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 يعكــس هــذا التقريــر أهــم االنجــازات التــي حققهــا املركــز الفلســطيني لإلرشــاد يف النصــف األول 
مــن عــام 2020. خــال فــرة التقريــر تعرضــت األرايض الفلســطيني كباقــي دول العــامل األخــرى 
النتشــار وبــاء كورونــا )كوفيــد 19(، الــذي كان لــه تأثــر كبــر عــى املواطنــني الفلســطينيني عــى 
املســتويات الصحيــة واالقتصاديــة والنفســية واالجتامعيــة، وأدى اىل تعطيــل الحيــاة اليوميــة لجميــع 

قطاعــات املجتمــع الفلســطيني.

ــه  ــب خطت ــطته حس ــذ انش ــن تنفي ــباط 2020 م ــاين وش ــون ث ــهري كان ــال ش ــز خ ــن املرك متك
الســنوية املبنيــة عــى خطتــه االســراتيجية، ومــع شــهر اذار 2020 شــهدت األرايض الفلســطيني 
ــطيني إىل  ــوزراء الفلس ــس ال ــع رئي ــام دف ــد 19، م ــدة بكوفي ــة املؤك ــاالت االصاب ــور أوىل ح ظه
إعــان حالــة الطــوارئ عــى املســتوى الوطنــي، وبلغــت ذروتهــا يف فــرض اإلغــاق الشــامل يف جميــع 
أنحــاء الضفــة الغربيــة والقــدس، مــع تشــغيل الخدمــات األساســية فقــط بــدًء مــن 22 أذار وحتــى 

نهايــة شــهر نيســان.

وخــال شــهري أيــار وحزيــران، عــادت العديــد مــن القطاعــات إىل العمــل بطريقــة محــدودة مــع 
االلتــزام بإجــراءات الســامة والوقايــة؛ مبــا يف ذلــك األخــذ بسياســة التباعــد االجتامعــي واســتخدام 
ــج  ــذ أنشــطة الربنام ــز الفلســطيني لإلرشــاد يف تنفي ــدرة املرك ــك عــى ق ــر ذل ــايل أث ــة. وبالت األقنع

املخطــط لهــا مســبًقا. 

ــتويني  ــى املس ــة ع ــه العالي ــوارئ وجهوزيت ــة الط ــتجابة لحال ــة االس ــز برسع ــز املرك ــل متي يف املقاب
ــك  ــوارئ وذل ــة الط ــن حال ــج ع ــع النات ــل الوض ــى تحلي ــل ع ــث عم ــي، حي ــي والربامج التنظيم
ــم  ــة االم ــة، هيئ ــة العاملي ــة الصح ــل منظم ــة مث ــات الرشيك ــن املؤسس ــد م ــع العدي ــاون م بالتع
ــة،  ــة االجتامعي ــم ووزارة التنمي ــة والتعلي ــل، وزارة الربي ــاذ الطف ــة انق ــة، مؤسس ــدة للطفول املتح
ــاء  ــة وبن ــة يف القطــاع النفــي االجتامعــي واملؤسســات القاعدي ــة العامل املؤسســات غــر الحكومي

ــوارئ. ــتجيبة للط ــة مس ــر خط ــم تطوي ــه ت علي

أقلــم املركــز برامجــه للظــرف الراهــن وحــّول مضامــني العمــل مــن العمــل االعتيــادي اىل مضامــني 
مســتجيبة لحالــة الطــوارئ، خاصــة الربامــج املجتمعيــة مثــل برنامــج حاميــة الطفــل واالرسة، برنامــج 
متكــني الشــباب واملتطوعــني وبرنامــج متكــني وحاميــة املــرأة مــن العنــف. كــام تابــع طاقــم برنامــج 
ــات املســتفيدة مــن الربنامــج مــن  ــم خدمــة العــاج والدعــم النفــي للفئ العــاج يف املركــز تقدي

خــال تقديــم جلســات متابعــة قصــرة مــع املنتفعــني عــرب الهاتــف

ملخص تنفيذي
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8. خــال شــهر أيــار ومــن بنــاء عــى تحليــل الوضــع القائــم تــم اعــان حالــة الطــوارئ بنســبة 
ــن  ــل م ــر عم ــف االخ ــبوع والنص ــام األس ــف أي ــز نص ــرات املرك ــودة اىل مق ــت الع 50% أي يتم

ــت.   البي

9.  نجــح املركــز يف الحفــاظ عــى العاقــة مــع الــرشكاء واســتمرار املشــاريع وفــق خطــة الطــوارئ، 
ــذ العمــل  ــز يف تنفي ــة دعــم املرك ــات املانحــة ملواصل ــد مــن الجه ــاك تعــاون مــع العدي وكان هن

أثنــاء الطــوارئ.

10.  طــور املركــز خطــة اســتجابة شــاملة خاصــة لاســتجابة لحالــة الطــوارئ باللغتــني العربيــة 
واالنجليزيــة، مــع الركيــز عــى التدخــات الرئيســية للمؤسســات التــي تســتجيب لحالــة الطــوارئ 
الناتجــة عــن انتشــار وبــاء كوفيــد 19، وقــام املركــز بنــرش خطتــه عــى نطــاق واســع مــع رشكائــه 
ــد مــن املؤسســات  ــل العدي ــز مــن قب ــم التواصــل مــع املرك ــه ت ــاء علي ــة، وبن واملؤسســات املعني

الوطنيــة والدوليــة املهتمــة بدعــم جهــود الخطــة والنيــاء عليهــا.

