
حقق املركز ومنذ تأسيس��ه عام 1983 جن��اح كبير في عملية التغيير 
اجملتمعي، وظهر ذلك جلياً في بناءه عالقة ثقة بينه وبني اجملتمع احمللي، 
متح��ور في قدرة املركز على الوصول إل��ى أكبر عدد ممكن من املواطنني 
الفلس��طينيني وتغيير التوجهات الس��لبية نحو الصحة النفسية، 
وتوضيح األثر اإليجابي للعالج واإلرش��اد النفس��ي على الفرد واجملتمع 

وأهميته في التعامل في العديد من املشاكل التي يواجهها الفرد.
يؤم��ن املركز بان هن��اك عالقة قوية بني صحة اجملتم��ع ككل ورفاهية 
أف��راده، من هنا عمل املركز طوال الوق��ت على معاجلة قضايا الصحة 
النفسية واجملتمعية على مستويني، املستوى األول العمل املباشر مع 
األفراد وتلبية احتياجاتهم النفس��ية واالجتماعية، واملس��توى الثاني 

العمل مع اجملتمع ككل لضمان رعاية وتطور األفراد فيه.
ومن أهم الركائز التي اعتمد عليها املركز في عملية التغيير اجملتمعي، 
حتسس��ه الحتياجات الفئات األقل حظاً في اجملتمع الفلسطيني من 
األطفال، الش��باب والنساء، والعمل املباش��ر معهم من خالل تطوير 
برامج ومشاريع في مجال الصحة النفسية واالجتماعية، املساهمة 
في تفعيل نش��وء حركات اجتماعية قاعدية، تشكيل ومشاركة في 

شبكات وائتالفات فلسطينية مختلفة.
كان من أهم املش��اريع التي نفذها املرك��ز خالل األعوام 2013 - 2014، 
والت��ي تعكس عم��ل املركز ف��ي عملي��ة التغيير اجملتمعي، مش��روع 
حتس��ني خدمات احلماية والدعم النفسي لألطفال في مدينة القدس 
بالش��راكة مع مؤسسة يونس��يف وبدعم من االحتاد األوربي EU، من 
خالل العمل مع أربع مؤسسات مقدسية )مؤسسة مدى في سلوان، 

مدرس��ة روضة الزهور، مركز الزهور في مخيم شعفاط، وجمعية دار 
الرعاية ف��ي البلدة القدمية( وبناء قدراتها وتهيئتها للتدخل املباش��ر 

مع األطفال.
ومت  من خالل املشروع خالل عام 2013 العمل على بناء قدرات 242 من 
طواق��م املؤسس��ات األربع، ونتج عن ذلك العمل م��ع 3075 طفل من 
خالل األنش��طة اخملتلفة، 592 من اهالي األطفال من خالل مجموعات 

األهل.
كذلك نفذ املركز مش��روع الدعم النفس��ي االجتماعي في قرية بيت 
 AFD س��كاريا قضاء بيت حلم بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية
ومن خالل مركز تطوير املؤسس��ات األهلية الفلس��طينية NDC، بناًء 
عل��ى دراس��ة احتياج��ات للمنطقة، مت م��ن خالله العم��ل مع جميع 
س��كان القرية ومتكينهم في مواجهة الظ��روف الصعبة التي تواجه 
قريته��م. حيث عمل املركز من خالل املش��روع ف��ي القرية على تقدمي 
تدخالت نفس��ية واجتماعية قصيرة املدى، اش��تملت على مجموعة 
من األنش��طة م��ن ضمنها إنش��اء ملعب آمن لألطف��ال، مجموعات 

داعمة لألطفال، النساء والشباب، وأنشطة توعوية ومجتمعية.
تقع قرية بيت س��كاريا على بعد 9 كم جن��وب غرب مدينة بيت حلم، 
متك��ن االحتالل االس��رائيلي عام 1967 من االس��تيالء القس��ري على 
أراضي القرية، ليتم طرد قسم من السكان، وبقي اآلخرون صامدون في 
أراضيهم، وفي العام 1972 مت االعالن من قبل االحتالل أن بيت سكاريا 
منطقة عسكرية مغلقة بالكامل، حيث قام االحتالل باغالقها وعمل 
الكثير من املضايقات من أجل اخراج أهل املنطقة منها العتبارها جزء 

