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ملخص تنفيذي
يعكــس هــذا التقريــر أهــم االنجــازات التــي حققهــا املركــز الفلســطيني لإلرشــاد يف النصــف األول
مــن عــام  .2020خــال فــرة التقريــر تعرضــت األرايض الفلســطيني كباقــي دول العــامل األخــرى
النتشــار وبــاء كورونــا (كوفيــد  ،)19الــذي كان لــه تأثــر كبــر عــى املواطنــن الفلســطينيني عــى
املســتويات الصحيــة واالقتصاديــة والنفســية واالجتامعيــة ،وأدى اىل تعطيــل الحيــاة اليوميــة لجميــع
قطاعــات املجتمــع الفلســطيني.
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متكــن املركــز خــال شــهري كانــون ثــاين وشــباط  2020مــن تنفيــذ انشــطته حســب خطتــه
الســنوية املبنيــة عــى خطتــه االس ـراتيجية ،ومــع شــهر اذار  2020شــهدت األرايض الفلســطيني
ظهــور أوىل حــاالت االصابــة املؤكــدة بكوفيــد  ،19مــا دفــع رئيــس الــوزراء الفلســطيني إىل
إعــان حالــة الطــوارئ عــى املســتوى الوطنــي ،وبلغــت ذروتهــا يف فــرض اإلغــاق الشــامل يف جميــع
أنحــاء الضفــة الغربيــة والقــدس ،مــع تشــغيل الخدمــات األساســية فقــط بــد ًء مــن  22أذار وحتــى
نهايــة شــهر نيســان.
وخــال شــهري أيــار وحزيـران ،عــادت العديــد مــن القطاعــات إىل العمــل بطريقــة محــدودة مــع
االلتـزام بإجـراءات الســامة والوقايــة؛ مبــا يف ذلــك األخــذ بسياســة التباعــد االجتامعــي واســتخدام
األقنعــة .وبالتــايل أثــر ذلــك عــى قــدرة املركــز الفلســطيني لإلرشــاد يف تنفيــذ أنشــطة الربنامــج
املخطــط لهــا مســبقًا.
يف املقابــل متيــز املركــز برسعــة االســتجابة لحالــة الطــوارئ وجهوزيتــه العاليــة عــى املســتويني
التنظيمــي والربامجــي ،حيــث عمــل عــى تحليــل الوضــع الناتــج عــن حالــة الطــوارئ وذلــك
بالتعــاون مــع العديــد مــن املؤسســات الرشيكــة مثــل منظمــة الصحــة العامليــة ،هيئــة االمــم
املتحــدة للطفولــة ،مؤسســة انقــاذ الطفــل ،وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة التنميــة االجتامعيــة،
املؤسســات غــر الحكوميــة العاملــة يف القطــاع النفــي االجتامعــي واملؤسســات القاعديــة وبنــاء
عليــه تــم تطويــر خطــة مســتجيبة للطــوارئ.
أقلــم املركــز برامجــه للظــرف الراهــن وحـ ّول مضامــن العمــل مــن العمــل االعتيــادي اىل مضامــن
مســتجيبة لحالــة الطــوارئ ،خاصــة الربامــج املجتمعيــة مثــل برنامــج حاميــة الطفــل واالرسة ،برنامــج
متكــن الشــباب واملتطوعــن وبرنامــج متكــن وحاميــة املــرأة مــن العنــف .كــا تابــع طاقــم برنامــج
العــاج يف املركــز تقديــم خدمــة العــاج والدعــم النفــي للفئــات املســتفيدة مــن الربنامــج مــن
خــال تقديــم جلســات متابعــة قصــرة مــع املنتفعــن عــر الهاتــف
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أهم االنجازات التي حققها المركز خالل فترة التقرير
 .1متيــز املركــز يف اســتجابته لحالــة الطــوارئ منــذ بدايــة أزمــة جائحــة كوفيــد  19وإعــان الســلطة
الفلســطينية حالــة الطــوارئ .حيــث عقــدت مديــرة املركــز اجتامعــا مــع مجموعــة مــن املوظفــن
مبــارشة بعــد بــدء اإلغــاق ،تــم خاللــه إج ـراء تحليــل للوضــع وتشــكيل فريــق الطــوارئ .ونتيجــة
لالجتــاع ،أعلنــت مديــرة املركــز حالــة الطــوارئ بنســبة  ٪100يف املركــز يف أذار  .2020وتحــول
جميــع املوظفــن يف جميــع فــروع املركــز إىل العمــل مــن املنــزل ،اســتمر اعــان الطــوارئ بنســبة
%100
 .2أجــرى فريــق الطــوارئ تقييــا الســتعدادية طاقــم املركــز ،وذلــك للتعــرف عــى احتياجــات
الطاقــم لدعــم احتياجاتهــم ليكونــوا قادريــن عــى مواصلــة عملهــم مــن املنــزل.
 .3قــدم املركــز خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي إل  3828نفــع/اة بشــكل
مبــارش مــن خــال برامــج األقســام العالجيــة والوقائيــة ،و  527،670منتفــع/ة بشــكل غــر
مبــارش مــن خــال منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي الخاصــة بـــاملركز.
 .4قــام طاقــم املركــز باجــراء ونــر فحــص احتيــاج رسيــع باملشــاركة ل  14منطقــة مهمشــة
يف الضفــة الغربيــة والقــدس ومناطــق ج ،بهــدف التعــرف عــى احتياجــات املناطــق الناتجــة عــن
جائحــة كوفيــد  19واعــان حالــة الطــوارئ ،فيــا يتعلــق باالحتياجــات الصحيــة ،الغذائية ،النفســية،
االجتامعيــة ،البيئيــة ،التعليميــة ،الحاميــة ،وســبل العيــش ،ومتــت مشــاركة تقريــر فحــص االحتياجــات
مــع جميــع الــركاء واملنظــات املجتمعيــة وذلــك الســتخدام النتائــج الرئيســية يف التخطيــط
لالســتجابة ومعالجــة االحتياجــات العاجلــة لهــذه املجتمعــات يف برامجهــم املســتقبلية.
 .5بنــاء عــى فحــص احتياجــات املجتمعــات وتقييــم اســتعداد املركــز لالســتجابة لحالــة الطــوارئ،
وضــع فريــق الطــوارئ خطــة اســتجابة للطــوارئ ومتــت مشــاركة الخطــة مــع جميــع الــركاء.
 .6عقد فريق الطوارئ اجتامعات مرتني اسبوعياً ملتابعة خطة الطوارئ وبرامج املركز املختلفة.
 .7واصــل املركــز تنفيــذ برامجــه االعتياديــة وتقديــم الدعــم والتمكــن للمواطنــن ،مــن خــال
تنظيــم وتنفيــذ مجموعــات التمكــن والحاميــة لألطفــال والشــباب والنســاء عــن بعــد عــر اإلنرتنــت
باســتخدام تطبيــق زووم .كــا قــدم املركــز دورات تدريبيــة للمهنيــن العاملــن يف مجــال الصحــة
النفســية املجتمعيــة عــن بعــد مــن خــال برنامــج زووم ،باإلضافــة إىل تقديــم خدمــات االستشــارة
النفســية عــر الهاتــف.