ــة حــول التعامــل مــع  ــات ومــواد تدريبي ــر خمــس منهجي ــم املركــز عــى تطوي 11.  عمــل طاق
حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــار جائحــة كوفيــد 19. قــام فريــق مختــص مــن املركــز مبراجعــة 
ــار  ــة مــع األخــذ بعــني االعتب ــات حــول أفضــل املامرســات للتدخــات النفســية واالجتامعي األدبي
ــمل  ــت تش ــرب االنرن ــب ع ــة تدري ــواد ومنهجي ــر م ــم تطوي ــك ت ــد ذل ــطيني، وبع ــياق الفلس الس

ــت، ــا عــرب االنرن ــم ميكــن تطبيقه ــة وادوات تقيي عــروض الكروني

ــارات القبليــة  12.  تــم تطويــر أدوات قيــاس خــاص بــكل منهجيــة تدريــب تشــمل )االختب
ــرىض(، عمــل املركــز عــى متكــني طاقــم املركــز  ــم العــام للتدريــب وال ــة، اســتبيان التقيي والبعدي
مــن مدربــني عــى هــذه التدريبــات وبنــاء عــى ذلــك تــم عمــل التعديــات الازمــة باالســتناد اىل 
التغذيــة الراجعــة مــن املدربــني، باالضافــة اىل ذلــك قــام املركــز بتجنيــد وتدريــب مجموعــة مــن 

ــي واالقليمــي.  ــات عــى املســتوى الوطن ــام بهــذه التدريب املرشــدين واملرشــدات للقي

ــد 19،  ــار النفســية النتشــار جائحــة كوفي ــة املجتمــع الفلســطيني باآلث 13.  عــى صعيــد توعي
عمــل املركــز عــى إنتــاج العديــد مــن النــرشات وأفــام التوعيــة )االنفوجرافيــك( وتوزيعهــا عــى 

نطــاق واســع.

أصــدر املركــز ثــاث نــرشات الكرونيــة إخباريــة شــهرية تركــز عــى اإلنجــازات الرئيســية   .14
للمركــز اســتجابة لحالــة الطــوارئ الناتجــة عــن جائحــة كوفيــد 19 باللغتــني اإلنجليزيــة والعربيــة:

1. متيــز املركــز يف اســتجابته لحالــة الطــوارئ منــذ بدايــة أزمــة جائحــة كوفيــد 19 وإعــان الســلطة 
ــة الطــوارئ. حيــث عقــدت مديــرة املركــز اجتامعــا مــع مجموعــة مــن املوظفــني  الفلســطينية حال
ــه إجــراء تحليــل للوضــع وتشــكيل فريــق الطــوارئ. ونتيجــة  مبــارشة بعــد بــدء اإلغــاق، تــم خال
لاجتــامع، أعلنــت مديــرة املركــز حالــة الطــوارئ بنســبة 100% يف املركــز يف أذار 2020. وتحــول 
ــزل، اســتمر اعــان الطــوارئ بنســبة  ــز إىل العمــل مــن املن ــروع املرك ــع ف ــع املوظفــني يف جمي جمي

 %100

ــات  ــى احتياج ــرف ع ــك للتع ــز، وذل ــم املرك ــتعدادية طاق ــام الس ــوارئ تقيي ــق الط ــرى فري 2. أج
ــزل. ــن املن ــم م ــة عمله ــى مواصل ــن ع ــوا قادري ــم ليكون ــم احتياجاته ــم لدع الطاق

3. قــدم املركــز خدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفــي االجتامعــي إل 3828 نفــع/اة بشــكل 
ــر  ــكل غ ــع/ة بش ــة، و 527،670 منتف ــة والوقائي ــام العاجي ــج األقس ــال برام ــن خ ــارش م مب

مبــارش مــن خــال منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي الخاصــة بـــاملركز.

ــة  ــة مهمش ــاركة ل 14 منطق ــع باملش ــاج رسي ــص احتي ــرش فح ــراء ون ــز باج ــم املرك ــام طاق 4. ق
ــة والقــدس ومناطــق ج، بهــدف التعــرف عــى احتياجــات املناطــق الناتجــة عــن  يف الضفــة الغربي
جائحــة كوفيــد 19 واعــان حالــة الطــوارئ، فيــام يتعلــق باالحتياجــات الصحيــة، الغذائية، النفســية، 
االجتامعيــة، البيئيــة، التعليميــة، الحاميــة، وســبل العيــش، ومتــت مشــاركة تقريــر فحــص االحتياجــات 
مــع جميــع الــرشكاء واملنظــامت املجتمعيــة وذلــك الســتخدام النتائــج الرئيســية يف التخطيــط 

ــة لهــذه املجتمعــات يف برامجهــم املســتقبلية. لاســتجابة ومعالجــة االحتياجــات العاجل

5. بنــاء عــى فحــص احتياجــات املجتمعــات وتقييــم اســتعداد املركــز لاســتجابة لحالــة الطــوارئ، 
وضــع فريــق الطــوارئ خطــة اســتجابة للطــوارئ ومتــت مشــاركة الخطــة مــع جميــع الــرشكاء.

6. عقد فريق الطوارئ اجتامعات مرتني اسبوعياً ملتابعة خطة الطوارئ وبرامج املركز املختلفة.

ــال  ــن خ ــني، م ــني للمواطن ــم والتمك ــم الدع ــة وتقدي ــه االعتيادي ــذ برامج ــز تنفي ــل املرك 7. واص
تنظيــم وتنفيــذ مجموعــات التمكــني والحاميــة لألطفــال والشــباب والنســاء عــن بعــد عــرب اإلنرنــت 
ــني يف مجــال الصحــة  ــني العامل ــة للمهني ــز دورات تدريبي ــدم املرك ــام ق ــق زووم. ك باســتخدام تطبي
النفســية املجتمعيــة عــن بعــد مــن خــال برنامــج زووم، باإلضافــة إىل تقديــم خدمــات االستشــارة 

النفســية عــرب الهاتــف.

