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تعزيز خدمات وسياسات الصحة
النفسية في فلسطين
المركز الفلسطيني لإلرشاد
الشركاء واألصدقاء األعزاء ،نطل عليكم بنشرة الكترونية خاصة ،صادرة عن قسم العالقات العامة في المركز الفلسطيني
لإلرشاد بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية ،ليتم من خاللها تسليط الضوء على أهم األنشطة واإلنجازات التي حققها
المركز.

في اليوم العالمي للصحة النفسية
المركز الفلسطيني لإلرشاد مستمر في تعزيز خدمات وسياسات الصحة النفسية في فلسطين
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يحتفي العالم في العاشر من تشرين أول من كل عام باليوم العالمي للصحة النفسية ،والذي يُتاح من خالله الفرصة
إلذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية.
عمل المركز الفلسطيني لإلرشاد منذ تأسيسه قبل سبع وثالثين عاماً على تحسين نوعية الخدمات والسياسات التي تتعلق
بالصحة النفسية واالجتماعية للفلسطينيين ،وتوفير الخدمات التي ال تولي حكومة االحتالل أي اهتمام لتقديمها للشعب
الفلسطيني وللمقدسيين خاصة ،بل كانت السياسات االحتاللية سبباً رئيسياً لتدهور الصحة النفسية واالجتماعية في
فلسطين.
ركز المركز جهوده في العمل على بناء التوازن بين
الفرد والمجتمع المحيط به وذلك انطالقاً من إيمانه
بمدى تأثير وتأثر الفرد بالمجتمع فكان صلب برامجه
يعمل على منحنيين:
المنحنى األول االستهداف المباشر للفرد من خالل
البرامج العالجية والوقائية وبناء القدرات ،والمنحنى
الثاني العمل مع المجتمع عامةً من خالل حمالت
التوعية واالعالم ،حمالت الضغط والمناصرة لتحسين
السياسات التي تتعلق بالصحة النفسية في فلسطين،
والدراسات واألبحاث في المجاالت النفسية
واالجتماعية.
يأتي هذا العام موضوع االنتحار كموضوع هام
للصحة النفسية حسب االمم المتحدة ومنظمة الصحة
العالمية ،حيث يرتبط هذا الموضوع بوصول اإلنسان
لحالة من اليأس والالحول والالأمل ،وبالنظر للوضع
العالمي وباألخص وضع فئة الشباب/ات حول العالم
هناك العديد من األسباب التي تدفع الشباب/ات لحالة
الالحول والالأمل ،ومنها ما ينجم عن انتشار الفقر
والبطالة وعدم الثبات السياسي وغياب أفق التطور
وقمع الحريات خاصة في دول العالم الثالث ،والتي
تدفع الشباب/ات إلى االنتحار بطريقة غير مباشرة،
من خالل محاوالتهم خوض تجارب لتغيير نمط
حياتهم كالهجرة بطرق غير شرعية عبر البحر
وغيرها التي تؤدي بهم إلى فقدان حياتهم ،خاصة في
الدول التي يتعرض مواطنيها للقمع واالضطهاد.
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فلسطينياً هناك العديد من الظروف المباشرة وغير المباشرة التي توصل اإلنسان لمرحلة الالحول والالقوة ،لكن
باستطاعتنا القول اليوم أن هذه الظروف ورغم صعوبتها خلقت لدى اإلنسان الفلسطيني نوع من الجلد والصمود
والتحدي أيضاً .ولكن علينا أال نغفل أن االنتحار قد يزداد وعلينا تدارك الوضع بالحد األكبر الممكن.