 .8خــال شــهر أيــار ومــن بنــاء عــى تحليــل الوضــع القائــم تــم اعــان حالــة الطــوارئ بنســبة
 %50أي يتمــت العــودة اىل مقــرات املركــز نصــف أيــام األســبوع والنصــف االخــر عمــل مــن
البيــت.
 .9نجــح املركــز يف الحفــاظ عــى العالقــة مــع الــركاء واســتمرار املشــاريع وفــق خطــة الطــوارئ،
وكان هنــاك تعــاون مــع العديــد مــن الجهــات املانحــة ملواصلــة دعــم املركــز يف تنفيــذ العمــل
أثنــاء الطــوارئ.
 .10طــور املركــز خطــة اســتجابة شــاملة خاصــة لالســتجابة لحالــة الطــوارئ باللغتــن العربيــة
واالنجليزيــة ،مــع الرتكيــز عــى التدخــات الرئيســية للمؤسســات التــي تســتجيب لحالــة الطــوارئ
الناتجــة عــن انتشــار وبــاء كوفيــد  ،19وقــام املركــز بنــر خطتــه عــى نطــاق واســع مــع رشكائــه
واملؤسســات املعنيــة ،وبنــاء عليــه تــم التواصــل مــع املركــز مــن قبــل العديــد مــن املؤسســات
الوطنيــة والدوليــة املهتمــة بدعــم جهــود الخطــة والنيــاء عليهــا.
 .11عمــل طاقــم املركــز عــى تطويــر خمــس منهجيــات ومــواد تدريبيــة حــول التعامــل مــع
حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــار جائحــة كوفيــد  .19قــام فريــق مختــص مــن املركــز مبراجعــة
األدبيــات حــول أفضــل املامرســات للتدخــات النفســية واالجتامعيــة مــع األخــذ بعــن االعتبــار
الســياق الفلســطيني ،وبعــد ذلــك تــم تطويــر مــواد ومنهجيــة تدريــب عــر االنرتنــت تشــمل
عــروض الكرتونيــة وادوات تقييــم ميكــن تطبيقهــا عــر االنرتنــت،
 .12تــم تطويــر أدوات قيــاس خــاص بــكل منهجيــة تدريــب تشــمل (االختبــارات القبليــة
والبعديــة ،اســتبيان التقييــم العــام للتدريــب والــرىض) ،عمــل املركــز عــى متكــن طاقــم املركــز
مــن مدربــن عــى هــذه التدريبــات وبنــاء عــى ذلــك تــم عمــل التعديــات الالزمــة باالســتناد اىل
التغذيــة الراجعــة مــن املدربــن ،باالضافــة اىل ذلــك قــام املركــز بتجنيــد وتدريــب مجموعــة مــن
املرشــدين واملرشــدات للقيــام بهــذه التدريبــات عــى املســتوى الوطنــي واالقليمــي.
 .13عــى صعيــد توعيــة املجتمــع الفلســطيني باآلثــار النفســية النتشــار جائحــة كوفيــد ،19
عمــل املركــز عــى إنتــاج العديــد مــن الن ـرات وأفــام التوعيــة (االنفوجرافيــك) وتوزيعهــا عــى
نطــاق واســع.
 .14أصــدر املركــز ثــاث نـرات الكرتونيــة إخباريــة شــهرية تركــز عــى اإلنجــازات الرئيســية
للمركــز اســتجابة لحالــة الطــوارئ الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد  19باللغتــن اإلنجليزيــة والعربيــة:
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 .15عــى املســتوى العاملــي ،عمــل أخصــايئ/ات املركــز عــى تنفيــذ جلســات حواريــة مــن خــال
(نــدوة عــر اإلنرتنــت) بالتعــاون مــع شــبكة الصحــة النفســية الفلســطينية الربيطانيــة العامليــة حــول
مواضيــع :مصطلــح «اضطــراب مــا بعــد الصدمــة» يف الســياق الفلســطيني ،واللغــة واالســتعامر يف
فلســطني ومفهــوم التضامــن مــن وجهــة نظــر فلســطينية.
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 .16عملــت الدائــرة اإلداريــة يف املركــز عــى مراجعــة مــدى مالءمــة العديــد مــن اإلجـراءات الداخليــة
مــع حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــار الجائحــة واعتامدهــا لتســهيل العمــل.
 .17مالمئــة برامــج املركــز االعتياديــة مبــا يتناســب مــع حالــة الطــوارئ ،واالســتمرار بالعمــل مــع
املجموعــات ،تنفيــذ ورش العمــل والــدورات التدريبيــة لجميــع الربامــج عــن بعــد عــر االنرتنــت (برنامج
حاميــة الطفــل ،وبرنامــج متكــن الشــباب ،وبرنامــج متكــن املــرأة ،وبرنامــج أخ كبــر أخــت كبــرة).
 .18شــارك طاقــم املركــز يف لقــاءات إذاعيــة وتلفزيونيــة تهــدف إىل رفــع مســتوى الوعــي حــول
التعامــل مــع اآلثــار النفســية الناتجــة عــن انتشــار الوبــاء ،وخاصــة التعامــل مــع األطفــال وكبــار الســن.
وصلــت هــذه املقابــات إىل  220254فــردا ً.
 .19إرســال رســائل دعــم نفــي عــر الهواتــف الخلويــة للمســتفيدين مــن خدمــات املركــز ،بواقــع
 500مســتفيد مــن رســائل نصيــة أســبوعية.
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رفع وعي المجتمع المحلي حول التعامل مع جائحة كورونا
أصــدر المركــز خــال فتــرة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــار وبــاء كوفيــد مجموعــة مــن
االصــدارات بهــدف مســاعدة وتوعيــة المواطنيــن حــول التعامــل مــع جائــة كورونــا،
وتعميمهــا الكترونيــا:

 -1خطــة االســتجابة لحالــة الطــوارء الناتجــة عــن انتشــار وبــاء كوفيــد  19باللغتــن العربيــة
واالنجليزيــة.
• الخطة باللغة العربية.
• الخطة باللغة االنجليزية.
 -2فحــص االحتياجــات الرسيــع يف ظــل حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد 19

باللغتــن العربيــة االنجليزيــة.
• فحص االحتياج باللغة العربية.

• فحص االحتياج باللغة اإلنجليزية.

 -3خمــس نـرات لتوعيــة الفئــات املختلفــة حــول التعامــل مــع الضغوطــات النفســية الناجــة
عــن انتشــار فــروس كوفيــد .19
• إرشادات للبالغني للتعامل مع أزمة انتشار وباء كورونا.

 -4ثالثــة أفــام رســوم متحركــة (أنفــو جرافيــك) للفئــات املختلفــة حــول التعامــل مــع
الضغوطــات النفســية الناجــة عــن انتشــار فــروس كوفيــد .19
• فيديو ارشادات للتعامل مع كبار السن خالل أزمة جائحة كورونا.
• فيديو ارشادات للتعامل مع األطفال خالل أزمة كورونا.
• فيديو ارشادات للمهنيني ملساندة ذوي الصعوبات النفسية يف فرتة أزمة جائحة كورونا.

 -5ثــاث نــرات شــهرية حــول انجــازات املركــز اســتجاب ًة التنتشــار جائحــة كورونــا
باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة.
• النرشة الشهرية األوىل.
• النرشة الشهرية الثانية.
• النرشة الشهرية الثالثة.
شــارك طاقــم المركــز فــي حوالــي  60لقــاء اعالمــي الرشــاد الجمهور حــول التعامل
مــع المشــاكل النفســية واالجتماعيــة نتيجة انتشــار الجائحة.
توجيــه رســائل دعــم نفســي نصيــة عبــر الهواتــف الخلويــة للمســتفيدين مــن
خدمــات المركــز مــن الشــباب/ات ،المتطوعيــن/ات واألهــل ،بواقــع  500مســتفيد
مــن رســائل نصيــة أســبوعية.

• إرشادات للتعامل مع األطفال خالل أزمة كورونا.
• إرشادات للتعامل مع كبار السن خالل أزمة كورونا.
• أهمية الرعاية الذاتية للعاملني/ات يف املهن الصحية خالل أزمة كورونا.
• ارشادات للمهنيني ملساندة ذوي الصعوبات النفسية يف فرتة أزمة جائحة كورونا.
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ملخص لعمل برامج المركز في النصف األول من عام 2020

الرسم البياني التالي يوضح االعداد التي تم الوصول اليها:

اســتمر املركــز خــال النصــف األول مــن عــام  2020بالعمــل عــى تحقيــق اهدافــه االسـراتيجية
األربعــة األساســية وذلــك يف العــام األخــر مــن خطتــه االسـراتيجية الخامســية .2020 – 2016
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العالج النفسي
لتحقيــق الهــدف االســراتيجي األول تحســن أداء األفــراد نفســياً ،وظيفيــاً ،إنتاجيــاً ،اجتامعيــاً
وتعلميــا ومســاعدتهم عــى التكيــف يف األنظمــة االجتامعيــة املختلفــة (العائلــة ،املؤسســة
التعليميــة ،العمــل ،املجتمــع) .عمــل املركــز عــى تقديــم خدمــات العــاج النفــي مبختلــف أنواعــه
للفئــات املحتاجــة مــن األطفــال ،املراهقــن والبالغــن ذكــورا ً وإناثــاً.
اســتفاد مــن خدمــات العــاج النفــي الفــردي والجامعــي التــي قدمهــا القســم العالجــي ضمــن
الدائــرة الربامجيــة يف املركــز يف النصــف األول مــن عــام  )716( 2020منتفــع/ة (يف مناطــق
عمــل املركــز املخلتفــة يف الضفــة الغربيــة والقــدس) ،مــن ضمنهــم  246طفــاً/ة ،و156
مراهقًــا/ة ،و 314بالغًــا/ة .أظهــر حــوايل  )569( ٪79مــن املنتفعــن/ات تحســ ًنا ملحوظًــا
يف أدائهــم النفــي واالجتامعــي .بلــغ إجــايل عــدد الجلســات العالجيــة التــي قدمهــا املركــز
للمنتفعــن/ات  1233جلســة ،كــا نفــذ  80جلســة تقييــم أويل (انتيــك) إىل  80مســتفي ًدا
( 38ذكـ ًرا و 42أنثــى) ،وتــم تحويــل  13منتفــع/ة لتلقــي خدمــات مــن مؤسســات أخــرى خــارج
املركــز ،وتحويــل  55منفــع/ة لتلقــي خدمــات داخليــة مــن برامــج املركــز األخــرى.