األع��زاء،  وأصدقائن��ا  ش��ركائنا 

نط��ل عليكم بالع��دد الرابع من 

النش��رة اإللكترونية الصادرة عن 

دائرة العالق��ات العامة في املركز 

الفلس��طيني لإلرش��اد واألول��ى 

للع��ام 2014، لنطلعك��م عل��ى 

دور املرك��ز واهتماه��ه في عملية 

التغيي��ر اجملتمعي، وأهم البرامج 

واملشاريع الذي نفذها املركز وكان 

لها أثر كبير ف��ي عملية التغيير 

اجملتمع��ي، إل��ى جان��ب التط��رق 

إلى أه��م الفعاليات واألنش��طة 

اخملتلف��ة التي نفذه��ا املركز في 

الثلث األول من عام 2014.

كانون الثاني - نيسان 2014
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ال�مركز والتغيير ال�مجتمعي
نشاط ألهالي قرية بيت سكاريا في أريحا



من مخطط القدس الكبرى، وأخذ يعزز وجود املستوطنني فيها. 
تعان��ي القرية م��ن العزلة التام��ة حيث أنها محاط��ة مبجموعة من 
املس��توطنات وباألخص مستوطنة غوتش عتصيون، حيث مينع أهالي 
القرية من التوسع أو البناء، كذلك هناك قيود على حرية احلركة، األمر 

الذي أجبر العديد من الشباب للخروج والسكن خارج القرية.
وكنش��اط اختتامي ملش��روع الدعم النفس��ي واالجتماعي في قرية 
بيت س��كاريا، س��اهم املركز في تنظيم يوم مفتوح في القرية، حيث 
مت تنظيم مهرجان األرض من قبل اجمللس القروي، وجعية س��يدات بيت 
س��كاريا بالتعاون مع مجموعة من املؤسسات األهلية الفلسطينية 
من ضمنهم املركز الفلس��طيني لإلرش��اد. واش��تمل املهرجان على 
ع��روض مس��رحية وغنائية تراثي��ة، كلمات ألعضاء وش��خصيات من 
اجملتم��ع احمللي وممثلني عن ال��وزارات، عرض خلطة تنمية بيت س��كاريا. 
إلى جانب عرض املنتجات الغذائية التي تش��تهر بها القرية، منتجات 
املرضى النفس��يني املزمنني الذي��ن يعمل معهم املركز، واملنش��ورات 

واالصدارات اخملتلفة الصادرة عن املؤسسات الشريكة.
جنح املركز من خالل املشروع بتحقيق العديد من النتائج االيجابية في 
القرية، قأصحبت نس��اء القرية متتلك مه��ارات مختلفة من االتصال 
والتواصل، وأس��اليب للتعامل مع الضغوطات اخملتلفة. كذلك تفاعل 
أطفال القرية من األنشطة اجملتمعية وأصبحو أكثر انضباطاً وتنظيماً. 
وم��ن أهم النتائ��ج االيجابية أيض��اً أن أعربت وزراة التربي��ة والتعليم 
الفلسطينية أن من ضمن أولوياتها اآلن توظيف مرشد/ة في مدرسة 
بيت س��كاريا. وبشكل عام أصبح س��كان القرية اآلن ميتلكون الثقة 
وقادرين على اتخاذ خطوات لتغيير الظروف القاس��ية والصعبة التي 
يعيش��ون فيها. ورغم ك��ذل ذلك إال أن املركز ال ي��زال يعتقد أن هناك 
حاج��ة للتدخل والعمل مع أهال��ي القرية في ظل ما تعانيه من عزلة 
وظروف صعبة، من كافة اجلهات )الس��لطة الوطنية الفلس��طينية، 

اجلهات املانحة، املؤسسات األهلية ومجلس قروي بيت سكاريا(.
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بدأ املركز الفلس��طيني لإلرش��اد بالتعاون من مؤسسة كورد ايد 
بتنفي��ذ برنام��ج بعن��وان »أعطي النس��اء صوتاً: زيادة املش��اركة 
االجتماعية والسياس��ة للنساء الفلس��طينيات من خالل الدعم 