أهم االنجازات التي حققها المركز خالل فترة التقرير
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ــال  ــن خ ــة م ــات حواري ــذ جلس ــى تنفي ــز ع ــايئ/ات املرك ــل أخص ــي، عم ــتوى العامل ــى املس 15.  ع
)نــدوة عــرب اإلنرنــت( بالتعــاون مــع شــبكة الصحــة النفســية الفلســطينية الربيطانيــة العامليــة حــول 
ــتعامر يف  ــة واالس ــطيني، واللغ ــياق الفلس ــة« يف الس ــد الصدم ــا بع ــراب م ــح »اضط ــع: مصطل مواضي

ــة نظــر فلســطينية. ــن وجه ــن م ــوم التضام فلســطني ومفه

16.  عملــت الدائــرة اإلداريــة يف املركــز عــى مراجعــة مــدى ماءمــة العديــد مــن اإلجــراءات الداخليــة 
مــع حالــة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــار الجائحــة واعتامدهــا لتســهيل العمــل.

ــع  ــل م ــتمرار بالعم ــوارئ، واالس ــة الط ــع حال ــب م ــا يتناس ــة مب ــز االعتيادي ــج املرك ــة برام 17.  مامئ
املجموعــات، تنفيــذ ورش العمــل والــدورات التدريبيــة لجميــع الربامــج عــن بعــد عــرب االنرنــت )برنامج 

حاميــة الطفــل، وبرنامــج متكــني الشــباب، وبرنامــج متكــني املــرأة، وبرنامــج أخ كبــر أخــت كبــرة(.

ــول  ــي ح ــتوى الوع ــع مس ــدف إىل رف ــة ته ــة وتلفزيوني ــاءات إذاعي ــز يف لق ــم املرك ــارك طاق 18.   ش
التعامــل مــع اآلثــار النفســية الناتجــة عــن انتشــار الوبــاء، وخاصــة التعامــل مــع األطفــال وكبــار الســن. 

ــرداً. ــات إىل 220254 ف ــذه املقاب ــت ه وصل

19.   إرســال رســائل دعــم نفــي عــرب الهواتــف الخلويــة للمســتفيدين مــن خدمــات املركــز، بواقــع 
ــبوعية. ــة أس ــائل نصي ــن رس ــتفيد م 500 مس
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ــن  ــة م ــد مجموع ــاء كوفي ــار وب ــن انتش ــة ع ــوارئ الناتج ــرة الط ــال فت ــز خ ــدر المرك أص
ــا،  ــة كورون ــع  جائ ــل م ــول التعام ــن ح ــة المواطني ــاعدة وتوعي ــدف مس ــدارات به االص

وتعميمهــا الكترونيــا: 

1- خطــة االســتجابة لحالــة الطــوارء الناتجــة عــن انتشــار وبــاء كوفيــد 19 باللغتــن العربيــة 
واالنجليزيــة.

•  الخطة باللغة العربية.

•  الخطة باللغة االنجليزية.

ــد 19  ــة كوفي ــن جائح ــة ع ــوارئ الناتج ــة الط ــل حال ــع يف ظ ــات الرسي ــص االحتياج 2- فح
االنجليزيــة. العربيــة  باللغتــن 

•  فحص االحتياج باللغة العربية.

•  فحص االحتياج باللغة اإلنجليزية.

3- خمــس نــرات لتوعيــة الفئــات املختلفــة حــول التعامــل مــع الضغوطــات النفســية الناجــة 
عــن انتشــار فــروس كوفيــد 19.

•  إرشادات للبالغني للتعامل مع أزمة انتشار وباء كورونا.

•  إرشادات للتعامل مع األطفال خال أزمة كورونا.

•  إرشادات للتعامل مع كبار السن خال أزمة كورونا.

•  أهمية الرعاية الذاتية للعاملني/ات يف املهن الصحية خال أزمة كورونا.

•  ارشادات للمهنيني ملساندة ذوي الصعوبات النفسية يف فرة أزمة جائحة كورونا.

ــع  ــل م ــة حــول التعام ــات املختلف ــك( للفئ ــو جرافي ــة )أنف ــام رســوم متحرك ــة أف 4- ثاث
ــد 19. ــروس كوفي ــار ف ــن انتش ــة ع ــية الناج ــات النفس الضغوط

•  فيديو ارشادات للتعامل مع كبار السن خال أزمة جائحة كورونا.

•  فيديو ارشادات للتعامل مع األطفال خال أزمة كورونا.

•  فيديو ارشادات للمهنيني ملساندة ذوي الصعوبات النفسية يف فرة أزمة جائحة كورونا.

5- ثــاث نــرات شــهرية حــول انجــازات املركــز اســتجابًة التنتشــار جائحــة كورونــا 
باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة.

•  النرشة الشهرية األوىل.

•  النرشة الشهرية الثانية.

•  النرشة الشهرية الثالثة.

شــارك طاقــم المركــز فــي حوالــي 60 لقــاء اعامــي 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 500 مســتفيد 

ــة أســبوعية. مــن رســائل نصي

رفع وعي المجتمع المحلي حول التعامل مع جائحة كورونا

http://pcc-jer.org/sites/default/files/publication/kht_lstjy_lltwry_rby_nhyy.pdf
http://www.pcc-jer.org/sites/default/files/publication/pcc_emergency_response_plan.pdf
http://pcc-jer.org/sites/default/files/publication/tqryr_fhs_lhtyjt_lsry_fy_zl_jyh_kwrwn.pdf
http://www.pcc-jer.org/sites/default/files/publication/needs_assessment_english_final.pdf
http://www.pcc-jer.org/sites/default/files/publication/nshr_lblgyn.pdf
http://www.pcc-jer.org/sites/default/files/publication/nshr_ltfl.pdf
http://pcc-jer.org/sites/default/files/publication/nshr_kbr_lsn_1.pdf
http://www.pcc-jer.org/sites/default/files/publication/nshr_lmlyn_fy_lmhn_ltby.pdf
http://pcc-jer.org/sites/default/files/publication/nshr_dhwy_lswbt_lnfsy.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FQmSqAJZVwQ&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=WbJCeL4YZyU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IPAQn8xFha4&t=2s
http://pcc-jer.org/sites/default/files/publication/pcc_report_ar_fianl.pdf
http://pcc-jer.org/sites/default/files/publication/the_second_newsletter_arabic_1.pdf
http://pcc-jer.org/sites/default/files/publication/nshr_lstjb_lltwry_3_bllg_lrby.pdf
https://www.pcc-jer.org/ar
https://www.youtube.com/channel/UCA-zMiBR42SmBkPdEytgTkA
https://www.facebook.com/palestiniancounselingcenter
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اســتمر املركــز خــال النصــف األول مــن عــام 2020 بالعمــل عــى تحقيــق اهدافــه االســراتيجية 
األربعــة األساســية وذلــك يف العــام األخــر مــن خطتــه االســراتيجية الخامســية 2016 – 2020.