أعداد المستفيدين من خدمات العالج

تابــع طــام العــاج خــال فــرة الطــوارئ تقديــم خدمــة العــاج والدعــم النفــي للفئــات املســتفيدة
مــن الربنامــج مــن خــال تقديــم جلســات متابعــة قصــرة مــع املنتفعــن عــر الهاتــف ،حيــث عمــل
األخصائيــن واالخصائيــات عــى التواصــل مــع املنتفعــن/ات وتحديــد األوقــات املناســبة وتنفيــذ
الجلســات العالجيــة ،مــع االخــذ بعــن االعتبــار الخصوصيــة والرسيــة للخدمــة والحصــول عــى
موافقــة مــن املنتفعــن عــى تلقــي الخدمــات عــر الهاتــف.
كــا اســتمر االخصائيــن واالخصائيــات يف تلقــي خدمــة االرشاف املهنــي عــر تقنيــة الــزووم وذلــك
للمحافظــة عــى جــودة الخدمــات العالجيــة وتلقــي الدعــم املهنــي املناســب.
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أعداد المستفيدين من خدمة األنتيك الجلسة األولية

حماية وتمكين األطفال والشباب والنساء المهمشين

الرسم البياني التالي يوضح االعداد التي تم الوصول اليها:

لتحقيــق الهــدف االسـراتيجي الثــاين :وقايــة االفـراد واملجموعــات املعرضــن واملهمشــن مــن خطــر
الوقــوع يف املشــاكل النفســية واالجتامعيــة يف املناطــق املهمشــة .عمــل املركــز عــى التدخــل للحــد
مــن مخاطــر تطــور املشــاكل النفســية واالجتامعيــة لألف ـراد والجامعــات يف املناطــق الفلســطينية
املهمشــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقــدس واألغــوار.
وصلــت خدمــات برامــج األقســام املجتمعيــة يف الدائــرة الربامجيــة يف املركــز (برنامــج حاميــة
األطفــال ،برنامــج متكــن النســاء ،برمنــاج متكــن الشــباب) يف النصــف األول مــن عــام  2020إىل
 516مــن األطفــال والشــباب والنســاء مــن خــال مجموعــات التمكــن والحاميــة ،ومــن املحيطــن
بهــم مــن أهــايل وأزواج ومعلمــن/ات مــن خــال مجموعــات الرتبيــة اإليجابيــة ،ومســاعدتهم
ليكونــوا قادريــن عــى اســتخدام املــوارد الداخليــة والخارجيــة ملواجهــة القضايــا يف حياتهــم،
والعيــش حيــاة متوازنــة.

النشاطات التي نفذت مع عدد المستفيدين في برنامج الحماية

أقلــم املركــز برامجــه املجتمعيــة (برنامــج حاميــة الطفــل واألرسة ،برنامــج متكــن الشــباب/ات،
برنامــج متكــن املــرأة) للظــرف الراهــن وحــول مضامــن العمــل مــن العمــل االعتيــادي إىل مضامــن
مســتجيبة لحالــة الطــوارئ ،حيــث اســتمر يف تنفيــذ مجموعــات الحاميــة والتمكــن وورش العمــل
والتدريبــات مــع الفئــات املختلفــة عــر الوســائل االلكرتونيــة ووســائل التواصــل االجتامعــي
املختلفــة.

أعداد المستفيدين المباشرين من مجموعات حماية
الطفولة ،تمكين الشباب وتمكين المرأة

كــا وصــل املركــز يف النصــف األول مــن عــام  2020إىل  527670منتفــع/ة مــن األطفــال
والشــباب والنســاء والرجــال ،واكســابهم معلومــات لحاميــة أنفســهم والتعامــل مــع الضغوطــات
النفســية واالجتامعيــة الناتجــة عــن الظــروف الصعبــة خاصــة انتشــار وبــاء كوفيــد  ،19وذلــك مــن
خــال ورش العمــل واألنشــطة العامــة باســتخدام مختلــف منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي.
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االنجازات حسب البرامج
برنامج حماية األطفال
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 العمــل مــع  12مجموعــه مــن األطفــال مبشــاركة  137طفــل/ة جميعهــا يف بلــدات القــدس،وذلــك خــال  240لقــاء عــر الــزوووم ،تضمنــت اكســاب األطفــال مهــارات الحاميــة اال وهــي
مهــارات الحاميــة ومهــارة توكيــد الــذات .تــم متريــر هــذه املهــارات مــن خــال الرســم ،املــرح،
القصــص ،درامــا ،فعاليــات حركيــة ،مــن خــال الوســائل التعليميــة الهادفــة والتــي تســاعد يف إيصال
املعلومــة بطريقــة سلســة وواضحــة ،مــن خــال النقــاش والحــوار والعصــف الذهنــي.
توزعــت اللقــاءات بــن املجموعــات بطريقــة مختلفــه وكان هنــاك تفــاوت يف عــدد اللقــاءات ومــع
بدايــة أزمــة كورونــا تــم ايقــاف كافــة اللقــاءات املتعلقــه مبجموعــات الحاميــة يف كافــة املواقــع وذلــك
لحاميــة االطفــال مــن أي أذى ،وإقتــرت املتابعــات عــى االستشــارات واملتابعــات الهاتفيــه مــع
االهــل بشــكل أســبوعي واســتمر هــذا الوضــع حتــى بدايــة شــهر  6حيــث تقــرر الرجــوع اىل العمــل.
 وصــل الربنامــج إىل  527670طفــل وطفلــة واكســابهم معلومــات ومهــارات حــول الحاميــةمــن العنــف خاصـ ًة العنــف الناتــج عــن الحجــر املنــزيل ،وذلــك مــن خــال تنفيــذ انشــطة مجتمعيــة
وحلقــات اذاعيــة ونــادي اســبوعي وإنتــاج فيديوهــات ونــرات ونرشهــا عــر وســائل التواصــل
االجتامعــي املختلفــة.
 عمــل املركــز عــى تطويــر وتفعيــل لجــان حاميــة األطفــال التــي تــم تأسيســها يف بلــدات القــدساملختلفــة وعددهــا  6لجــان ،وذلــك للعمــل عــى رصــد احتياجــات األطفــال النتاجــة عــن انتشــار
فــروس كوفيــد  ،19والتدخــل لحاميــة األطفــال املعرضــن للعنــف بكافــة أشــكاله.
 قــدم الربنامــج االستشــارت الفرديــة ل  73مــن أهــايل األطفــال املشــاركني يف الربنامــج حــولمواضيــع تتعلــق بالرتبيــة االيجابيــة.
برنامج تمكين الشباب