النفسي« في مدينتي القدس ونابلس.
ويهدف املشروع إلى تس��حني وتعزيز وضع النساء الفلسطينيات 
من خالل التدخل االجتماعي الشمولي مع النساء والرجال. ويتركز 
املشروع على فكرة تزويد املواطنني خاصة النساء بادوت للسيطرة 

على حياتهم وتأكيد حقوقهم.
يعم��ل املركز على تنفي��ذ البرنامج من خالل اجملموع��ات الداعمة 
للنس��اء، اجملموعات احمليطني بالنساء، ورش العمل التوعوية بهدف 
تطوير قدرات النس��اء للس��يطرة عل��ى حياته��ن، وتفعيل دورهن 

كأعضاء منتجات في مجتمعهن.
كذلك يعم��ل املركز عل��ى تش��يكل مجموعات نس��وية قايدية، 
لدعم مشاركة النس��اء على املستوى السياسي، سواًء من خالل 
املشاركة في التغيير على مستوى اجملالس احمللية أو على املستوى 
الوطني. وتشمل املواقع التي يعمل بها املركز كل من سلوان، رأس 

برنامج متكني املرأة 

املشاركة في ورش املوارد العربية 

ش��ارك كادر م��ن املرك��ز الفلس��طيني لإلرش��اد في عدد م��ن الورش 
والتدريبات في عمان خالل شهري شباط وآذار بتنظيم من قبل ورشة 
امل��وارد العربية في لبنان، حيث يعتبر املركز عضو في الورش��ة ومديرة 

املركز رئيسة مجلس إدارة الورشة. 
تعمل »ورش��ة املوارد العربية« على استكشاف االحتياجات من املوارد 
العينية والبشرية الالزمة، واملساعدة على تلبيتها وذلك من خالل بناء 
قدرات املهتمني والتعاون مع املؤسس��ات والهيئ��ات العربية اخملتلفة. 
وتبني الورش��ة عملها وعالقاتها على أساس أن هذه اجملاالت الصحية 
والتربوية والتنموية تتكامل فيما بينها في حياة اجملتمع، وترى أن هذه 
النظرة املتكاملة يجب أن تنعكس في البرامج العملية وفي مختلف 

أشكال ووسائل انتاج املعرفة ونشرها وإعادة انتاجها.

فقد شارك موظفني من املركز- فرع نابلس في تدريب نظمته الورشة 
في عمان خالل ش��هر ش��باط املاض��ي ملدة ثالثة أيام حول اس��تخدام 
دليل العنف املبني على النوع االجتماعي الصادر عن الورشة. وشارك 
ثالث��ة من موظفني املركز من القدس وعزون في تدريب في عمان خالل 
ش��هر أذار ملدة أريعة أيام حول اس��تخدام 13 مورد من املوارد النفسية 

واالجتماعية اخلاصني بالورشة.

من جهة أخرى ش��اركة السيدة رنا النشاشيبي مديرة املركز والسيد 
ش��ادي جابر خالل ش��هر آذار أيضاً بورش��ة عمل في عمان ملناقش��ة 
تأس��يس اجملموعة العربية للصحة النفسية بحضور عدد من شركاء 

ورشة املواراد من فلسطني، األردن، مصر ولبنان.

العامود، مخيم ش��عفاط في القدس، وت��ل، روجيب، عقربا، قصرة 
والسرة في نابلس.

مجموعة نسوية قي راس العامود – القدس
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نظم املركز الفلسطيني لإلرشاد حتت رعاية وزارة العمل الفلسطينية 
وبتمويل من مؤسس��ة دياكونيا نش��اط مش��ترك بعنوان “تش��غيل 
املرضى النفس��يني املزمني” وذلك في مق��ر املركز في قرية عزون قضاء 

قلقيلية. 
جاءت هذه الورش��ة كج��زء من جهود املركز الفلس��طيني لإلرش��اد 
ف��ي اطار بن��اء ق��درات املرضى النفس��يني وزيادة ثقتهم بأنفس��هم، 
وذل��ك ليس فق��ط خللق فرص اقصادي��ة لهم، وامنا ليصبح��وا قادرين 
على معرفة حقوقهم واملطالبة بها ليكونوا مش��اركني نشطني في 