لتحقيــق الهــدف االســراتيجي األول تحســني 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 

ــاً. ــوراً وإناث ــني ذك ــني والبالغ ــال، املراهق ــن األطف ــة م ــات املحتاج للفئ

اســتفاد مــن خدمــات العــاج النفــي الفــردي والجامعــي التــي قدمهــا القســم العاجــي ضمــن 
ــق  ــع/ة )يف مناط ــام 2020 )716( منتف ــن ع ــف األول م ــز يف النص ــة يف املرك ــرة الربامجي الدائ
عمــل املركــز املخلتفــة يف الضفــة الغربيــة والقــدس(، مــن ضمنهــم 246 طفــاً/ة، و156 
ــا  ــًنا ملحوظً ــني/ات تحس ــن املنتفع ــوايل 79% )569( م ــر ح ــا/ة.  أظه ــا/ة، و314 بالًغ مراهًق
ــز  ــا املرك ــي قدمه ــة الت ــات العاجي ــدد الجلس ــاميل ع ــغ إج ــي.  بل ــي واالجتامع ــم النف يف أدائه
ــتفيًدا  ــك( إىل 80 مس ــم أويل )انتي ــة تقيي ــذ 80 جلس ــام نف ــة، ك ــني/ات 1233 جلس للمنتفع
)38 ذكــرًا و42 أنثــى(، وتــم تحويــل 13 منتفــع/ة لتلقــي خدمــات مــن مؤسســات أخــرى خــارج 

ــز األخــرى. ــج املرك ــن برام ــة م ــات داخلي ــي خدم ــع/ة لتلق ــل 55 منف ــز، وتحوي املرك

تابــع طــام العــاج خــال فــرة الطــوارئ تقديــم خدمــة العــاج والدعــم النفــي للفئــات املســتفيدة 
مــن الربنامــج مــن خــال تقديــم جلســات متابعــة قصــرة مــع املنتفعــني عــرب الهاتــف، حيــث عمــل 
ــذ  ــات املناســبة وتنفي ــد األوق ــات عــى التواصــل مــع املنتفعــني/ات وتحدي ــني واالخصائي األخصائي
ــة والحصــول عــى  ــة للخدم ــة والرسي ــار الخصوصي ــع االخــذ بعــني االعتب ــة، م الجلســات العاجي

موافقــة مــن املنتفعــني عــى تلقــي الخدمــات عــرب الهاتــف. 

كــام اســتمر االخصائيــني واالخصائيــات يف تلقــي خدمــة االرشاف املهنــي عــرب تقنيــة الــزووم وذلــك 
للمحافظــة عــى جــودة الخدمــات العاجيــة وتلقــي الدعــم املهنــي املناســب. 

الرسم البياني التالي يوضح االعداد التي تم الوصول اليها: ملخص لعمل برامج المركز في النصف األول من عام 2020 

أعداد المستفيدين من خدمات العاج

أعداد المستفيدين من خدمة األنتيك الجلسة األولية

العالج النفسي
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لتحقيــق الهــدف االســراتيجي الثــاين: وقايــة االفــراد واملجموعــات املعرضــني واملهمشــني مــن خطــر 
الوقــوع يف املشــاكل النفســية واالجتامعيــة يف املناطــق املهمشــة. عمــل املركــز عــى التدخــل للحــد 
مــن مخاطــر تطــور املشــاكل النفســية واالجتامعيــة لألفــراد والجامعــات يف املناطــق الفلســطينية  

املهمشــة يف كل مــن الضفــة الغربيــة والقــدس واألغــوار.

ــة  ــج حامي ــز )برنام ــة  يف املرك ــرة الربامجي ــة يف الدائ ــام املجتمعي ــج األقس ــات برام ــت خدم  وصل
األطفــال، برنامــج متكــني النســاء، برمنــاج متكــني الشــباب( يف النصــف األول مــن عــام 2020  إىل 
516 مــن األطفــال والشــباب والنســاء مــن خــال مجموعــات التمكــني والحاميــة، ومــن املحيطــني 
ــاعدتهم  ــة، ومس ــة اإليجابي ــات الربي ــال مجموع ــن خ ــني/ات م ــايل وأزواج ومعلم ــن أه ــم م به
ليكونــوا قادريــن عــى اســتخدام املــوارد الداخليــة والخارجيــة ملواجهــة القضايــا يف حياتهــم، 

ــة. ــاة متوازن والعيــش حي

ــال  ــن األطف ــع/ة م ــام 2020 إىل 527670 منتف ــن ع ــف األول م ــز يف النص ــل املرك ــام وص ك
ــة أنفســهم والتعامــل مــع الضغوطــات  والشــباب والنســاء والرجــال، واكســابهم معلومــات لحامي
النفســية واالجتامعيــة الناتجــة عــن الظــروف الصعبــة خاصــة انتشــار وبــاء كوفيــد 19، وذلــك مــن 
خــال ورش العمــل واألنشــطة العامــة باســتخدام مختلــف منصــات وســائل التواصــل االجتامعــي. 

