
 

 

 

 

 

 

تجربتي بالتطوع في برنامج االخ الكبير ـ االخت "

، كان لهذه التجربة اثر كبير 7991الكبيرة تعود إلى العام 

في مسيرتي المهنية والشخصية فالوقوف على التجربة 

بعد عشرين عام وتحليل دورها وتأثيرها في حياتي يدلل 

هذه التجربة، فالتجارب المؤثرة على مدى عمق وتأثير 

 ."تبقى قائمة بذواتنا نسترجعها بكل قوة وسهولة

اليوم بعد مضي عشرين عام على هذه التجربة الرائعة "

والغنية ما زلت أعمل في المركز الفلسطيني لالرشاد 

بتدرج مهني بداية من متطوع ببرنامج االخ الكبير ـ 

اب واالطفال األخت الكبيرة مرورا بعملي كمرشد للشب

، وما بعد يرةومنسق لبرنامج االخ الكبير ـ االخت الكب

وعملي  المجتمعية ذلك من مدير لدائرة الصحة النفسية

ذه التجربة مع عدد من المؤسسات المختلفة األخرى وحاليا اعمل مدير للبرامج  في المركز ولكن ما زلت استمد في عملي القوة واالفكار وااليمان من ه

 .ومدير البرامج في المركز الفلسطيني الرشاد حاليًا 7991هذا ما قاله شادي جابر متطوع في برنامج االخ الكبير ـ االخت الكبيرة في العام . "الملهمة

ية األولى عام ليس عبثا أن استمر المركز الفلسطيني لإلرشاد بتنفيذ برنامج األخ الكبير األخت الكبيرة ألكثر من ثالثة عقود منذ االنتفاضة الفلسطين

7991. 

ات النفسيين واالجتماعيين /ولد البرنامج خالل أربع سنوات من تأسيس المركز حينما كان ال يزال المركز يقوم على جهد مجموعة من األخصائيين

 .المتطوعين والذين كان همهم الشاغل دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني تحت االحتالل وخاصة األطفال

التزام المركز بالمصلحة الفضلى وعدم اإليذاء للطفل، وضمان السالمة البدنية، النفسية والمعنوية والروحية الشاملة له وتعزيز كرامته انطالقًا من 

 .إلخ...اإلنسانية، دون التمييز بين األطفال على أساس الجنس، واللون، واألصل، والدين، واالعاقة،

ل الفلسطينيين استدخل المركز برامج جديدة للمجتمع الفلسطيني لدعم األطفال نفسيًا واجتماعيًا وأكاديميًا، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعيشها األطفا

 .ات وتدريبهم ليكون لهم الدور االيجابي في حياة هؤالء األطفال/أبرزها برنامج األخ الكبير األخت الكبيرة من خالل تفعيل وتطويع الشباب

 

 

 

7102 

 

، الصادرة عن دائرة العالقات العامة في المركز الفلسطيني 1071للعام  نصف السنويةعليكم بالنشرة اإللكترونية الشركاء واألصدقاء األعزاء، نطل 

إعادة تفعيل ، وستركز هذه النشرة على 1071 وحزيرانلإلرشاد، سيتم من خاللها وضعكم بأهم األنشطة واإلنجازات التي حققها المركز بين شهري أيار 

 . برنامج األخ الكبير الخت الكبيرة الذي بدأ المركز تنفيذه منذ ثالثين عام

برنامج األخ الكبير األخت تفعيل  

 الكبيرة

 

 

 المركز الفلسطيني لإلرشاد

 

تعزيز خدمات وسياسات الصحة 

 النفسية في فلسطين



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المركز من خالل البرنامج أن يضرب عصفورين بحجٍر استطاع 

واحد، أن يقدم الدعم المهني النفسي واالجتماعي واالكاديمي الالزم 

لصمود األطفال وحمايتهم في ظل ما يتعرضون له، وتشكيل حركة 

شبابية تطوعية لها دور بارز في العمل على القضايا الوطنية 

دخول سوق العمل واإلبداع والمجتمعية، ومؤهلة بمهارات وقدرات ل

 .في المجاالت المختلفة

حمل البرنامج قيم ومبادئ انسانية مختلفة اساسها الشعور باالخر بين 

اإلخاء، : فئتين من أهم فئات المجتمع وهم األطفال والشباب مثل

 .والعطاء، والنمذجة، والمحبة، واالنتماء المجتمعي والوطني وغيرها

لمركز للبرنامج لكن بقيت روحه وأهدافه تعددت اليات وطرق تنفيذ ا

دعم األطفال من خالل المتطوعين الشباب الذين يلعبون )واحدة 

، فالمركز سعى دائما لتطوير (دورايجابي في حياة هؤالء األطفال

أنشطة البرنامج وادخال أنشطة جديدة عليه تتناسب مع مستجدات 

 .الظروف البيئية التي يعيشها األطفال

ز البرنامج من نموذج عالمي وأضاف عليه البعد النفسي تبنى المرك

واالجتماعي واألكاديمي الذي يتناسب مع ظروف األطفال 

المتطوع  توأمةمعتمدًا على آلية الفلسطينيين، واستمر تنفيذه لسنوات 

الذي يعيش في بيئة ( ة/الصغيرت /األخ)مع الطفل ( ة/ت الكبير/األخ)

