم واالغاثة والصحة

 .النفسي االجتماعي
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 عات توعوية بحقوق األطفالوباصدار مط

الفلسطينية اصدر المركز وبتمويل من مؤسسة انقاذ الطفل سلسلة من المطبوعات التوعوية حول حقوق األطفال المختلفة وتوزيعها في المدن 

 .وسائل التربية االيجابية مع أطفالهم سليط الضوء على قضايا األطفال وتحفيز األهل على اتباعبهدف ت

 

 

 
 المركز يحصل على شهادة 

 المؤسسات األهلية الفلسطينيةسلوك مدونة مبادئ بالتزام 
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