 العمــل مــع  12مجموعــة مــن الشــباب والشــابات ( 18 – 15عــام) مبشــاركة  156شــاب/ة يفكل مــن قــرى وبلــدات بيتــا ،قلقيليــة ،بيــت ســكاريا ،كفــر عقــب ،الطــور ،والعيســوية ،تــم خاللهــا
اكســاب الشــبباب مهــارات ومضامــن مختلفــة أهمهــا الهويــة الذاتيــة والتخطيــط للمســتقبل،
وذلــك مــن خــال وســائل التواصــل االجتامعــي املختلفــة (زووم،وتــس ،ميتنــج).
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 تجنيــد وتدريــب املتطوعــن/ات الشــباب والشــابات مــن الطلبــة الجامعيــن للعمــل مــع الشــباباملســتهفدين ،حيــث تــم تدريــب  16انضمــوا للربنامــج يف املركــز و 20مــن متطوعــي/ات
ومســؤويل/ات املؤسســات املجتمعيــة القاعديــة يف املناطــق املســتهدفة ،مــن خــال  10ايــام
تدريبيــة حــول مواضيــع العمــل مــع املجموعــات العنــف املبنــي عــى النــوع االجتامعــي دليــل
ومنهجيــة الشــباب دليــل ومنهجيــة املــرأة تدريــب التخطيــط للمبــادرات.
 قــدم الربنامــج االستشــارت الفرديــة ل  26مــن الشــباب/ات الذيــن اللــوايت احتاجــوا تدخــلاضــايف خــارج املجموعــات الشــبابية حــول مشــاكل عالقاتيــة ومشــاكل تتعلــق بجيــل املراهقــة.
 نظــم الربنامــج  4ورش عمــل مبشــاركة  40مــن أمهــات الشــباب/ات املشــاركني/ات يف مجوعــاتالتمكــن ،حــول مواضيــع تتعلــق بالرتبيــة اإليجابيــة للشــباب/ات يف جيــل املراهقــة.
برنامج تمكين المرأة

 العمــل مــع  6مجموعــات مــن النســاء مبشــاركة  124إمــرأة مــن خــال ســت مؤسســاتقاعديــه هــي يــد واحــده يف العيســوية  ،جمعيــة قلقيليــه النســائيه ،جمعيــة بيتــا النســويه ،املركــز
النســوي يف الطــور  ،ومؤسســة جيــكان كفــر عقــب.
 تــم العمــل مــع املجموعــات مــن خــال  94لقــاء نفــذت من قبــل  16متطــوع/ة يف املؤسســاتاقاعديــة وذلــك بعــد اعدادهــم وتدريبهــم حــول مواضيــع مختلفــه منهــا (بنــاء املجموعــه ،العنــف
املبنــي علىالنــوع اإلجتامعــي ،منهجيــة برنامــج متكــن املرأة).
 نفــذ الربنامــج  5ورش عمــل ألنشــطة مجتمعيــة مبشــاركة  134مــن النســاء تــم خالهــاتزويدهــن باملعرفــة وواملهــارات األكــر صحيــة للتعامــل مــع ضغوطــات الحيــاة ،والتعبــر عــن
مشــاعرهن وقــدرة عــى املشــاركة املجتمعيــة واتخــاذ القــرار.
 تــم إيقــاف العديــد مــن األنشــطة بســبب ازمــة فــروس الكورونــا ،حيــث ان العمــل والتواصــلمــع املجموعــات جميعهــا مســتمر مــن خــال الربامــج اإللكرتونيــة ،ولكــن األنشــطة املجتمعيــة
واالبداعيــة تــم تأجيلهــا.

برنامج األخ الكبير األخت الكبيرة

 اســتطقاب  75متطــوع/ة مــن الطلبــة الجامعيــن مــن الجامعــات الفلســطينية املختلفــةوتدريبهــم وتهيأتهــم لتقديــم الدعــم لألطفــال الذيــن يعانــون صعوبــات تعلــم ناتجــة عــن ظــروف
اجتامعيــة وبيئيــة ،حيــث شــملت التدريبــات مواضيــع (بنــاء عالقــة امنــة مــع الطفــل املهــارات
الحياتيــة يف الربنامــج بنــاء خطــة العمل،عمــل بالونــات ورســم عــى الوجــوه لفعاليــات االطفــال،
بنــاء خطــة العمــل ومهــارات املقابلــة).
 توأمــة  60متطــوع/ة بعــد تدريبهــم وتهيأتهــم مــع  60طفــل/ة يف كل مــن ســلوان والطــوروالعيســوية يف القــدس ،لتقديــم الدعــم األكادميــي واالجتامعــي لهــم مــن خــال جلســات التوأمــة
الفرديــة ،بدايـ ًة يف مقـرات املركــز واملؤسســات الرشيكــة ،والحقــا عــر الربامــج اإللكرتونيــة والهاتــف
نتيجــة انتشــار فــروس كوفيــد .19
تطوير القدرات في مجال الصحة النفسية والمجتمعية
لتحقيــق الهــدف االســراتيجي الثالــث :تطويــر قــدرات وأداء املؤسســات واألفــراد العاملــن يف
مجــال الصحــة النفســية يف الضفــة الغربيــة والقــدس.
 عمــل املركــز عــى تطويــر قــدرات  2596مــن األخصائيــن العاملــن يف مجــال الصحــة النفســيةواملجتمعيــة وطالب/طالبــات الجامعــات والخريجــن/ات الجــدد ذوي تخصصــات العلــوم اإلنســانية
واإلدراة .اســتفاد  800( 2478مــن الذكــور و 1،678مــن اإلنــاث) مــن املهنيــن/ات ،املدربــن/
ات ،املرشفــن/ات ،والعاملــن/ات مــن وزارة الرتبيــة والتعليم الفلســطينية ووزارة التنمية االجتامعية
الفلســطينية ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــن مــن تدريبــات املركــز املتخصصــة ،واســتفاد 118
( 12ذكــور و 106إنــاث) متطــوع/ة ومتــدرب/ة شــباب/ة مــن طلبــة الجامعــات الفلســطينية
املختلفة.