 .تكوين شخصيته في المستقبلغير صحية قد تؤثر سلبًا على 

ت /ت الكبيرة واألخ/اللقاءات الفردية األسبوعية الداعمة بين األخ

ة كانت وما زالت النشاط الرئيسي في البرنامج، إلى جانب /الصغير

ات /األنشطة االبداعية دائمة التحديث المقترحة من قبل المتطوعين

 .واألطفال

ددة تعتمد على استقطاب كأنشطة مح 7991كان بداية البرنامج عام 

ات لمرافقة األطفال الذين يأتون لالنتفاع من /ات شباب/متطوعين

مكتبة األطفال داخل المركز في القدس، ليتحول بعد عشرة سنوات في 

إلى برنامج رسمي ضمن خطة المركز االستراتيجية يعتمد  7991عام 

 .ات الشباب الجامعيين/على المتطوعين

شامل لعمل المركز بما فيها البرنامج أرتأى وبعد تقييم  1070عام 

والعمل على تعميمه ونقله لتطبيقه  المركز وقف تنفيذه  بشكل مباشر،

من قبل المؤسسات القاعدية الفلسطينية في القدس بعد تطوير قدراتها 

 .وتهيأتها لتطبيق البرنامج

إعادة تفعيله من جديد بعد خمس سنوات من نقل البرنامج قرر المركز 

ات الشباب /دراكه بأهمية البرنامج كاطار ابداعي مميز للمتطوعينال

والشابات من الجامعات الفلسطينية المختلفة، وحصل المركز على 

لتطبيق البرنامج ( AFC)تمويل من مؤسسة الدعم الكنسي الفنلندي 

 .1071كمشروع بحلته الجديدة لمدة عام واحد 

أنشطة الموسيقى والدراما من ليلبس البرنامج ثوبًا جديدًا تزغرفه 

خالل استقطاب شركاء جدد من المؤسسات الوطنية المختصة هي 

مؤسسة الكمنجاتي ومسرح الحارة لتطبيق مجموعات فنية اسبوعية 

 .لألطفال والمتطوعين

 

هي و تأثير ملموس على النفس وعلى األحاسيس البشريةفاللموسيقى 

اجتماعية وتربوية ذات مستوى رفيع، وكان الضافتها مغزى وسيلة 

خاص من قبل المركز لمساهتمها في تحقيق أهداف البرنامج، فهي 

تساعد الطفل على اإللتزام واالنضباط وحسن اإلصغاء وتحقيق 

التوازن الوجداني، كما تعمل على تحسين قدرة الطفل على التركيز، 

دراسية وتحرره ا من القلق والتوتر وتثير قابليته لمذاكرة المواد ال

 .وتزيد إحساس الطفل بإنسانيته

كذلك األمر فإن الدراما ال يقل تأثيرها عن تأثير الموسيقى، فعديدة هي 

فوائد الدراما التي اضافت ميزة على البرنامج مثل مساعدة الطفل على 

تعزيز استخدام اللغة في تحقيق التواصل والتفاعل مع اآلخرين، و

سة الفنية عند األطفال وتطور الوعي الذاتي لديهم ومساعدة الطفل الحا

على اكتساب بعض القيم االجتماعية مثل التعاون و معرفة الحقوق و 

 .الواجبات

لما انضم ابني لبرنامج "تقول إحدى أمهات األطفال عن فائدة البرنامج 

، سنوات، كنت بفكر انه ما في امل ابني يتحسن 1اخ كبير كان عمره 

كانوا بالمدرسة يشكو من حركته ويقولولي ابنك بدو اخصائي نفسي 

من خالل برنامج اخ كبير ابني استعاد ثقته بنفسه ... وابنك بدو دوا 

سنة وهو من االوائل في  71وقدر يكمل حياته، اليوم ابني عمره 

مدرسته راح لتوجه مهني صناعي واليوم هو عارف شو بدو وشو 

، عمري بحياتي ما راح انسى كلمة المرشدة لما حابب يعمل بالمستقبل

سنين، ابنك رح يتحسن إلنك ام منيحه وخلي عندك هاد  70حكتلي قبل 

 ".األمل

 

 



 أهم االنشطة التي نفذها المركز

 7102في النصف األول من عام 
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 المعرض الفني الشبابي في القدس

