يأتي هذا العدد األول من النشرة اإللكترونية الفصلية الصادرة عن دائرة العالقات العامة في املركز الفلسطيني
لإلرشاد ،للوقوف على أهم البرامج ،األنشطة واالجنازات التي حققها املركز ،بحيث ستصدر هذه النشرة كل أربعة
شهور ،لتتناول موضوع رئيسي خاص باملركز ،ومت تخصيص هذا العدد للحديث عن موضوع حماية األطفال ،ليتم
عكس أهم البرامج ،األنشطة واملشاريع املتعلقة باحلماية التي ينفذها املركز ،إلى جانب بعض األخبار العامة اخلاصة
باملركز.
األطفال الفلسطينيون واحلاجة إلى احلماية
ينفذ املركز الفلسطيني لإلرشاد برنامج خاص بحماية الطفولة للعام الرابع على التوالي ،للمساهمة في حماية
األطفال من العنف وااليذاء بكافة أشكاله .ويعتبر هذا البرنامج احدى البرامج الثالثة في دائرة الصحة النفسية
الوقائية في املركز والتي تستهدف األطفال من عمر  14-6عام ،الشباب والنساء في املواقع األكثر تهميشاً حلمايتهم
من الوقوع في املشاكل النفسية واالجتماعية .وفي ظل تزايد تعرض األطفال للعنف في املجتمع الفلسطيني ،ارتأى
املركز العمل مع األطفال ومتكينهم حلماية أنفسهم وبالتالي وقايتهم من التعرض للعنف واالساءة بكافة أشكالها.
يبرز في اآلونة األخيرة إزدياد تعرض األطفال في املجتمع الفلسطيني ملختلف أنواع العنف وااليذاء ،وال يزال االحتالل
االسرائيلي هو السبب الرئيسي لإلساة والعنف املوجه ضد األطفال .يشير اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى
أن  %20من مجموع الشباب الفلسطينيني ،و %40من مجموع الذكور الفلسطينيني ،مت اعتقالهم وسجنهم من قبل
سلطات االحتالل االسرائيلي .وغالباً ما يرافق هذا االعتقال أو السجن التعذيب وااليذاء اجلسدي لألطفال .هذا إلى
جانب ما يتعرض له األطفال يومياً من االستهداف املباشر ،اطالق للنار ،الغاز املسيل للدموع ،الضرب ،هدم أو مصادرة
املنزل ،واالعتداءات املتكررة من قبل سلطات االحتالل.
هذا الى جانب الوضع االقتصادي الفلسطيني الصعب
الناجت عن اجراءات االحتالل التي أعاقت عملية
التنمية االقتصادية الفلسطينية ،وارتفاع نسبة
الفقر بني الفلسطينيني .يشير اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني إلى أن  %27.2من األطفال في
فلسطني فقراء .األمر الذي يزيد من الضغوطات
على العائالت خاصة في املناطق املهمشة البعيدة عن
البرامج واخلدمات الداعمة ،ليصبح األطفال أكثر
عرضة للعنف واألذى داخل األسرة ،فوفقاً للجهاز
املركزي لالحصاء الفلسطيني فإن اآلباء واألمهات
املصدر الرئيسي للعنف ضد أطفالهم داخل االسرة
حيث أن  %51من األطفال  17-12سنة تعرضوا للعنف
داخل األسرة من قبل أحد أفرادها عام .2011
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برامج التعليم اجلامع لألطفال
قدم املركز وبدعم من مؤسسة دروسس السويسرية،
برنامج عالجي لألطفال ذوي االحياجات اخلاصة (األطفال
الذي يعانون عسر تعلم واألطفال الذين يعانون مشاكل
سلوكية وعاطفية) في القدس ،نابلس ورام الله .خالل
الثلث األول من عام  2013أجرت الدائرة العالجية  11مجموعة
عالجية لالطفال ذوي عسر التعلم ،مت من خاللها العمل
على حتسني مهارات الرياضيات ومهارات القراءة والكتابة
في اللغة العربية لدى ألطفال .وقدمت الدائرة العالجية
خدمة االرشاد الفردي ل  58طفل/ة ( 27اناث و 31ذكور)
ممن يعانون مشاكل سلوكية وعاطفية.
كذلك قدم املركز االرشاد واالستشارات ألهالي األطفال
الذين مت العمل معهم ،حول احتياجات األطفال وآلية
التعامل مع املشاكل التي تواجههم.