حسب مقال لجيهان عوض بعنوان "االنتحار في فلسطين" ...أنا بخير" والوصم االجتماعي يفاقمان الظاهرة" في  2أب
 ،2102شهد عام  2102ازدياد حاالت االنتحار في األراضي الفلسطينية الموثقة والمسجلة رسمياً بنسبة  %01عن عام
 ،2102إذ سجلت بيانات الشرطة الفلسطينية وقوع  22حالة انتحار ،من بينهم  02ذكور بنسبة  %01و 01إناث بنسبة
 %11في مختلف محافظات الضفة في عام  ،2102فيما سجلت بيانات الشرطة  22حالة في عام .2102
بالمقابل فإن  202شخصاً حاولوا االنتحار من بينهم  00ذكراً و 022أنثى وفق ما وثقته الشرطة الفلسطينية عبر إدارة
حماية األسرة واألحداث التي عملت على تسجيل حاالت الشروع باالنتحار.
وحول أسباب االنتحار فإن في مقدمة أسباب االنتحار بنسة  %11من إجمالي األسباب هو اإلصابة بمرض نفسي وعدم
سعي ذوي األشخاص المصابين بهذه األمراض لعالجهم.
وحسب المركز الفلسطيني لإلرشاد فإن السبب الرئيسي لالصابة باألمراض النفسية هو اجراءات االحتالل االسرائيلي
المختلفة ،من استهداف واضح للشباب واألطفال من خالل القتل واالعتقال ،هدم ومصادرة المنازل ،الحواجز العسكرية
ومنع التنقل ،ومصادرة االراضي وغيرها ،والتي تؤثر بشكل مباشرة على المواطنين الفلسطينيين وتضعهم في ضغط
نفسي دائم.
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يأخذ المركز بعين االعتبار ضمن برامجه المختلفة االهتمام بجميع المشاكل واآلفات المجتمعية الناجمة عن االحتالل
االسرائيلي والتي تؤثر على نسيج المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها موضوعة االنتحار وغيره من اآلفات ،وعالجها بطريقة
مهنية من خالل الوصول للفئات المهمشة والمعرضة أكثر لهذه اآلفات ،وتمكينها وتقويتها لتكون قادرة على التصدي
والصمود لمواجهة هذه الظروف الصعبة والتعامل معها.
عمل المركز منذ تأسسيه على دعم تحدي صمود المواطنيين الفلسطينين في مواجهة ظروف االحتالل الصعبة ومواجهة
الظروف النفسية الناجمة عن اجراءات االحتالل وذلك من خالل تطوير برامج نفسية شمولية ،تواكب احتياجات الشعب
الفلسطيني في جميع مراحل صموده ونضاله من أجل التحرر.
ساهم المركز في تفعيل دور الشباب الفلسطيني ومعالجة قضاياهم وتوجيه الطاقات الكامنة ،واستثمارها لكي يكونوا
مساهمين فاعلين ومبادرين في العملية التنموية خاصةً في مدينة القدس ،فساهم منذ تأسيسه بتشكيل حركة تطوعية شبابية
كان لها دور بارز في العمل على القضايا الوطنية المختلفة.
كان للمركز دوراً بارزاً في تحسين جودة التعليم ،واالرتقاء بالمستوى التعليمي لألطفال المهمشين والذين يعانون عسر تعلم
في األراضي الفلسطينية ،حيث واحدة من أهم محاور اهتمامات المركز هي االهتمام باألطفال والمراهقين الذين يواجهون
عسر تعلمي ،ومشاكل تعليمية ،من خالل برامج مختلفة طورها المركز منذ تأسيسه ،بدايةً ببرنامج اإلرشاد المدرسي،
برنامج عالج األطفال الذين يعانون عسر تعلمي ،وبرنامج التعليم غير الرسمي ،وبرنامج حماية الطفولة ،وذلك بالشاركة مع
وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
عالج المركز منذ تأسيسه ،قضايا العدالة االجتماعية وقضايا النوع االجتماعي بطريقة متناسقة ومترابطة ،ففي ظل غياب
المساواة في النوع االجتماعي (الجندر) ما زال بارزاً ومؤثراً بصورة سلبية عملية الوصول للموارد والسيطرة عليها ،كما
أن مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية منخفض إلى حد كبير .وكمؤسسة عاملة في مجال الصحة النفسية،
طور المركز منذ تأسيسه مجموعة من البرامج الجديدة والفريدة من نوعها والتي ركزت على دعم وتمكين وزيادة إنتاجية
النساء والشابات الفلسطينيات في مدن القدس والضفة الغربية.