ــباب/ات،  ــني الش ــج متك ــل واألرسة، برنام ــة الطف ــج حامي ــة )برنام ــه املجتمعي ــز برامج ــم املرك أقل
برنامــج متكــني املــرأة( للظــرف الراهــن وحــول مضامــني العمــل مــن العمــل االعتيــادي إىل مضامــني 
مســتجيبة لحالــة الطــوارئ، حيــث اســتمر يف تنفيــذ مجموعــات الحاميــة والتمكــني وورش العمــل 
والتدريبــات مــع الفئــات املختلفــة عــرب الوســائل االلكرونيــة ووســائل التواصــل االجتامعــي 

ــة. املختلف

الرسم البياني التالي يوضح االعداد التي تم الوصول اليها: 

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

النشاطات التي نفذت مع عدد المستفيدين في برنامج الحماية

حماية وتمكين األطفال والشباب والنساء المهمشين
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 برنامج حماية األطفال 

- العمــل مــع 12 مجموعــه مــن األطفــال مبشــاركة 137 طفــل/ة جميعهــا يف بلــدات القــدس، 
وذلــك خــال 240 لقــاء عــرب الــزوووم، تضمنــت  اكســاب األطفــال مهــارات الحاميــة اال وهــي 
مهــارات الحاميــة ومهــارة توكيــد الــذات. تــم متريــر هــذه املهــارات مــن خــال الرســم، املــرسح، 
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 بــني املجموعــات بطريقــة مختلفــه  وكان هنــاك تفــاوت يف عــدد اللقــاءات ومــع 
بدايــة أزمــة كورونــا تــم ايقــاف كافــة اللقــاءات املتعلقــه مبجموعــات الحاميــة يف كافــة املواقــع وذلــك 
ــع  ــه م ــات الهاتفي ــارات واملتابع ــى االستش ــات ع ــرت املتابع ــن أي أذى، وإقت ــال م ــة االطف لحامي
االهــل بشــكل أســبوعي واســتمر هــذا الوضــع حتــى بدايــة شــهر 6 حيــث تقــرر الرجــوع اىل العمــل.

ــة  ــول الحامي ــارات ح ــات ومه ــابهم معلوم ــة واكس ــل وطفل ــج إىل  527670  طف ــل الربنام - وص
مــن العنــف خاصــًة العنــف الناتــج عــن الحجــر املنــزيل، وذلــك مــن خــال تنفيــذ انشــطة مجتمعيــة 
ــل  ــائل التواص ــرب وس ــا ع ــرشات ونرشه ــات ون ــاج فيديوه ــبوعي وإنت ــادي اس ــة ون ــات اذاعي وحلق

ــة. ــي املختلف االجتامع

- عمــل املركــز عــى تطويــر وتفعيــل لجــان حاميــة األطفــال التــي تــم تأسيســها يف بلــدات القــدس 
املختلفــة وعددهــا 6 لجــان، وذلــك للعمــل عــى رصــد احتياجــات األطفــال النتاجــة عــن انتشــار 

فــروس كوفيــد 19، والتدخــل لحاميــة األطفــال املعرضــني للعنــف بكافــة أشــكاله.

ــول  ــج ح ــاركني يف الربنام ــال املش ــايل األطف ــن أه ــة ل 73 م ــارت الفردي ــج االستش ــدم الربنام - ق
ــة. ــة االيجابي ــق بالربي ــع تتعل مواضي

برنامج تمكين الشباب 

- العمــل مــع 12 مجموعــة مــن الشــباب والشــابات )15 – 18 عــام( مبشــاركة 156 شــاب/ة يف 
كل مــن قــرى وبلــدات بيتــا، قلقيليــة، بيــت ســكاريا، كفــر عقــب، الطــور، والعيســوية، تــم خالهــا 
ــتقبل،  ــط للمس ــة والتخطي ــة الذاتي ــا الهوي ــة أهمه ــني مختلف ــارات ومضام ــبباب مه ــاب الش اكس

وذلــك مــن خــال وســائل  التواصــل االجتامعــي املختلفــة )زووم،وتــس، ميتنــج(.

االنجازات حسب البرامج

- تجنيــد وتدريــب املتطوعــني/ات الشــباب والشــابات مــن الطلبــة الجامعيــني للعمــل مــع الشــباب 
املســتهفدين، حيــث تــم تدريــب 16 انضمــوا  للربنامــج يف املركــز و20 مــن متطوعــي/ات 
ــام  ــال 10 اي ــن خ ــتهدفة، م ــق املس ــة يف املناط ــة القاعدي ــات املجتمعي ــؤويل/ات املؤسس ومس
ــل  ــوع االجتامعــي دلي ــع العمــل مــع املجموعــات العنــف املبنــي عــى الن ــة حــول مواضي تدريبي

ــادرات. ــط للمب ــب التخطي ــرأة تدري ــة امل ــل ومنهجي ــة الشــباب دلي ومنهجي

ــل  ــوا تدخ ــوايت احتاج ــن الل ــباب/ات الذي ــن الش ــة ل 26 م ــارت الفردي ــج االستش ــدم الربنام - ق
ــة. ــل املراهق ــق بجي ــة ومشــاكل تتعل ــات الشــبابية حــول مشــاكل عاقاتي اضــايف خــارج املجموع

- نظــم الربنامــج 4 ورش عمــل مبشــاركة 40 مــن أمهــات الشــباب/ات املشــاركني/ات يف مجوعــات 
التمكــني، حــول مواضيــع تتعلــق بالربيــة اإليجابيــة للشــباب/ات يف جيــل املراهقــة.

برنامج تمكين المرأة 

ــات  ــت مؤسس ــال س ــن خ ــرأة م ــاركة 124 إم ــاء مبش ــن النس ــات م ــع 6 مجموع ــل م - العم
قاعديــه 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 94 لقــاء  نفــذت من قبــل 16 متطــوع/ة يف املؤسســات 
اقاعديــة وذلــك بعــد اعدادهــم وتدريبهــم حــول مواضيــع مختلفــه منهــا )بنــاء املجموعــه، العنــف 

املبنــي علىالنــوع اإلجتامعــي، منهجيــة برنامــج متكــني املرأة(.