عمــل املركــز مــع  15مؤسســات قاعديــة مجتمعيــة مــن خــال تقديــم الدعــم الفنــي واإلداري
املســتمر وتطويــر قــدرات العاملــن/ات فيهــا واملتطوعــن للعمــل مــع الفئــات املختلفــة مــن األطفال
والشــباب والنســاء .كــا تــم العمــل عــى مســاعدتهم يف تقييــم مــدى جهوزيتهــم لحالــة الطــوارئ
وتــم بنــاء خطــط مســتجيبة لحالــة الطــوارئ تتــاءم مــع احتيــاج كل مؤسســة قاعديــة واحتياجــات
املواطنــن يف املناطــق التــي تعمــل بهــا هــذه املؤسســات .متثلــت املؤسســات القاعديــة مبــا يــي:
المنطقة

سلوان  /القدس
العيسوية  /القدس
الطور
كفر عقب  /القدس
بيت سكاريا  /بيت لحم
بيتا  /ناباس
قلقيلية
قريوت  /نابلس
دوما  /نابلس
حبلة  /قلقيلية
جيوس  /نابلس
األغوار
األغوار
كفر عقب  /القدس
محيم قلنديا  /القدس

اسم المؤسسة القاعدية

مركز مدى املجتمعي
جمعية يد واحدة
مركز جبل الزيتون النسوي
جيكان
املركز النسوي
جمعية نساء بيتا التنموية
جمعية قلقيلية النسائية
جميعة قريوت
جمعية دوما الشبابية
جمعية حبلة لإلغاثة
جمعية جيوس
جمعية الزبيدات النسائية
جمعية الفصايل النسائية
جمعية سيدات كفر عقب
مركز الطفل

 طــور فريــق بنــاء القــدرات منهجيــة إلجـراء التدريبــات واإلرشاف وخدمــات التدريــب عــن بُعــداســتجاب ًة لحالــة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــاء فــروس كوفيــد  .19يف الوقــت نفســه ،تــم تطويــر
منهجيات/مــواد تدريبيــة عــر اإلنرتنــت حــول تقديــم االستشــارات الهاتفيــة والدعــم النفــي عــر
برنامــج الــزووم ،وإدارة الضغوطــات ،والعنايــة بالــذات ،واللقــاءات العالجيــة ،وأســاليب التدخــل
النفــي قصــر املــدى وإدارة الحــاالت.
أعداد المستفيدين من بناء القدرات

 طــور املركــز أدوات تقييــم إلكرتونيــة للتدريبــات ملعرفــة مــدى االســتفادة والتحســن يف املهــاراتواملعــارف للمتدربــن/ات والتــي يتــم تعبئتهــا الكرتونيــا عــر االمييــل.
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حمالت الضغط والمناصرة
لتحقيــق الهــدف االســراتجي الرابــع :تحســن ،السياســات اإلجــراءات األنظمــة واملامرســات
املتعلقــة بالصحــة النفســية للفــرد واملجتمــع الفلســطيني.
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 عمــل املركــز بالرشاكــة مــع جامعــة بريزيــت عــى حمــات تهــدف إىل تعزيــز حقــوق املــرىضالنفســيني وتقديــم الخدمــات الالزمــة لهــم والحتياجهــم .الهــدف مــن الحمــات هــو متكــن
املجموعــات املهمشــة املختلفــة داخــل املجتمــع للمطالبــة بحقوقهــم وتقديــم الدعــم الــازم لهــم
للحصــول عــى هــذه الحقــوق.
 شــارك املركــز يف مجموعــة العمــل للصحــة النفســية التــي تنســق لهــا وزارة الصحــة الفلســطينية( )Thematic groupحيــث تــم املشــاركة يف لقائــن خــال فــرة التقريــر ،لقــاء يف بدايــة العــام
تــم خــال مناقشــة الخطــة الوطنيــة للصحــة النفســية حيــث ســوم يتــم العمــل عــى اعــداد خطــة
خمســية للفــرة القادمــة ولقــاء تــم خاللــه نقــاش موضــوع الطــوارئ والتدخــل للمؤسســات العاملة
يف الصحــة النفســية االجتامعيــة خــال ازمــة كورونــا وذلــك لتوحيــد الجهــود وتعزيزهــا.
 شــارك املركــز يف خمســة اجتامعــات مــع منتــدى مناهضــة العنــف ضــد املــرأة ملناقشــة حمــاتالضغــط واملنــارصة املنــارصة مــن أجــل التأثــر عــى القوانــن الخاصــة بحاميــة املــرأة وحقوقهــا.
وكانــت املوضوعــات الرئيســية التــي نوقشــت هــي قانــون العقوبــات ،وقوانــن حاميــة األرسة.
 شــارك املركــز يف اجتامعــات مــع مجموعــة الحاميــة (( Protection Clusterملناقشــة األولويــاتاملتعلقــة بربامــج حاميــة األطفــال عــر مختلــف املنظــات واملؤسســات.
 شــارك املركــز يف اجتامعــات مــع اللجنــة الصحيــة للمنظــات األهليــة الفلســطينية ملناقشــةخطــط التدخــل يف حــاالت الطــوارئ والتأثــر عــى سياســات الطــوارئ للحكومــة الفلســطينية.
 كــا ان املركــز يعتــر عضــو فاعــل ومؤثــر يف األطــر املختلفــة خاصــة مجموعــة العمــل (مناهضــةالعنــف ضــد املــرأة ( )GBV clusterمجموعــة العمــل مــن اجــل التعليــم .)education cluster