تقول الدكتورة رنا النشاشيبي المديرة العامة للمركز الفلسطيني لإلرشاد "نحن كمؤسسة ال نسعى فقط للتعامل مع االحتياجات
اآلنية بل نسعى لتشكيل بديل للخدمات التي يدعي االحتالل تقديمها ،الننا نعتبر أنفسنا قادرين على االعتناء بأهلنا
وشعبنا ،هذه العناية نعتبرها من أهم ركائز عمل المركز منذ تأسيسه".

وتقول "االكتئاب هو الالحول والالأمل والشعور باليأس واالحباط ،وفي فلسطين تتأثر هذه الحالة بشكل كبير بالوضع
السياسي العام ،فكل ما كان هناك بوادر أمل في حل أو امكانية لإلنفراج يؤثر ذلك على المزاج العام ويعزز الصمود
والمقاومة ،وبالمقابل فكلما بدى أنه ال يوجد بصيص أمل في أخر النفق كلما زادت هذه الحالة".
كما أكدت أن المركز الفلسطيني لإلرشاد دائما يضع هذه المسألة بعين االعتبار ويهتم بجميع قضايا الصحة النفسية
والعلل النفسية في فلسطين ،ويحاول عالجها على عدة مستويات من خالل التدخل المباشر مع األفراد الذين يعانون
مشاكل واضطربات نفسية أو المعرضين/ات لخطر الوقوع في المشاكل النفسية واالجتماعية ،إلى جانب العمل على
مستوى المجتمع من خالل التوعية بقضايا الصحة النفسية.
وأضافت "نحن نؤمن باإلنسان الفلسطيني ونؤمن أنه في مكان ما يستطيع استجماع قوته ،لكن أحياناً تكون الظروف
صعبة جدا فتكون حالة من الوهن النفسي وهو ما نمر به اآلن ،لكن يبقى لدينا دائما بصيص أمل لنتعدى هذه الحالة".
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تمكين النساء في المواقع األكثر تمهيشاً

عالج المركز منذ تأسيسه ،قضايا العدالة االجتماعية وقضايا النوع االجتماعي بطريقة متناسقة ومترابطة ،ففي ظل
غياب المساواة في النوع االجتماعي (الجندر) ما زال بارزاً ومؤثراً بصورة سلبية عملية الوصول للموارد
والسيطرة عليها ،كما أن مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية منخفض إلى حد كبير .وكمؤسسة
عاملة في مجال الصحة النفسية ،طور المركز منذ تأسيسه مجموعة من البرامج الجديدة والفريدة من نوعها والتي
ركزت على دعم ،تمكين ،وزيادة إنتاجية النساء والشابات الفلسطينيات في مدن القدس والضفة الغربية.
يعمل المركز على تمكين النساء نفسياً واجتماعياً في أكثر المناطق تهميشا ،من خالل برنامج تمكين خاص ،يعتمد
على العمل المباشر مع النساء من خالل مجموعات التمكين األسبوعية وأنشطة الدراما والفن ،الكساب النساء بدائل
ومهارات للتعامل مع ضغوطات الحياة ،والقدرة على اتخاذ القرارات والمشاركة ،ومساعدتهن على عمل مبادرات
مجتمعية واقتصاية فردية وجماعية.
عملت مجموعة من النساء القياديات في منطقة سلوان في القدس واللواتي تم العمل معهن وتمكينهن من قبل برنامج
النساء في المركز الفلسطيني لإلرشاد ،على إعداد ورقة بحثية بعنوان" :اآلثار النفسية االجتماعية الناجمة عن هدم
المنازل واالعتقاالت في منطقة سلوان" ،وذلك ضمن مشروع بعنوان "حياتنا مستقبلنا "حماية وتعزيز سبل العيش
للنساء الفلسطينيات األكثر عرضة للخطر في القدس ،والمنفذ من قبل المركز بالشراكة مع مركز مدى في سلوان
وبتمويل من وكالة التعاون اإلنمائي اإليطالية.