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ونتيجة هذا التعرض لسوء املعاملة سوا ًء من قبل االحتالل أو داخل األسرة ،يؤدي ذلك إلى ظهور مجموعة من األعراض النفسية
لدى األطفال مثل الصدمة النفسية واالجتماعية ،القلق ،االجهاد ،قلة النوم ،والعدوانية ،يرافقها قلة إدارك للتصدي ومواجهة هذه
املعاناة ،مما يجعل األطفال ضحايا للعنف واالساءة لسنوات.
يأتي برنامج حماية الطفولة في املركز حلماية األطفال في املواقع األكثر تهميشاً من الوقوع في املشاكل النفسية واالجتماعية،
من خالل مساعدتهم في التعرف على سوء املعاملة واالساءة ،ومتكينهم بأساليب فعالة حلماية أنفسهم .يعمل البرنامج مع األطفال
في مدينتي القدس ونابلس من خالل املجموعات واألنشطة املجتمعية ،ويتم من خاللها مترير مجموعة من املهارات احلياتية
أهمها :احترام الذات ،التعبير عن املشاعر ،التواصل الفعال ،احلقوق والواجبات ،اخلصوصية ووضع احلدود .ومن خالل مشاركتهم
في البرنامج يجد األطفال مكان آمن ملناقشة مختلف أشكال العنف وسوء املعاملة التي يتعرضون لها في حياتهم ،لتتعزز قدراتهم
في التمييز بني سوء املعاملة واملعاملة احلسنة وحمايتهم من التعرض لإلساءة في املستقبل.

أنشأ املركز وبدعم من مؤسسة إنقاذ الطفل ،وحدتني
للتعليم املركزي اجلامع في القدس ،وذلك لتلبية
احتياجات األطفال ذوي االحيتاجات اخلاصة واألطفال
ذوي املشاكل التعلمية ،وتهدف هذه الوحدات إلى حتسني
أداء األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من عمر  14-6عام
نفسياً ،اجتماعياً وتربوياً ،وذلك من خالل توفير الدعم
التربوي والعالجي لهم.
هذا ومت انشاء الوحدتني في مقر املركز الفلسطيني
لإلرشاد في البلدة القدمية في القدس ،وأخرى في مقر
مركز الطفل في جامعة القدس فرع بيت حنينا .هذا
وسيتم من خالل هذا املشروع تدريب مجموعة من
املعلمني/ات من املدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم
الفلسطينية حول التشخيص األولي ملساعدتهم على حتديد
األطفال ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة ،وحتويلهم
للوحدات التعليمية واملراكز الطبية املتخصصة األخرى.

ومن أهم األنشطة التي يتبعها البرنامج إلى جانب املجموعات األسبوعية :النادي األسبوعي ،مجلة خيوط الشمس ،أفالم الرسوم
املتحركة التوعوية واملخيمات الصيفية.
ويعمل البرنامج أيضاً مع أهالي األطفال وأعضاء املجتمع لتطوير فهمهم الحتياجات األطفال ومساعدتهم في حماية أنفسهم
من اخلطر وممارسة طرق التنشئة االجتماعية السليمة .بحيث يتم العمل من خالل املجموعات ملناقشة أشكال العنف املختلفة
وكيفية اكتشاف ما يحدث مع الطفل ،اآلثار النفسية واالجتماعية للعنف على األطفال ،أساليب تربية الطفل االيجابية .ويتم
االعتماد على حقوق الطفل في االنطالق بالعمل مع األهالي وأعضاء املجتمع للتركيز على حق االطفال في احلصول على
املعلومات السليمة ،التعلم ،ومعرفة حقوقهم.
تعمل أنشطة البرنامج مجتمعة على تلبية احتياجات األطفال الفلسطينيني بشكل شمولي ومتكامل ،مع التأكيد على أن العنف
السياسي ال يزال السبب الرئيسي لتدهور الصحة النفسية لالطفال .كذلك يهدف البرنامج إلى حتفيز جميع الفئات املشاركة
على التنبؤ ،النقد والتحليل الذاتي .تقول السيدة رنا النشاشيبي املديرة العامة للمركز الفلسطيني لإلرشاد“العنف هو االستخدام
املتعمد للقوة (للسلطة) بطريقة تعسفية .ويكون هدف املعتدي عاد ًة اضعاف الضحايا (املعتدى عليهم) والسيطرة عليهم ،وجعلهم
عاجزين من القدرة على السيطرة والتصرف احلر بحياتهم .ومن هنا فإن العنف بكافة أشكاله سوا ًء املوجه من االحتالل ،العنف
األسري أو العنف في الشارع ،فأنه يجعل من تركيز الضحية هو البقاء على قيد احلياة وعدم التفكير في النمو والتقدم”.