مجتمعاتهم.
وحضر النشاط ممثلني عن املركز الفلسطيني لإلرشاد، مديرية العمل 
في قلقيلي��ة، مديرية الش��ؤون االجتماعية في قلقيلية، مؤسس��ة 
أطب��اء العالم )فرنس��ا(، االغاث��ة الطبية، جامعة الق��دس املفتوحة، 
اجملمع الشبابي لدعم قضايا الشباب، وزارة الصحة )الصحة النفسية 
اجملتمعية( فرع قلقيلية ونابلس، مركز اإلرشاد النفسي لدعم ضحايا 

ورشة عمل  بعنوان »تشغيل املرضى النفسيني املزمنني«
اخمل��درات، إل��ى جانب عدد م��ن املرضى النفس��يني وذويه��م وهم من 

املستفيدين من برنامج التأهيل في املركز.
وأوصى احلضور بالورش��ة بضرورة وجود خطط وطنية لتش��غيل ذوي 
االحتياج��ات اخلاص��ة عام��ة وذوي االعاقات النفس��ية خاص��ًة، وذلك 
بالتعاون والش��راكة ما ب��ني وزارة العمل ووزارة الش��ؤون االجتماعية 

ووزارة الصحة واملؤسسات األهلية.
كذل��ك أكد احلضور على ضرورة تفعي��ل قانون توفير %5 من الوظائف 
لذوي االحتياجات اخلاصة، والتأكد من التزام املش��غلني به ومحاسبة 
كل م��ن ال يلتزم ب��ه. إلى جانب رب��ط موضوع تأهيل األش��خاص ذوي 
االعاقة النفس��ية مبوضوع التشغيل، وذلك للوصول إلى وضع نفسي 
سوي يضمن لهم كرامتهم االنسانية ويوفر لهم مصدر دخل العالة 
عائالتهم، كذلك العمل على إنشاء ورش محمية في كافة احملافظات 
لضمان تشغيل األش��خاص ذوي االعاقات النفسية ومراعاة قدراتهم 

واحتياجاتهم في العمل. 

بدأ املركز في بداية شهر نيسان املاضي بتنفيذ حملة اعالمية ضمن 
مش��روع حماية األطفال املمول من قبل مؤسسة انقاذ الطفل، ومت 
م��ن خالل احلملة انتاج وب��ث أربعة حلقات و 3 س��بوتات إذاعية من 
برنامج أفكار صغار على ش��بكة مع��اً االخبارية في الفترة الواقعة 
ب��ني 15/4/2014 حتى 30/4/2014. تناول��ت احللقات مواضيع العنف 
السياس��ي ض��د األطف��ال، االعتداءات اجلنس��ية، وعم��ل األطفال. 
كذل��ك س��يعمل املركز خ��الل االش��هر القادمة على انت��اج وبث 3 

احلملة االعالمية
حلقات تلفزيونية على تلفزيون فلس��طني، حول املواضيع الثالث 

املطروحة. 
تعتبر هذه احلملة االعالمية عنصر واحد من الهدف العام للمركز 
الفلس��طيني لإلرشاد إلحداث تغيير في اجملتمع احمللي، حيث تركز 
احلملة ليبدأ التغيير في س��ن مبكر، من خالل العمل للتأثير على 
املواق��ف ح��ول العنف ضد األطف��ال وحمايتهم من االس��تغالل 

واالساءة. 

جانب من احلملة االعالمية

نشرة املركز الفلسطيني لإلرشاد
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كممثل لالئتالف من أجل القدس نظم املركز الفلس��طيني لإلرش��اد 
خالل ش��هر شباط املاضي جولة في أوروبا بهدف نشر حملة مقاومة 
س��حب حق االقامة من املقدس��يني الذي ينفذها االئتالف بالشراكة 
مع مجموعة من املؤسس��ات األهلية الفلس��طينية بالش��راكة مع 
مؤسس��ة أوكس��فم وبدعم من االحت��اد األوروبي، حيث أرس��ل املركز 
مندوبة عنه م��ن دائرة الضغط واملناصرة للمش��اركة في عرض أمام 
البرمل��ان البريطاني واحلديث عن احلملة ضد س��حب ح��ق االقامة من 