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حيث شاركت في اعداد البحث إحدى عشرة سيدة ممن يقطنون منطقة سلوان ،والمشاركات في مجموعات التمكين التي
ينفذها المركز ،وذلك بعد حصولهن على مجموعة من التدريبات المهاراتية المتنوّعة في القيادة والتأثير ،والتطوير
المجتمعيّ ،والمبادرة المحليّة.
يهدف التقرير البحثي إلى التعرف على اآلثار النفسية االجتماعية الناتجة عن االعتقاالت وهدم المنازل على العائالت
الفلسطينية في منطقة سلوان ،كما يهدف الى توفير معلومات لمساعدة لجنة الطوارئ في بلدة سلوان في تطوير قدراتها
على االستجابة الفعالة والمنظمة الحتياجات أهالي المنطقة المعرضين لالعتقاالت والهدم المنزلي ،كما وسيتم االستفادة
من التوصيات في تحديد المهام والنشاطات التي بإمكان لجنة الطوارئ القيام بها لمساعدة العائالت في التعامل مع اآلثار
النفسية واالجتماعية الناتجة عن األحداث.
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رسالة من أحد المستفيدات من برامج المركز

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
اهتديت لهذا الصرح الشامخ قبل اثنتي عشرة سنة ،كنت حينها أمّا لطفلين ،الصغير كان في الثالثة
والكبير في السادسة ،اهتديت للمركز بعد سنوات حيرة وقلق ومعاناة ،فأنا رغم تركي لعملي فور والدة
طفلي االول وتفرغي التام لتربيته مع حبي الشديد لعملي ونجاحي به ،تركت العمل غير نادمة ،لكن
اكتشفت أن التفرغ وحده ال يكفي لتربية طفل ،فلقد كنت دون خبرة على األطالق ،والتربية والعناية
بالطفل مهارات تُكتَسَب بالتعلم وال تأتي بالفطرة ،ونصائح من حولي متضاربة كل هذا جعلني حائرة قلقة
قبل أن تبدأ رحلتي مع مركز اإلرشاد.
بدأتْ رحلتي التي استمرت لعدة سنوات ،سنوات مليئة بالتحديات والصعوبات والمعيقات ،لكنها أيضاً
كانت مليئة باألمل والثقة والتقدم لي وألطفالي خاصة الطفل االكبر.
أشركته فوراً بأحد برامج المركز الذي كان تحت عنوان (األخ الكبير األخت الكبيرة) ثم اشترك بعدة
أنشطة في المركز ،مخيمات صيفية وغيرها كان آخرها برنامج (تمكين الشباب) ،وبنفس الوقت اشتركت
أنا بدورات وتدريبات لتربية األطفال ،وتعرفت من خالل المركز على مؤسسات أخرى ،وجاء طفلي
الثالث خالل تلك الفترة ولكن هذه المرة لم أكن أم ًا قلقة أو حائرة.
استمرت رحلتي وتنقلت بين المراكز والمؤسسات ولكن إنتمائي كان دوما لمركز اإلرشاد ،اشتركت بعدة
دورات وتدريبات أجهل عددها حقيقة لكن كل تدريب كان يضيف لي الكثير ،لم تكن كلها تتعلق بتربية
األ طفال بل الكثير منها كان لتطوير شخصيتي ومهارتي اإلجتماعية وتواصلي مع اآلخرين ،وال تزال
رحلتي مستمرة حتى اليوم فقد إ نتهيت قبل أشهر قليلة من تدريب خاص بإعداد المدربين ألدخل عالم
التدريب بإذن اهلل تعالى.
كل ما وصلت اليه اليوم يعود الفضل فيه لمركز اإلرشاد الذي احتضنني وكان الداعم الدائم لي وألطفالي
الذين كبروا ،فقد أصبح الكبير منهم شاباً يجلس بيننا لنحتفل اليوم بتخرجه من الثانوية العامة هو ورفاقه،
وقد نجح بتفوق وبدأ يدرس بإحدى الكليات المتخصصة بالهندسة.