فمن خالل متكني األطفال ،أهاليهم واملجتمع ككل ،يسعى برنامج حماية الطفولة في املركز لتعزيز صمود الشباب واألطفال
الفلسطيني ،ومتكينهم لعيش طفولة سعيدة وصحية.
برنامج مكافحة عمالة األطفال
بدأ املركز خالل العام  2013بتنفيذ برنامج ملكافحة عمالة األطفال بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل ،وبتمويل من االحتاد
األوروبي .يهدف البرنامج إلى حتسني اخلدمات املقدمة لألطفال ضحايا االستغالل االقتصادي والعمالة ،وذلك من خالل زيادة
قدرة املدارس للكشف املبكر عن حاالت التسرب ،ومخاطر عمالة األطفال .ويستهدف البرنامج  :املدارس ،العائالت واملجتمع احمللي
من خالل حمالت التوعية وحمالت الضغط واملناصرة .خالل األشهر املاضية رشح املركز سبعة مدارس فلسطينية في الضفة
الغربية والقدس ،وسيتم تشكيل مجموعات حماية لألطفال في هذه املدارس بهدف مترير مهارات حياتية لتعزيز الثقة بالنفس
وحماية الذات ليصل البرنامج إلى  210طالب/ة خالل عام .2013
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كذلك فإن نقل وتعميم منوذج التعليم غير الرسمي
الذي طوره املركز ونفذه لعدة سنوات ،هو أيضا جزء
من برنامج التعليم اجلامع الذي ينفذه املركز بالتعاون
مع مؤسسة انقاذ الطفل ،وخالل األشهر القليلة املاضية
عمل املركز على تقدمي التدريب واالشراف ل 7معلمني/
ات من ثالث مدارس فلسطينية في مدينة القدس ،وذلك
لتطبيق البرنامج مع الطالب داخل املدارس .وجنح املعلمون
في العمل مع  7مجموعات طالبية وتقدمي الدعم ل 35
طالب/ة من ذوي املشاكل التعلمية وتطوير مهارتهم في
مادتي الرياضيات والعربي .كذلك مت العمل مع 550
طالب وطالبة من خالل الفعاليات االثرائية املختلفة.

يوم مفتوح في روضة الزهور بالقدس .

مشروع حتسني خدمات احلماية والدعم النفسي
لالطفال في مدينة القدس
ينفذ املركز الفلسطيني لإلرشاد بالشراكة مع مؤسسة
يونيسف وبدعم من االحتاد األوروبي  ،EUوللعام الثاني
على التوالي ،مشروع حتسني خدمات احلماية والدعم
النفسي لألطفال في مدينة القدس ،من خالل العمل مع
أربعة مؤسسات مقدسية هي مؤسسة مدى في سلوان،
مدرسة روضة الزهور ،مركز وحضانة روضة الزهور في
مخيم شعفاط ،وجمعية دار الرعاية في البلدة القدمية.
يعتمد املشروع على بناء قدرات وتهيئة املرشدين/ات
واملؤسسات القاعدية األربع ،للتدخل املباشر مع األطفال
من خالل األنشطة الداعمة (املجموعات) واألنشطة
االبداعية (األيام املفتوحة ،النادي االسبوعي ،الزيارات
امليدانية وغيرها).
ومن اجلدير ذكره أن أنشطة املشروع وصلت خالل
الربع األول من عام  2013إلى  175طفل وطفلة من خالل
املجموعات النفس اجتماعية ،و 500طفل وطفلة من
خالل األنشطة االبداعية.