- نفــذ الربنامــج 5 ورش عمــل ألنشــطة مجتمعيــة مبشــاركة 134 مــن النســاء تــم خاهــا 
ــن  ــر ع ــاة، والتعب ــات الحي ــع ضغوط ــل م ــة للتعام ــر صحي ــارات األك ــة ووامله ــن باملعرف تزويده

ــرار. ــاذ الق ــة واتخ ــاركة املجتمعي ــى املش ــدرة ع ــاعرهن وق مش

- تــم إيقــاف العديــد مــن األنشــطة بســبب ازمــة فــروس الكورونــا، حيــث ان العمــل والتواصــل 
ــة  ــة، ولكــن األنشــطة املجتمعي ــا مســتمر مــن خــال الربامــج اإللكروني مــع املجموعــات جميعه

واالبداعيــة تــم تأجيلهــا.
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- اســتطقاب 75 متطــوع/ة مــن الطلبــة الجامعيــني مــن الجامعــات الفلســطينية املختلفــة 
وتدريبهــم وتهيأتهــم لتقديــم الدعــم لألطفــال الذيــن يعانــون صعوبــات تعلــم ناتجــة عــن ظــروف 
ــة مــع الطفــل املهــارات  ــاء عاقــة امن ــة، حيــث شــملت التدريبــات مواضيــع )بن اجتامعيــة وبيئي
الحياتيــة يف الربنامــج بنــاء خطــة العمل،عمــل بالونــات ورســم عــى الوجــوه لفعاليــات االطفــال، 

ــة(.  ــاء خطــة العمــل ومهــارات املقابل بن

-  توأمــة 60 متطــوع/ة بعــد تدريبهــم وتهيأتهــم مــع 60 طفــل/ة يف كل مــن ســلوان والطــور 
والعيســوية يف القــدس، لتقديــم الدعــم األكادميــي واالجتامعــي لهــم مــن خــال جلســات التوأمــة 
الفرديــة، بدايــًة يف مقــرات املركــز واملؤسســات الرشيكــة، والحقــا عــرب الربامــج اإللكرونيــة والهاتــف 

نتيجــة انتشــار فــروس كوفيــد 19.

المنطقة                                                   اسم المؤسسة القاعدية 

ــني يف  ــراد العامل ــات واألف ــدرات وأداء املؤسس ــر ق ــث: تطوي ــراتيجي الثال ــدف االس ــق اله لتحقي
ــدس. ــة والق ــة الغربي ــية يف الضف ــة النفس ــال الصح مج

- عمــل املركــز عــى تطويــر قــدرات 2596 مــن األخصائيــني العاملــني يف مجــال الصحــة النفســية 
واملجتمعيــة وطاب/طالبــات الجامعــات والخريجــني/ات الجــدد ذوي تخصصــات العلــوم اإلنســانية 
واإلدراة.  اســتفاد 2478 )800 مــن الذكــور و1،678 مــن اإلنــاث( مــن املهنيــني/ات، املدربــني/

ات، املرشفــني/ات، والعاملــني/ات مــن وزارة الربيــة والتعليم الفلســطينية ووزارة التنمية االجتامعية 
الفلســطينية ووكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني مــن تدريبــات املركــز املتخصصــة، واســتفاد 118 
ــة الجامعــات الفلســطينية  ــدرب/ة شــباب/ة مــن طلب ــاث( متطــوع/ة ومت )12 ذكــور و106 إن

. ملختلفة ا

ــي واإلداري  ــم الفن ــم الدع ــال تقدي ــن خ ــة م ــة مجتمعي ــات قاعدي ــع 15 مؤسس ــز م ــل املرك عم
املســتمر وتطويــر قــدرات العاملــني/ات فيهــا واملتطوعــني للعمــل مــع الفئــات املختلفــة مــن األطفال 
والشــباب والنســاء. كــام تــم العمــل عــى مســاعدتهم يف تقييــم مــدى جهوزيتهــم لحالــة الطــوارئ 
وتــم بنــاء خطــط مســتجيبة لحالــة الطــوارئ تتــاءم مــع احتيــاج كل مؤسســة قاعديــة واحتياجــات 

املواطنــني يف املناطــق التــي تعمــل بهــا هــذه املؤسســات. متثلــت املؤسســات القاعديــة مبــا يــي: 

 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 

 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 إلجــراء التدريبــات واإلرشاف وخدمــات التدريــب عــن بُعــد 
اســتجابًة لحالــة الطــوارئ الناتجــة عــن انتشــاء فــروس كوفيــد 19. يف الوقــت نفســه، تــم تطويــر 
منهجيات/مــواد تدريبيــة عــرب اإلنرنــت حــول تقديــم االستشــارات الهاتفيــة والدعــم النفــي عــرب 
ــة، وأســاليب التدخــل  ــذات، واللقــاءات العاجي ــة بال ــزووم، وإدارة الضغوطــات، والعناي برنامــج ال

النفــي قصــر املــدى وإدارة الحــاالت.

- طــور املركــز أدوات تقييــم إلكرونيــة للتدريبــات ملعرفــة مــدى االســتفادة والتحســني يف املهــارات 
واملعــارف للمتدربــني/ات والتــي يتــم تعبئتهــا الكرونيــا عــرب االمييــل.

تطوير القدرات في مجال الصحة النفسية والمجتمعية

أعداد المستفيدين من بناء القدرات
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لتحقيــق الهــدف االســراتجي الرابــع: تحســن، السياســات اإلجــراءات األنظمــة واملامرســات 
املتعلقــة بالصحــة النفســية للفــرد واملجتمــع الفلســطيني.

ــز حقــوق املــرىض  - عمــل املركــز بالرشاكــة مــع جامعــة برزيــت عــى حمــات تهــدف إىل تعزي
ــني  ــو متك ــات ه ــن الحم ــدف م ــم. اله ــم والحتياجه ــة له ــات الازم ــم الخدم ــيني وتقدي النفس
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 
ــام  ــة الع ــاء يف بداي ــر، لق ــرة التقري ــني خــال ف ــم املشــاركة يف لقائ ــث ت )Thematic group( حي
تــم خــال مناقشــة الخطــة الوطنيــة للصحــة النفســية حيــث ســوم يتــم العمــل عــى اعــداد خطــة 
خمســية للفــرة القادمــة ولقــاء تــم خالــه 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 حمــات 
ــة املــرأة وحقوقهــا.  الضغــط واملنــارصة املنــارصة مــن أجــل التأثــر عــى القوانــني الخاصــة بحامي

وكانــت املوضوعــات الرئيســية التــي نوقشــت هــي قانــون العقوبــات، وقوانــني حاميــة األرسة.