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تكريم شباب/ات المركز الناجحين في امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

ساهم المركز في تفعيل دور الشباب الفلسطيني ومعالجة قضاياهم وتحفيز الطاقات الكامنة ،واستثمارها لكي يكونوا
مساهمين فاعلين ومبادرين في العملية التنموية خاصةً في مدينة القدس ،فساهم منذ تأسيسه بتشكيل حركة تطوعية شبابية
كان لها دور بارز في العمل على القضايا الوطنية المختلفة ،ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خالل تقديم المعونة
للفقراء ،الفالحين ،والمتضررين من إجراءات االحتالل.
طور المركز مجموعة من البرامج الهادفة لتوسيع وتنشيط العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني ،وإشراك وتعريف
الشباب /ات باحتياجات المجتمع المحلي ،الى جانب التعزيز الدائم للهوية الوطنية الفلسطينية والعربية والعمل الدؤوب مع
الشباب ،لزيادة تمسكهم بهويتهم وتراثهم ،وتحفيز القدرات الكامنة لديهم ،ومن ضمن هذه البرامج برنامج تمكين الشباب.
نظم المركز الفلسطيني لالرشاد خالل شهر أب الماضي احتفاال لتكريم شباب وشابات برامج المركز الناجحين/ات في
امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للعام  9102وذلك في مركز يبوس الثقافي في القدس.
في كلمته خالل االحتفال قال الشاب ادوارد مسلّم أحد الطالب الناجحين "أنا كنت في المركز الفلسطيني لإلرشاد خالل
العام  ،9100كانت تجربة جميلة جداً وكانت مثمرة كثيراً بأنني نجحت في امتحانات التوجيهي لهذا العام ،أتقدم بكل
الشكر والتقدير واالحترام لكل المرشدين والمرشدات في المركز ،الذين ساعدوني أن أجتاز كثير من التحديات التي
مررت بها".
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" في المركز كان هناك كثير من المشاريع التي نفذناها والتحديات التي مررنا بها بدايةً من المخيم الصيفي،
والمجموعات الشبابية داخل المركز ،وأفالم التوعية التي عملنا عليها كشباب ،األمر الذي ساعدني وباقي الشباب
والشابات على التغيير ،فهذه األمور ساعدتني على تغيير بعض األساليب في حياتي والطرق التي كنت أتعامل بها،
ساعدتني على االندماج داخل المجتمع وبين الناس ألن المركز كان يركز بشكل كبير على الشباب الذين لديهم مشاكل
داخل المجتمع وتمكينهم لتقليل العنف ،وطرق التعامل داخل المجتمع ،والتحفيز على التعلم والدراسة ،ساعدونا على
كيفية احتواء الغير بغض النظر عن أي اختالف ،فالبرامج التي كانت داخل المركز كان لها دور كبير في تقدم الشباب
والطالب".
" كان طموحي أن أتعلم في جامعة بير زيت لكن كان في طريقي عدد من المشاكل لم تساعدني في الوصول إلى
طموحي ،لكن بسبب المركز الفلسطيني لإلرشاد تقدمت كثيرا درست وتعلمت ونجحت في التوجيهي ووصلت لطموحي
الذي أريده وها أنا تم قبولي للدراسة في جامعة بير زيت".
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دعم وتمكين األطفال الفلسطينيين لحماية أنفسهم

يلعب المركز دوراً بارزاً في دعم األطفال وحمايتهم من األذى والعنف ،وتحسين جودة التعليم واالرتقاء بالمستوى التعليمي
لألطفال المهمشين في األراضي الفلسطينية ،حيث من أهم محاور اهتمامات المركز االهتمام باألطفال والمراهقين الذين
يواجهون خطر العنف ،ومشاكل تعليمية ،من خالل برامج مختلفة طورها المركز منذ تأسيسه ،بدايةً ببرنامج اإلرشاد
المدرسي ،برنامج عالج األطفال الذين يعانون عسر تعلمي ،وبرنامج التعليم غير الرسمي ،وبرنامج حماية الطفولة ،وذلك
بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.