الهدف االستراتيجي الخامس :تطوير قدرات المركز
الذاتية لتتطابق مع معايير الحكم الصالح.
 عملــت الدائــرة اإلداريــة يف املركــز عــى متابعــة وضــع املركــز يف املــوارد البرشيــة وشــؤون املوظفــنليكــون ضمــن القوانــن املحليــة وضمــن نظــام السياســات واإلجـراءات االدارية واملاليــة الخاصــة باملركز.
 تــم خــال فــرة التقريــر متابعــة وجــود املوظفــن/ات خــال الطــوارئ يف وضــع آمــن ومتابعــةاجـراءات الســامة واألمــان للموظفــن/ات واملقـرات ونــر ومتابعــة االلتـزام يف اللوائــح والقـرارات
الصــادرة عــن الجهــات املختصــة (وزارة الصحــة) ،وتــم االطــاع عــى صفحــة كل الحــق وصفحــة
وزارة العمــل ورئاســة الــوزراء الفلســطينية والبحــث عــن اخــر التطــورات الخاصــة يف قوانــن
العمــل اثنــاء الطــوارئ ،كــا تــم تحضــر قوائــم املؤسســات التــي تقــدم خدمــات يف الطــوارئ
وتعميهــا عــى طاقــم املركــز.
كــا متــت متابعــة صيانــة عامــة للمقـرات ،صيانــة املوجــودات ،متابعــة نظافــة وتعقيــم املواقــع من
قبــل املســاعد/ة ،صيانــة األثــاث ،جــرد املوجــودات واصــدار تقريــر بهــا ،جــرد املخــازن وترتيبهــا،
جــرد القرطاســية ،ومــواد الضيافــة والتنظيــف ،والتأكــد مــن التـزام املوظفــن بتعليــات الجهــات
الرســمية وزارة الصحــة مــن تعقيــم للمكاتــب واالمكنــة والنظافــة الشــخصية ورشاء مــواد معقمــة،
وتحضــر جــدول تفقــد اســبوعي ملقـرات املركــز للتأكــد مــن امــان املقـرات واالجهــزة.

األدلة واألنظمة اإلدارية
خالل فرتة التقرير ،طور املركز األدلة واألنظمة اإلدارية التالية:
• تطوير دليل إجراءات مكافحة الفساد.
• مراجعة وموامئة نظام املشرتيات يف املركز مع دليل السياسات واإلجراءات اإلدارية واملالية للمركز.
• االستمرار يف تطوير نظام املعلومات اإلدارية للمركز.
• تطوير نظام شكاوى يخدم املوظفني/ات واملستفيدين/ات من املركز.
• مراقبة الحضور والغياب وتوثيقه باستخدام نظام مراقبة الحضور لضامن التزام جميع املوظفني
بجداولهم الزمنية واستكاملهم لساعات العمل املطلوبة ،خاصة عند العمل من املنزل.
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مجلس اإلدارة:
عقــد مجلــس إدارة املركــز اجتامعيــن خــال النصــف األول مــن  .2020وناقشــت االجتامعــات
عمــل املركــز خــال فــرة الطــوارئ الحاليــة ،باإلضافــة إىل قضيــة تبنــي االتحــاد األورويب سياســة
التمويــل املــروط للمؤسســات غــر الحكوميــة الفلســطينية.

اإلدارة الداخلية:
ركــزت اإلدارة الداخليــة للمركــز أثنــاء حالــة الطــوارئ عــى عمــل فريــق الطــوارئ واالســتجابة
لحالــة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــار فــروس كوفيــد  .19وعقــد الفريــق عــدة اجتامعــات
منتظمــة مبعــدل اجتامعــن اســبوعياً يف الشــهر األول والثــاين مــن حالــة الطــوارئ ،وبعدهــا كانــت
تتــم االجتامعــات مبعــدل اجتــاع باألســبوع. .