- شــارك املركــز يف اجتامعــات مــع مجموعــة الحاميــة ))Protection Cluster ملناقشــة األولويــات 
املتعلقــة بربامــج حاميــة األطفــال عــرب مختلــف املنظــامت واملؤسســات.

ــة  ــطينية ملناقش ــة الفلس ــامت األهلي ــة للمنظ ــة الصحي ــع اللجن ــات م ــز يف اجتامع ــارك املرك - ش
ــطينية. ــة الفلس ــوارئ للحكوم ــات الط ــى سياس ــر ع ــوارئ والتأث ــاالت الط ــل يف ح ــط التدخ خط

- كــام ان املركــز يعتــرب عضــو فاعــل ومؤثــر يف األطــر املختلفــة خاصــة مجموعــة العمــل )مناهضــة 
.)education cluster مجموعــة العمــل مــن اجــل التعليــم( )GBV cluster العنــف ضــد املــرأة

- عملــت الدائــرة اإلداريــة يف املركــز عــى متابعــة وضــع املركــز يف املــوارد البرشيــة  وشــؤون املوظفــني 
ليكــون ضمــن القوانــني املحليــة وضمــن نظــام السياســات واإلجــراءات االدارية واملاليــة الخاصــة باملركز.

- تــم خــال فــرة التقريــر متابعــة وجــود املوظفــني/ات خــال الطــوارئ يف وضــع آمــن ومتابعــة 
اجــراءات الســامة واألمــان للموظفــني/ات واملقــرات ونــرش ومتابعــة االلتــزام يف اللوائــح والقــرارات 
الصــادرة عــن الجهــات املختصــة )وزارة الصحــة(، وتــم االطــاع عــى صفحــة كل الحــق وصفحــة 
ــني  ــة يف  قوان ــورات الخاص ــر التط ــن اخ ــث ع ــطينية والبح ــوزراء الفلس ــة ال ــل ورئاس وزارة العم
ــات يف الطــوارئ  ــدم خدم ــي تق ــم املؤسســات الت ــم تحضــر قوائ ــام ت ــاء الطــوارئ،  ك ــل اثن العم

وتعميهــام عــى طاقــم املركــز.

كــام متــت متابعــة صيانــة عامــة للمقــرات، 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 التــزام املوظفــني بتعليــامت الجهــات 
الرســمية وزارة الصحــة مــن تعقيــم للمكاتــب واالمكنــة والنظافــة الشــخصية ورشاء مــواد معقمــة، 

وتحضــر جــدول تفقــد اســبوعي ملقــرات املركــز للتأكــد مــن امــان املقــرات واالجهــزة. 

خال فرة التقرير، طور املركز األدلة واألنظمة اإلدارية التالية: 

• تطوير دليل إجراءات مكافحة الفساد.

• مراجعة وموامئة نظام املشريات 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.

الهدف االستراتيجي الخامس: تطوير قدرات المركز حمالت الضغط والمناصرة 
الذاتية لتتطابق مع معايير الحكم الصالح.

األدلة واألنظمة اإلدارية



11

عقــد مجلــس إدارة املركــز اجتامعيــني خــال النصــف األول مــن 2020. وناقشــت االجتامعــات 
ــي االتحــاد األورويب سياســة  ــة تبن ــة إىل قضي ــة، باإلضاف ــرة الطــوارئ الحالي عمــل املركــز خــال ف

التمويــل املــرشوط للمؤسســات غــر الحكوميــة الفلســطينية.

ــتجابة  ــوارئ واالس ــق الط ــل فري ــى عم ــوارئ ع ــة الط ــاء حال ــز أثن ــة للمرك ــزت اإلدارة الداخلي رك
ــات  ــدة اجتامع ــق ع ــد الفري ــد 19. وعق ــروس كوفي ــار ف ــن انتش ــة ع ــوارئ الناتج ــة الط لحال
منتظمــة مبعــدل اجتامعــني اســبوعياً يف الشــهر األول والثــاين مــن حالــة الطــوارئ، وبعدهــا كانــت 

ــبوع. . ــامع باألس ــدل اجت ــات مبع ــم االجتامع تت

- كان لقســم املتابعــة والتقييــم دور كبــر يف مواءمــة األدوات واألليــات التقييميــة لحالــة الطــوارئ 
حيــث عمــل الفريــق عــى بنــاء أدوات القييــم عــى مواقــع الكرونيــة، )جوجــل درايــف( مــام أتــاح 

للمشــاركني يف مختلــف برامــج املركــز االســتمرار يف تعبئــة النــامذج الازمــة للتقييــم. 

ــتفادة  ــدى اس ــس م ــي تعك ــة الت ــر التحليلي ــداد التقاري ــم يف اع ــة والتقيي ــم املتابع ــتمر طاق - اس
املنتفعــني/ات واملشــاركني/ات يف التدريبــات وكانــت تقــدم حســب املواعيــد املتفــق عليهــا. حيــث 
أظهــرت العديــد مــن التقاريــر نجاعــة التدريبــات والخدمــات املقدمــة كــام تــم الوصــول إىل العديد 
مــن التوصيــات التــي ســاهمت يف تطويــر العمــل واجــراء مواءمــات متناســبة مــع التغذيــة الراجعــة 

مــن املســتفيدين. 

- تــم متابعــة تقييــم عمــل برامــج املركــز والــرىض مــن الخدمــات وذلــك بالتعاقــد مــع مؤسســة 
تقييــم خارجــي وتــم عــرض النتائــج يف لقــاء التقييــم والتخطيــط التــي تنفــذه املركــز. 