نظم المركز وبالشراكة مع مؤسسة أوكسفام ضمن مشروع وجود معرض فني شبابي 

في مقر مركز يبوس الثقافي في القدس، حيث  19/4/1071وذلك يوم السبت الموافق 

تم عرض اعمال الفنية من رسومات وفسيفساء ونحاس ورسم على الزجاج وتصوير 

مسيرتهم ألكثر من عشرة  ات أنفسهم خالل/واشغال يدوية وأفالم من عمل الشباب

وحصولهم على تدربيات فنية باشراف  المركزأشهر في المجموعات الشبابية داخل 

 .متخصصين

من المجموعات الشبابية في القدس حول المعرض ( عام 71)تقول الشابة مايا حسان 

أتيت إلى المركز الفلسطيني لإلرشاد ألنه يقدم لنا الدعم كشباب بشكل ممتاز، "

عات الشبابية داخل المركز ساعدتنا على تطوير أنفسنا من الداخل واعطاءنا فالمجمو

دفعة لألمام، هذا الى جانب الجوالت التي نقوم بها حول مناطق مختلفة من فلسطين 

للتعرف على ثقافات وعادات محتلفة، واليوم جئت ألشارك في المعرض من خالل 

ية شاركت في عملها، وذلك لوحة فسيساء عملت عليها بنفسي وعرض أفالم توع

لنظهر للجميع أننا كشباب لدينا قدرات كامنة نستطيع أن ننميها وونطلعها للخارج من 

 ". خالل هذا المعرض

 

 

 تطوير قدرات المجموعات الشبابية

جاء المعرض الفني الشبابي بعدد سلسلة من التدريبات الفنية التي حصل عليها 

ات والتي تصب في الهدف العام لبرنامج الشباب في المركز وهو تمكينهم /الشباب

بالمهارات الحياتية التي تساعدهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة من خالل 

حيث تم عامل مع الصعوبات، تكوين وتحديد هويتهم الشخصية والقدرة على الت

تنظيم تدريبات فنية مختلفة للمجموعات الشبابية المشاركة في البرنامج كٌل حسب 

 .منطقته وحسب االحتياجات النفسية واالجتماعية للشباب

ساعة تدريبية  71فالمجموعة الشبابية في البلدة القديمة في القدس حصلت على 

حول عمل الفسيفساء نتيجة حاجة المجموعة الى تحدي للذات واختبار الصبر من 

خالل عمل فني بحاجة لتركيز وصبر وتحمل اإلحباط وذلك ليواجهوا ضعفهم 

 وينتصروا 

ساعة  71بلدية القديمة حصلت على والمجموعة الشبابية في بلدة سلوان جنوب ال

تدريبية حول األسس الفنية والرسم بشكل عام على الزجاج والكرتون وذلك الحتياج 

 .المجموعة لتنفيذمبادرات شبابية فنية ابداعية

أيام تدريبية حول التصوير  5والمجموعة الشبابية في بلدة الطور حصلت على 

الشباب حيث جاء هذا التديب نتيجة رغبة الفوتغرافي وعمل فيديو خاص حولتجربة 

الشباب في تعلم التصوير لتوثيق معالم تعكس هويتهم ووطنهم لنشرها ومشاركة 

 .العالم الخارجي من خالل شبكات التواصل االجتماعي

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 المبادرات الشبابية 

ساعد المركز ومن خالل برنامج تمكين الشباب المجموعات الشبابية 

التي يتم العمل معها على الخروج بمبادرات ابداعية تساعد الشباب 

على اكتشاف قدراتهم الكامنة حيث عملت كل مجموعة من 

 .المجموعات الشبابية الثالث على الخروج بمبادرتين

فكانت المبادرات الشبابية لمجموعة البلدة القديمة عمل تطوعي في 

استصالح األراضي الزراعية في قرية بتير قضاء بيت لحم، وانتاج 

 .فيلم لعكس الواقع من خالل التكنولوجيا

األولى  عملت المجموعات الشبابية في بلدة سلوان على مبادرتين

تجميل حضانة أطفال في سلوان، والثانية مساعدة شباب من مدرسة 

طالئع القدس في بيت حنينا لتخطيط بانشطة شبابية مختلفة داخل 

 .المدرسة

أما المبادرات الخاصة بالمجموعات الشبابية في بلدة الطور فكانت 

عمل يوم ترفيهي لالطفال المرضى في مساشفى المطلع، ومبادرة 

ي عبارة عن حملة توعوية عن عدم القاء النفايات بالشارع أخرى ه

، نظرًا التنشار ظاهرة رمي "نظافة بلدي من نظافتي"فكانت بعنوان 

 .النفايات بالشارع وعدم المحافظ على نظافة االماكن العامة

 

 

 