الفلسطينيني في القدس. 
وجائت املشاركة باستضافة من مؤسسة أصدقاء األقصى في لندن، 
كذلك مت تنس��يق اجتماعات في بروكس��ل م��ع مجموعات تضامنية 
وأعض��اء من األحتاد األوربي، وجوالت خطابية مع مجموعات متضامنة 

مع الشعي الفلسطيني في شمال اجنلترا.
 وبالتزام��ن مع ه��ذه اجلولة التقت املديرة العامة للمركز الس��يدة رنا 
النشاش��يبي مع السيد مارتن شولتز، رئيس البرملان األوربي وذلك في 
العاش��ر من شباط املاضي من خالل ممثلية االحتاد األوروبي في القدس، 
حيث متت مناقشة دور االحتاد األوروبي في الضغط على اسرائيل لوضع 
حد النتهاكات حقوق الفلس��طينيني ف��ي مدينة القدس خاصًة احلق 
باالقامة. كما حتدثت أهمي��ة اجتماع الوفود األوربية مبنظمات اجملتمع 

املدني في القدس.  

املركز  الفلسطيني  لإلرشاد في غزة
  

كثف  املركز الفلس��طيني لإلرشاد على مدى األشهر القليلة 
املاضية من عمله وتدخالته في مدينة غزة على مس��توى بناء 
ق��درات العاملني ف��ي مجال الصح��ة النفس��ية. فبدعم من 
منظم��ة الصحة العاملية عمل املركز على تدريب العاملني في 
وكالة الغوث وتش��غيل الالجئني ووزارة الصحة الفلسطينية 
حول العالج الس��لوكي املعرفي، حيث ال يزال يعمل املركز على 

متابعة وتقدمي االشراف  لهؤالء العاملني.

حملة القدس نظيفة
س��اهم املرك��ز وضمن مش��روع مش��ترك مع خمس��ة مؤسس��ات 
مقدسية ) املركز الفلسطيني لإلرشاد، جميعة االغاثة الطبية، مركز 
املرأة لإلرش��اد القنوني واالجتماعي، مؤسس��ة ج��ذور لإلمناء الصحي 
واالجتماع��ي وجمعية االغاثة الزاعية( بتنظيم يوم مفتوح في البلدة 
القدمية الطالق حملة القدس صحية ونظيفة املمول من االحتاد االوربي 

ومؤسسة أوكسفام نوفيب. 

ونظم االحتفال بحض��ور املئات من أهالي البلدة القدمية والقدس من 
النس��اء والرجال، الش��باب واألطف��ال، وتخلله العديد من األنش��طة 
اشتملت على عرض مسرحي حول أهمية رعاية البيئة، عرض لكشافة 

سلوان، ومجموعة من األنشطة الترفيهية.

جاءت حملة القدس صحية ونظيفة 
به��دف رف��ع وع��ي وتعبئ��ة اجملتم��ع 

الق��دس  مدين��ة  ف��ي  الفلس��طيني 
للمطالب��ة بحقهم بالعي��ش في بيئة 
صحي��ة ونظيفة. كذلك تأتي احلملة في 

محاولة للضغط على اس��رائيل لإللتزام 
بالقان��ون الدولي الذي ين��ص على ضرورة 
احلفاظ على الظروف املعيشية األساسية 

لسكان املناطق احملتلة، مبا في ذلك النظافة 
والصحة العامة. 

Unsanitary conditions are widespread throughout the 

Palestinian neighborhoods of East Jerusalem, resulting in a 

drastic deterioration of the quality of life for Palestinian residents. 

Piles of household garbage fill many streets and alleyways, and 

garbage bins are often burnt largely because basic sanitation and 

cleaning services such as trash collection, street sweeping and 

the provision of garbage cans are severely lacking.