عمل برنامج حماية الطفولة في المركز وضمن مشروع ممول من مؤسسة سيدا على إنشاء وتطوير ست لجان حماية
مجتمعية في مدينة القدس (البلدة القديمة ،سلوان ،العيسوية ،الطور ،كفر عقب ،ومخيم قلنديا لالجئين).
جاء تشكيل هذه اللجان بنا ًء على االحتياج لعدم توفر مؤسسات حماية في القدس ،ونظرا لعدم ادراج القدس ومناطق ج ضمن
نظام التحويل الوطني لألطفال المعنفين.
نجح المركز باضفاء الشرعية على تلك اللجان من خالل ضمان التمثيل الرسمي لها في شبكة حماية الطفل التي تقودها
وزارة التنمية االجتماعية في القدس.
تتكون هذه اللجان من مرشدين/ات ،معلمين/ات ،اطباء/طبيبات ،مراكز نسوية ،عضوات/أعضاء بلدية ،جمعيات ممثلة عن
ذوي اإلحتياجات الخاصة ،وعضوات/أعضاء اللجان الشعبية ،وتتمثل قوة هذه اللجان بالتمثيل المتنوع ،والتنوع أيضاً
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بالخدمات التي ممكن أن يشارك بها األعضاء/العضوات عند وضع خطط تدخل لحماية األطفال ،وأيضاً القبول المجتمعي
والثقه واإلحترام ،الى جانب الشرعية حيث يتوجه اليهم األهالي ويتم التحويل لهم في حالة تعرض أي طفل العتداء.
وفي نفس االطار عمل المركز على تدريب وتقديم اإلشراف ل  22مستشار/ة حماية طفل في وزارة التنمية االجتماعية حول
الزيارات المنزلية والتقييمات النفسية والوثائق .كما عمل على تدريب  01من موظفي/ات المنظمات المجتمعية
والمتطوعين/ات في المؤسسات القاعدية حول منهجية حماية الطفل ،وتدريب الميسرين/ات حول التربية االيجابية في حياة
األهل اليومية ،والصحة الجنسية واالنجابية.
استمر المركز بالع مل المباشر مع األطفال في البلدات الست المذكورة لتمكينهم ومساعدتهم على حماية أنفسهم من العنف،
فعمل المركز مع  031طفل/ة من خالل مجموعات التمكين األسبوعية.
كما تم تنفيذ لقاءات النادي األسبوعي في البلدات الست وهي لقاءات أسبوعية بواقع ساعتين لكل لقاء مفتوحة لجميع األطفال
يتم من خاللها تشجيعهم /ن على التعلم والتعليم ،من خالل تصميم فعاليات إبداعية واستخدام األدوات الموسيقية وغيرها،
استفاد منها حوالي  2231طفل/ة.
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المركز الفلسطيني لإلرشاد
ينفذ مشروعا لتطوير الخدمات االجتماعية في وكالة الغوث وتشغيل الالجئين
انطالقاً من إيمان المركز بضرورة تقوية وتمكين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته ،حيث يستمد قوته من قوة العاملين
والعامالت في مجال الصحة النفسية واالجتماعية داخل المجتمع الفلسطيني ،تبنى المركز توجه نقل المعرفة وذلك
ألهميتها ،واستخدامها وتوظيفها لتطوير قدرات العاملين والعامالت في مجال الصحة النفسية واالجتماعية سواء كانوا من
طاقم المركز أو طالب جامعيين أو مهنيين من مؤسسات فلسطينية مختلفة (مؤسسات حكومية ،مؤسسات أهلية ،والقطاع
الخاص) أو أفراد بشكل خاص في مواقعهم ،عبر اتباع منهجية علمية تعتمد على أسلوب التدريب العملي ،المناقشات
النظرية ،بناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية واألهلية ،تطوير نماذج التدخل النفسي ،دعم المؤسسات القاعدية،
المشاركة بالحوار الوطني والدولي المتعلق بالصحة النفسية.