- تــم التقديــم لعــرض نتائــج بحــث األمنــاط التــي أعــده املركــز لجامعــة برزيــت معهــد الصحــة 
العامــة 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 كانــت 
مطلوبــة مــن رشكــة الربجمــة والزلنــا نعمــل عــى هــذه التعديــات.  

مجلس اإلدارة: 

اإلدارة الداخلية: 

المتابعة والتقييم: 
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عمــل املركــز عــى تطويــر قــدرات الطاقــم لرفــع جاهزيتهــم لاســتجابة لحالــة الطــوارئ، ولتقديــم 
ــات  ــال التدريب ــن خ ــك م ــد وذل ــن بع ــة ع ــات املختلف ــة للفئ ــية واالجتامعي ــات النفس الخدم

ــة. ــي متــت عــن بعــد عــرب الربامــج اإللكروني ــات الت ــة واملرفق ــات املهني واالرشاف

ــات  ــن التدريب ــة م ــني يف مجموع ــني/ات النفســيني واالجتامعي ــن األخصائي ــز م ــم املرك ــارك طاق ش
ــة. ــة الذاتي ــات، والعناي ــة، ادارة الضغوط ــارات الهاتفي ــول االستش ح

عقــد املركــز لقائــني ارشاف مهنــي جامعــي مبشــاركة 18 مــن أخصــايئ/ة مــن أخصــايئ املركــز مــن 
قبــل مرشفــني/ات خارجيــني، كــام عقــد املركــز 124 لقــاء ارشاف مهنــي فــردي ل 21 موظــف/ة 

منطاقــم املركــز مــن قبــل 6 مرشفــني مــن موظفــي املركــز.

ــة  ــاء املجموع ــة بن ــاج، كيفي ــاالت الع ــة ح ــة: مناقش ــع التالي ــات االرشاف املواضي ــت جلس تناول
والتعــرف عــى االحتياجــات وربــط أهــداف االرشاف مــع الربامــج، كيفيــة تطويــر مهــارات العمــل 
ــر  ــة تطوي ــر عــى العمــل واألداء، كيفي ــف يؤث ــق العمــل وكي ــني فري ــا ب ــات م والتدخــات، العاق
ــة  ــا الخاص ــة القضاي ــلويك، مناقش ــة الس ــات املعرف ــة وتقني ــارات العاجي ــج، امله ــل يف الربام العم

ــة تأثرهــا عــى العمــل وبالعكــس. كيفي

ــل  ــن قب ــة م ــع  16 جلس ــة بواق ــات مرافق ــى جلس ــز ع ــي/ات املرك ــن موظف ــل 6 م ــام حص ك
ــز.  ــايئ أول يف املرك أخص

تعاقــد املركــز مــع معلمــة لغــة انجليزيــة للبــدء بعقــد دورة لغــة انجليزيــة مبشــاركة 12 موظــف/ة 
مــن طاقــم املركــز يف النصــف الثــاين مــن عــام 2020

مول برامج ومشاريع املركز يف النصف األول من العام 9 مؤسسات متويلية دولية هي: 

 Diakonia, Un Women, Bread for the world, Save the children, UNICEF, UN Trust
 .fund, NRC, MDM SPAIN, MDM SUISSE

• إجــراءات االحتــال اإلرسائيــي املتصاعــدة يف مدنيــة القــدس خاصــة بعــد اعــان الرئيــس األمريــي 
ــم  ــث ت ــي تســتهدف بشــكل أســايس املؤسســات الفلســطيني حي ــل، والت القــدس عاصمــة ارسائي

اغــاق مجموعــة مــن املؤسســات.

ــة  ــدالت البطال ــاع يف مع ــن ارتف ــه م ــج عن ــا نت ــد 19 وم ــاء كوفي ــة انتشــار وب ــتمرار ورسع •  اس
ــك.  ــن ذل ــة ع ــة الناتج ــية واالجتامعي ــات النفس ــادة الضغوط ــر وزي والفق

تدريب طاقم المركز لالستجابة لحالة الطوارئ

تجنيد األموال 

الصعوبات والتحديات

ــى  ــز ع ــل املرك ــام 2019، عم ــذ الع ــة من ــت قامئ ــز كان ــا املرك ــي نفذه ــاريع الت ــع املش - جمي
موامئــة عــدد مــن األنشــطة ضمــن املشــاريع لحالــة الطــوارئ خاصــة فيــام يتعلــق بتطويــر قــدرات 

ــة. ــية واالجتامعي ــة النفس ــال الصح ــني/ات يف مج العامل

- جنــد املركــز خــال النصــف االول مــن عــام 2020 حــوايل 700 ألــف دوالر لدعــم مشــاريعه 
ــز، و528,859  ــة الرئيســية للمرك ــم 171,141 دوالر للموازن ــن ضمنه ــة. م وبرامجــه املختلف

دوالر لتمويــل مشــاريع محــدودة الفــرة.

Diakonia, Bread for the world مول املوازنة الرئيسية للمركز مؤسستان متويليتني هام -

- 100% مــن متويــل املركــز يف املصــف األول مــن عــام 2020 جــاء مــن املؤسســات التمويليــة 
القامئــة التــي مولــت املركــز خــال الســنوات الســابقة.

- قــدم قســم العاقــات العامــة خــال النصــف األول مــن 2020 )32( مقــرج مــرشوع وعــرض 
ــة القامئــة والجديــدة بقيمــة 2,696.607  تقديــم خدمــات ملجموعــة مــن املؤسســات التمويلي
دوالر أمريــي، متــت املوافقــة عــى متويــل 20 مــرشوع منهــم بقيــة 1,130,821 دوالر، و10 

مشــاريع قيــد الدراســة، ومرشوعــني تــم رفضهــم. 

- التزمــت الدائــرة بتقديــم التقاريــر املرحليــة والنهائيــة لجميــع ممــويل املركــز خــال النصــف األول 
ــد املحــدد. ــن 2020 باملوع م
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