This has far-reaching impacts on the lives of 

Palestinians in Jerusalem:Environmental ImpactsThe accumulation of garbage prevents large areas of open and 

urban land from being used for productive purposes such as 

agriculture, construction, community infrastructure, and green 

spaces. Garbage and litter piling in the streets has a major impact 

on the environment, encouraging the prevalence of insects and 

rodents. Solid waste pollutes the groundwater that is consumed 

by residents and, animals.Without regular trash collection, residents have to burn their 

garbage, increasing air pollution from the release of toxic gases 

such as nitrogen oxides, sulphur dioxide, nitrogen, and various 

particulate matter from ash and smoke. These pollutants then 

contaminate the topsoil and raise its acidity, rendering the soil 

unfit for agriculture as well as polluting groundwater.Health EffectsThere is a risk caused by direct impact of waste build-up on the 

physical health of neighbourhood residents. People, particularly 

children and the elderly, who are regularly exposed to toxic smoke, 

bacteria and other microorganisms and harmful substances 

emitted by trash, suffer health problems as a result, such as:

Potential Chronic Diseases:• Repeated upper respiratory tract infections, especially for 

children, infants, the elderly, and sick.

• Worsening of existing asthma and respiratory conditions.

• Worsening of existing cardiovascular conditions.

Infections:
• Skin and blood infections resulting from direct contact with 

waste, and from infected wounds.
• Eye and respiratory infections resulting from exposure to 

infected dust, especially during landfill operations.

• Intestinal infections that are transmitted by flies feeding 

on the waste.

CLEANER AND HEALTHIERحملة قدسنا نظيفة وصحية
JERUSALEM CAMPAIGN

Let’s work together to keep it our Jerusalem clean!

Under international humanitarian law (IHL), the Government 

of Israel is responsible for meeting the basic needs of the 

population under occupation by ensuring adequate conditions 

of living, including public health and hygiene. Today, this is not 

the case, with ongoing neglect and discriminatory allocation of 

resources by the Jerusalem municipality. While Palestinians in 

East Jerusalem comprise 39% of the city’s total population, the 

neighbourhoods that they live in receive less than 10% of the 

municipality’s budget.

The Cleaner and Healthier Jerusalem 
Campaign aims to mobilise Palestinian 

residents of East Jerusalem to 
take an active role in protecting 

their communities’ environment and 
demanding their rights.

كذلك عم��ل املركز وبدعم من االحتاد األوروب��ي، على تدريب فريق فني 
مش��ترك مك��ون م��ن 11 موظف وموظفة مم��ن يعملون عل��ى برامج 
صح��ة املرأة من جمعية الثقافية والفكر احلر وجمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني حول التدخل في وقت األزمات.  

متكني الشباب 
ينفذ املركز الفلس��طيني لإلرشاد بالش��راكة مع مؤسسة انقاذ الطفل 
برنامج متكني الش��باب في الق��دس، وهو برنامج مبني على تقوية ومتكني 
الش��باب والش��ابات من عمر 22-15 عام، إلى جانب احملاولة للقضاء على 
العوامل التي قد تؤدي إلى فش��ل هؤالء الش��باب. بحيث يصبح الشباب 
الفلس��طيني ممكن��ني وقادري��ن على إح��داث تغيير صح��ي والتقدم في 

مجتمعهم.
ب��دأ املركز ه��ذا العام بتقدمي نه��ج جديد بالعمل مع الش��باب، من خالل 
دمج املتطوعني/ات من الطلبة اجلامعيني ليكونوا قدوة للشباب املعرضني 
خلط��ر االنحراف واالجن��راف، بحيث يعمل املركز عل��ى تدريب 30 متطوع/ة 
جامعي/ة للعمل مع الش��باب من خالل منوذج من شاب لشاب، إلى جانب 
األنش��طة اجملتمعية وورش العمل الش��بابية. كذلك س��يتم العمل مع 
أهالي الشباب بهدف متكينهم ملعاجلة قضايا الشباب، وحتسني التواصل 

بني األهل وأبناءهم.

من خالل هذا املشروع ساهم الشباب في عملية التغيير اجملتمعي، وأخذوا 
دورهم كقادة ف��ي مجتمعاتهم احمللية،  وذلك من خالل تش��جيع العمل 
التطوعي وتعزيز أشراك الشباب في تنظيم وتنفيذ األنشطة اجملتمعية.

اخمليم الشتوي الشبابي في أريحا