بدأ المركز الفلسطيني لإلرشاد بالشراكة مع وكالة الغوث وتشغيل الالجئين (األنروا) تنفيذ مشروع لتطوير الخدمات
االجتماعية المقدمة من قبل الوكالة في قطاع غزة ،من خالل العمل المباشر مع األخصائيين/ات االجتماعيين ومقدمي/ات
الخدمات االجتماعية في الوكالة ،والتدريبات المهنية حول مواضيع متعددة من ضمنها إدارة الحالة ،تقييم وضع األسر،
التدخالت مع العائلة ،التدخالت المتقدمة في الخدمة االجتماعية ،إلى جانب تطوير قدرات المشرفين/ات المهنيين في
مجال االشراف المهني.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التدريبات  21أخصائي/ة اجتماعي/ة و 2مشرفين/ات من العاملين/ات في وكالة الغوث
في غزة ،ضمن هذا البرنامج االقليمي الذي يستهدف األخصائيين/ات االجتماعيين والمشرفين/ات في وكالة الغوث في
فلسطين ،األردن ،لبنان وسوريا.
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الدبلوم المهني المتخصص في االشراف االرشادي
وقع المركز الفلسطيني لإلرشاد وبتمويل من اليونسيف اتفاقية شراكة مع مركز التعليم المستمر التابع لجامعة بير زيت لتنفيذ
دبلوم مهني متخصص في االشراف االرشادي والمعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.
يستهدف الدبلوم العامالت والعاملين في مجال االشراف االرشادي في مجاالت حماية االسرة والطفل وبالتركيز على قضايا
العنف الموجه ضد النساء ،وبالتحديد العاملين/ات في وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية وقسم حماية األسرة في الشرطة
الفلسطينية.
ويهدف برنامج الدبلوم الذي يتكون من  321ساعة تدريبية و 01ساعة استدراكية و 01ساعة عمل تطبيقي ،إلى تطبيق مبادئ
االشراف ومبادئ تعلم الكبار ،والتأمل في السلوكيات والقيم التي يتبعها المشرف/ة والخاصة بتطوير عالقة مهنية بين
المشرف/ة والمرشد/ة ،وتطوير المهارات الالزمة في إعداد خطط العمل التي تهدف الى مساعدة المرشدين/ات في أداء عملهم
وتقييمه وتطوير البرامج االرشادية ،والتقييم والتطوير المستمر لألداء االشرافي.
سيعمل المركز ضمن هذا المشروع أيضاً على تدريب الموجهين/ات المهنيين العاملين/ات في  02مديرية من مديريات وزارة
التنمية االجتماعية في الضفة الغربية وتطوير قدراتهم ليكونوا داعمين مهنيين ،وتدريب  02مرشد/ة من شبكات حماية األطفال
ليقوموا بدورهم باشراك واستدخال األطفال من المجتمع المحلي في شبكات الحماية وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرار.
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المركز يصدر سلسة من األصدارات خالل عام 9102
أصدر المركز الفلسطيني لإلرشاد خالل العام الحالي مجموعة من األدلة المهنية في مجال الصحة النفسية واالجتماعية.

أصدر المركز بالشراكة مع جمعية الشبان المسيحية – القدس
دليل بعنوان اإلسعاف النفسي األولي باللغتين العربية
واإلنجليزية ،وهو دليل توجيهي لتدريب األشخاص ومقدمي
الرعاية المهنية على االستجابة لألشخاص المتضررين من
األحداث الطارئة الحادة.

أصدر المركز بداية العام الحالي دليالً بالتعاون مع وزارة
الصحة الفلسطينية ومنظمة أطباء العالم فرنسا بعنوان "الدليل
المساند لفريق الدعم واإلرشاد النفسي للتدخل وقت األزمات
والطورائ".

أصدر المركز وبتمويل من برنامج الخليج العربي لإلنماء
"أجفند" العدد الرابع عشر من مجلة خيوط الشمس الخاصة
باألطفال ،حيث ركز هذا العدد على توعية األطفال بموضوع
التنمر وكيفية الحماية منه.

المركز الفلسطيني لإلرشاد  /القدس
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