 أنشطة برنامج حماية الطفولة

مساعدة مجموعة من عمل المركز من خالل برنامج الحماية على 

األطفال في القدس ونابلس وقليقيلة على تجربة مهارات ابداعية جديدة 

طفل على صناعة أفالم الرسوم المتحركة التي تعبر  19وهي تدريب 

عن احتياجاتهم وحقوقهم التي يرونها من خالل تفكيرهم، حيث 

استطاع األطفال اصدار مجموعة من أفالم رسوم المتحركة بعوان  

العنف السياسي ضد (  )مواهب وراء الشمس( )يتي الضائعةحر)

 (.طفل بعمر الورد( )التميز ضد األطفال في غرفة الصف( )األطفال

وبمناسبة يوم الطفل الفلسطيني تم تنفيذ مهرجان إلختيار الفيلم الفائز  

حيث تم تشكيل لجنة إلختيار اقضل فيليم حسب معايير محددة ولقد 

ا المهرجان مع األهل ومعليمهم ومدراء شارك األطفال في هذ

 .المدارس والمرشدين

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لألطفال واألهلي في األغوار االجتماعيتقديم الدعم النفسي 

قرى في منقطة  9الهولندية بالعمل على تقديم الدعم النفسي االجتماعي لألطفال وعائالتهم في  WAR Childاستمر المركز بالشراكة من مؤسسة 

 .1071األغوار بناًء على تحديد االحتياج وإصدار دراسة خاصة باحتياجات المنطقة أعده المركز مع المؤسسة الشريكة خالل عام 

ة في مناطق النويعمة، والديوك، /معلم 10ثالث دورات تدريبية حول التربية االيجابية في حياة المعلم اليومية بمشاركة بمشاركة نفذ المركز 

 .والعوجا، والزبيدات، ومرج غزال

مناطق النويعمه، والديوك، من أهالي  األطفال في  10نفذ المركز ثالث دورات تدريبية حول التربية اإليجابية في حياة األهل  اليومية بمشاركة 

 .ومرج غزال، ومرج نعجه

مدرسة مسقط، )عشر مدارس في منطقة األغوار ات مدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفلسطينية في /عمل المركز على تدريب مرشدين

رسة الجفتلك،  ومدرسة فصايل الفوقا، ومدرسة عمر بن الخطاب، ومدرسة بدو الكعابنة، ومدرسة بنات العوجا، ومدرسة ذكور العوجا، ومد

 (.ومدرسة مرج الغزال الثانوية، ومدرسة مرج الغزال االساسية، ومدرسة ذكور الزبيدات

دليل الحماية لتنفيذ اللقاءات مع االطفال، االسعاف النفسي االولي وادارة الحالة، والعالج التعبيري بعد الصدمة، تناول التدريب عدة مواضيع؛ 

النفسي االجتماعي لألطفال، ونظريات االرشاد االسري وسيكولوجية العنف واليات الحماية، واليات العمل مع المجتمع المحلي، وبناء والتقييم 

 .المجموعة واليات العمل مع األطفال

 

 

 



 دراسة اعتداءات االحتالل اطالق  

 وتأثيرها على ظاهرة العنف داخل األسرة والمجتمع الفلسطيني في القدس

 

إعتداءات اإلحتالل وتأثيرها على ظاهرة العنف داخل األسرة "ورشة عمل إلطالق بحث بعنوان   11/3/1071يوم اإلثنين الموافق  المركز نظم

 .بدعم من منظمة التعاون اإلسالمي "والمجتمع الفلسطيني

ومركز مجتمعي العيسوية ومبادرة  سلوانمدى مركز للمركز منهم  والمؤسسات القاعدية الشريكة األطفال المقدسيين مجموعة من  قام قام بالبحث 

  .جاء كجزء من مشروع تعزيز حماية األطفال قي القدس والممول من قبل سكرتاريا حقوق اإلنسان والقانون الدوليو في جيبل المكبر، شباب البلد

عتداءات اليومية في منطقة العيسوية، الحرمان من إعتقال األطفال والحبس المنزلي في سلوان، اإل: عرض االطفال أهم نتائج بحقهم كل حسب منطقته

 ..حق العبادة واللعب في البلدة القديمة، وهدم المنازل في جبل المكبر

يضي، الورشة كلمة افتتاحية لمديرة المركز الفلسطيني لإلرشاد السيدة رنا النشاشيبي، وكلمة لسفير منظمة التعاون اإلسالمي السيد أحمد الرو تخلل

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان تالها مداخالت حول آليات مراقبة إنتهاكات حقوق األطفال  قبل د القانوني للبحث منعرض البعو

ن مؤسسة لمنظمة اليونيسف قدمها السيد ماثو داللينغ ومداخلة حول أولوية المشاريع التي تستهدف األطفال في القدس قامت بها السيدة انا باريت م

 . فال الحرب الهولنديةأط
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