دراسة حول التحديات التعليمية التي تواجه الطالب
الفلسطينيني
تعاقد املركز الفلسطيني لإلرشاد مع مؤسسة يونيسف
لعمل دراسة حول التحديات واملشاكل التعلمية التي يعاني
منها الطالب الفلسطينيني في املدارس التابعة لوزارة التربية
والتعليم الفلسطينية ،أطلق املركز العمل بالدراسة خالل
شهر أذار املاضي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة،
حيث ستشمل الدارسة عينة من  3000طفل ،وسيتم
االجابة على سؤالني رئيسيني من خالل الدراسة هما:
• إلى أي مدى يعاني األطفال الفلسطينيني من
حتديات ،صعوبات ،اعاقات ومشاكل تعلمية؟
• إلى اي مدى تنعكس هذه املشاكل والتحديات على
التحصيل العلمي لألطفال؟
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مشروع ركل الكرة /االشراف
وقع املركز الفلسطيني لإلرشاد عقدأ مع جامعة برلني احلرة وذلك الستكمال مشروع ركل الكرة في الضفة الغربية
وغزة ،والتي استمر ملدة عامني ونصف ،وسيتم من خالله العمل على قسمني ،األول االشراف املهني ،بحيث سيتم
استكمال العمل مع مجموعة من األخصائيني النفسيني الذين حصلوا على دبلوم في االشراف من جامعة برلني احلرة
في املرحلة األولى من املشروع ليصبحوا مشرفني مهنيني ،والقسم الثاني استكمال العمل مع معلمني/ات الرياضة
ومدربني كرة القدم في املدارس والذين مت اكسابهم مهارات ومعارف في الصحة النفسية ضمن عملهم مع األطفال،
ليتم تدريب مدربني آخرين في املجال.
حملة الدفاع عن احلق باملواطنة واالقامة في مدينة القدس
يعمل املركز وكممثل لالئتالف من أجل القدس على تنفيذ حملة دولية حول حق االقامة للفلسطينيني في القدس،
وتأتي احلملة كجزء من مشروع حماية حقوق وتعزيز صمود املجتمعات املهمشة في القدس الشرقية ،واملمول من
االحتاد األوروبي .وتهدف احلملة إلى زيادة الوعي احمللي والعاملي بالسياسات االسرائيلية التي تنتهك حقوق املواطنة
للفلسطينيني في القدس ،والعمل على بناء وحشد موقف عاملي مضاد للسياسات االسرائيلية التي حترم املقدسي من
حقه في املواطنة .إلى جانب تنسيق وتظافر جهود املؤسسات احلقوقية ومؤسسات املجتمع املدني إلحداث أثر أكبر
في دعم املواطن املقدسي.
مشاركة مدير دائرة الصحة النفسية الوقائية في ورشة عمل في اسبانيا
شارك مدير دائرة الصحة النفسية الوقائية في املركز السيد شادي جابر ،في ورشة عمل نظمتها وكالة الغوث لتشغيل
الالجئني /اللجنة االسبانية في مدريد بني 19و 21من شهر آذار  .2013وهدفت الورشة إلى مناقشة تطبيق النهج القائم على
أساس حقوق االنسان في العمل مع األطفال والشباب ،كذلك التعرف على الوضع االنساني للشباب واألطفال في األراضي
الفلسطينية ،حيث قدم السيد شادي جابر عرض حول األوضاع االنسانية لألطفال والشباب في األراضي الفلسطينية.
أفالم الرسوم املتحركة التوعوية لألطفال
واحدة من اآلليات التي يتعبها املركز للعمل مع األطفال في برنامج احلماية لتمرير مهارات حياتية تساعد األطفال
في التعرف على أنواع االعتداءات املختلفة التي من املمكن أن يتعرضوا لها ،وأساليب حلماية أنفسهم بأنفسهم من
األذى والعنف ،هي أفالم الكرتون
التوعوية.
حيث يعمل البرنامج على تدريب
األطفال النتاج وعمل األفالم
الكرتونية حول مواضيع احلماية
املختلفة ،ومت حتى اآلن إصدار 8
أفالم كرتونية من قبل األطفال
أنفسهم مبساعدة متطوعي
ومتطوعات البرنامج حول
مواضيع احلماية املختلفة ،ليتم
عرضها على األطفال من خالل
األنشطة املجتمعية واملجموعات
املختلفة.
ولالطالع على بعض األفالم ميكن
الدخول على الوصالت التالية:
 ttp://www.youtube.com watch?v=3GhlPwbPgMYh
http://www.youtube.com/watch?v=mvp995577mo

طفلتان تعمالن على أعداد احد أفالم الرسوم املتحركة
التوعوية في مقر املركز في البلدة القدمية.

هاتف رقم 6562272-02 :فاكس رقم،6562271-02 :
صفحة إلكترونية www.pcc-jer.org:بريد إلكرتونيpcc@palnet.com :
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