المتابعة والتقييم:
 كان لقســم املتابعــة والتقييــم دور كبــر يف مواءمــة األدوات واألليــات التقييميــة لحالــة الطــوارئحيــث عمــل الفريــق عــى بنــاء أدوات القييــم عــى مواقــع الكرتونيــة( ،جوجــل درايــف) مــا أتــاح
للمشــاركني يف مختلــف برامــج املركــز االســتمرار يف تعبئــة النــاذج الالزمــة للتقييــم.
 اســتمر طاقــم املتابعــة والتقييــم يف اعــداد التقاريــر التحليليــة التــي تعكــس مــدى اســتفادةاملنتفعــن/ات واملشــاركني/ات يف التدريبــات وكانــت تقــدم حســب املواعيــد املتفــق عليهــا .حيــث
أظهــرت العديــد مــن التقاريــر نجاعــة التدريبــات والخدمــات املقدمــة كــا تــم الوصــول إىل العديد
مــن التوصيــات التــي ســاهمت يف تطويــر العمــل واجـراء مواءمــات متناســبة مــع التغذيــة الراجعــة
مــن املســتفيدين.
 تــم متابعــة تقييــم عمــل برامــج املركــز والــرىض مــن الخدمــات وذلــك بالتعاقــد مــع مؤسســةتقييــم خارجــي وتــم عــرض النتائــج يف لقــاء التقييــم والتخطيــط التــي تنفــذه املركــز.
 تــم التقديــم لعــرض نتائــج بحــث األمنــاط التــي أعــده املركــز لجامعــة بريزيــت معهــد الصحــةالعامــة لعرضــه يف مؤمتــر االنســت الســنوي ،وتــم قبــول البحــث مــن بيــت مئــات األبحــاث ليتــم
عرضــه يف املؤمتــر القــادم يف شــهر آذار 2021
 تــم متابعــة تطويــر نظــام املعلومــات الخــاص باملركــز حيــث تــم االنتهــاء مــن تعديــات كانــتمطلوبــة مــن رشكــة الربجمــة والزلنــا نعمــل عــى هــذه التعديــات.
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تدريب طاقم المركز لالستجابة لحالة الطوارئ
عمــل املركــز عــى تطويــر قــدرات الطاقــم لرفــع جاهزيتهــم لالســتجابة لحالــة الطــوارئ ،ولتقديــم
الخدمــات النفســية واالجتامعيــة للفئــات املختلفــة عــن بعــد وذلــك مــن خــال التدريبــات
واالرشافــات املهنيــة واملرفقــات التــي متــت عــن بعــد عــر الربامــج اإللكرتونيــة.
شــارك طاقــم املركــز مــن األخصائيــن/ات النفســيني واالجتامعيــن يف مجموعــة مــن التدريبــات
حــول االستشــارات الهاتفيــة ،ادارة الضغوطــات ،والعنايــة الذاتيــة.
المركز الفلسطيني لإلرشاد | التقرير نصف السنوي 2020

عقــد املركــز لقائــن ارشاف مهنــي جامعــي مبشــاركة  18مــن أخصــايئ/ة مــن أخصــايئ املركــز مــن
قبــل مرشفــن/ات خارجيــن ،كــا عقــد املركــز  124لقــاء ارشاف مهنــي فــردي ل  21موظــف/ة
منطاقــم املركــز مــن قبــل  6مرشفــن مــن موظفــي املركــز.
تناولــت جلســات االرشاف املواضيــع التاليــة :مناقشــة حــاالت العــاج ،كيفيــة بنــاء املجموعــة
والتعــرف عــى االحتياجــات وربــط أهــداف االرشاف مــع الربامــج ،كيفيــة تطويــر مهــارات العمــل
والتدخــات ،العالقــات مــا بــن فريــق العمــل وكيــف يؤثــر عــى العمــل واألداء ،كيفيــة تطويــر
العمــل يف الربامــج ،املهــارات العالجيــة وتقنيــات املعرفــة الســلويك ،مناقشــة القضايــا الخاصــة
كيفيــة تأثريهــا عــى العمــل وبالعكــس.
كــا حصــل  6مــن موظفــي/ات املركــز عــى جلســات مرافقــة بواقــع  16جلســة مــن قبــل
أخصــايئ أول يف املركــز.
تعاقــد املركــز مــع معلمــة لغــة انجليزيــة للبــدء بعقــد دورة لغــة انجليزيــة مبشــاركة  12موظــف/ة
مــن طاقــم املركــز يف النصــف الثــاين مــن عــام 2020

تجنيد األموال

مول برامج ومشاريع املركز يف النصف األول من العام  9مؤسسات متويلية دولية هي:
Diakonia, Un Women, Bread for the world, Save the children, UNICEF, UN Trust
.fund, NRC, MDM SPAIN, MDM SUISSE
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 جميــع املشــاريع التــي نفذهــا املركــز كانــت قامئــة منــذ العــام  ،2019عمــل املركــز عــىموامئــة عــدد مــن األنشــطة ضمــن املشــاريع لحالــة الطــوارئ خاصــة فيــا يتعلــق بتطويــر قــدرات
العاملــن/ات يف مجــال الصحــة النفســية واالجتامعيــة.
 جنــد املركــز خــال النصــف االول مــن عــام  2020حــوايل  700ألــف دوالر لدعــم مشــاريعهوبرامجــه املختلفــة .مــن ضمنهــم  171,141دوالر للموازنــة الرئيســية للمركــز ،و528,859
دوالر لتمويــل مشــاريع محــدودة الفــرة.
 مول املوازنة الرئيسية للمركز مؤسستان متويليتني هام Diakonia, Bread for the world  %100مــن متويــل املركــز يف املصــف األول مــن عــام  2020جــاء مــن املؤسســات التمويليــةالقامئــة التــي مولــت املركــز خــال الســنوات الســابقة.
 قــدم قســم العالقــات العامــة خــال النصــف األول مــن  )32( 2020مقــرج مــروع وعــرضتقديــم خدمــات ملجموعــة مــن املؤسســات التمويليــة القامئــة والجديــدة بقيمــة 2,696.607
دوالر أمريــي ،متــت املوافقــة عــى متويــل  20مــروع منهــم بقيــة  1,130,821دوالر ،و10
مشــاريع قيــد الدراســة ،ومرشوعــن تــم رفضهــم.
 التزمــت الدائــرة بتقديــم التقاريــر املرحليــة والنهائيــة لجميــع ممــويل املركــز خــال النصــف األولمــن  2020باملوعــد املحــدد.

الصعوبات والتحديات
• إجـراءات االحتــال اإلرسائيــي املتصاعــدة يف مدنيــة القــدس خاصــة بعــد اعــان الرئيــس األمريــي
القــدس عاصمــة ارسائيــل ،والتــي تســتهدف بشــكل أســايس املؤسســات الفلســطيني حيــث تــم
اغــاق مجموعــة مــن املؤسســات.
• اســتمرار ورسعــة انتشــار وبــاء كوفيــد  19ومــا نتــج عنــه مــن ارتفــاع يف معــدالت البطالــة
والفقــر وزيــادة الضغوطــات النفســية واالجتامعيــة الناتجــة عــن ذلــك.
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