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 مقدمة من السكرتير العام
 

عاما من  56القدس  –تسجل جمعية الشبان املسيحية  3102في هذا العام 

 .العطاء والخدمات الرياضية، الاجتماعية، التربويه وغيرها

القدس  -نذكر باحترام وتقدير اسالفنا الذين اسسوا جمعية الشبان املسيحية 

ومع مرور السنوات، إن جمعية ، في ظل التغييرات السريعة 0491في العام 

القدس تطورت وتوسعت لتصبح ما هي عليه اليوم،  –الشبان املسيحية 

مؤسسة لها سمعتها واحترامها، وحتى هذا اليوم حافظت الجمعية على التزامها 

وذلك من خالل برامجها املتعدده واملتنوعة . في خدمة احتياجات املجتمع

اريحا، بيت ساحور، بيت لحم، رام هللا، والواقعة في اماكن عده في القدس، 

نابلس، جنين، والخليل، إن الجمعية مستمرة في تشجيع وتنمية الروح، العقل 

 .والجسد والتنمية املجتمعية العضاءها وللمستفيدين من خدماتها التنموية

نحن نعلم انه ال مفر من أن يمر الانسان بكثير من التقلبات والصعوبات خالل 

ولكن، لؤلئك املجموعات الضعيفة واملهمشة في مجتمعنا، تأثير  رحلة حياته،

لذلك، إن جمعية الشبان املسيحية تخص . هذه التقلبات يكون لها الاثر الاكبر

في دعمها ومساعداتها تلك املجموعات والافراد، وبغض النظر عن العمر، 

م بدون كلل الجنس، الِعرق أو الدين تلتزم الجمعية برؤيتها واهدافها في خدمته

وبدون قيد أو شرط للوقوف معهم خالل الاوقات الصعبة لتعطيهم الامل، 

وملساعدتهم السترجاع ثقتهم بانفسهم وفي طريقة تفكيرهم العطاءهم فسحة 

 .امل لحياة افضل واكثر ايجابية

خالل الخمسة والستون عاما استطاعت الجمعية تطوير خدمات متنوعة، 

شابات وعائالتهم وذلك عن طريق امتداد برامجنا متعددة وهادفة للشباب وال

لتصل مدن، قرى ومخيمات الضفة الغربية في مجاالت الخدمات الاجتماعية 

والارشاد النفس ي والصحي والعمل مع املرأة ومساعدتها في تطوير نفسها وفهم 

حقوقها لتصبح عضوا فًعال ومنتج في بيئتها، مجتمعها وبيتها، كما وتقدم 

. مات ترفيهية، رياضية، خدمات تعليمية، تدريبية واكثر من ذلكالجمعية خد

من خالل جمعية الشبان املسيحية، وبمشيئة العلي القدير، تساهم الجمعية 

في بناء وتنشيط الاجيال ليصبحوا عضو فًعال ومنتج في بناء مجتمعاتهم لتكون 

 .سًوية ومتجانسة على مر السنين

ثقة واحترام املؤسسات  عاما الخمسة والستون اكتسبت الجمعية خالل ال 

 
ً
املانحة والداعمة ملسيرة الجمعية وبرامجها وكذلك اصبح اسم الجمعية المعا

. وله تقدير خاص مع الكثير من جمعيات الشبان املسيحية في انحاء العالم



ونتيجة لتقدير عمل الجمعية من قبل القائمين على قيادة اتحاد جمعيات 

هذه الجمعيات تم قبول جمعية الشبان  الشبان املسيحية وبدعم من اكثرية

  -املسيحية 
ً
 كامال

ً
  و القدس عضوا

ً
واستطاعت  3101في الاتحاد عام  فاعال

 بمقعد في اللجنة التنفيذية لالتحاد خالل اجتماعات 
ً
الجمعية ان تفوز ايضا

 . الاتحاد العام بنفس السنة وباكثرية الاصوات

مرة في تاريخ الجمعية، ، والول  3102نتيجة لكل تلك الجهود توج عام 

ن ممثال عن جمعيات الشبان املسيحية في العالم لحضور يباستضافة ثمان

 . اجتماعات اللجنة التنفيذية لالتحاد العالمي في اريحا فلسطين

 

القدس في كل  –اتقدم لجميع موظفي وموظفات جمعية الشبان املسيحية 

املميز وانتمائهم للجمعية، وتدين املواقع في فلسطين بالشكر والامتنان لعملهم 

الجمعية بنجاحها لكل فرد فيهم والذين بدون جهودهم ملا وصلت الجمعية ملا 

 .هي عليه الان

 

 اندريه بطارسه

 العام السكرتير
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 اريحا -يب املنهي عقبة جبر مركز التدر  .1

 :املستهدفين 1.

 وإناثا على حد سواء و يعيشون في الضفة الغربية ، والذين يعتبرون من الحاالت 
ً
الفئة املهمشة من الشباب الفلسطيني ذكورا

م النظامي لهم حيث تتراوح  الاجتماعية الصعبة و الشباب العاطلين عن العمل أو املنحدرين من عائالت فقيرة غير قادرة على توفير التعلي

 .سنة 02-51عاما والفتيات ما بين  02-51أعمار الشبان ما بين 

 

 :الهدف 2.

من مختلف محافظات  اوإناث االتنمية الشمولية للشباب الفلسطيني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا  ذكور   الهدف العام من املشروع هو

تساب املهارات الحياتية التي تساعدهم في العثور على فرص العمل و املشاركة في صنع وقرى ومخيمات الضفة الغربية  وتمكينهم من اك

شهرا منتهجين خاللها نظام  52القرار على املستوى املحلي والوطني وبالتالي العمل على تطوير مستواهم الاجتماعي والاقتصادي على مدى 

أشهر متواصلة ،  7ملنهي ،  بعد ذلك يتم إرسال املتدربين إلى سوق العمل ملدة شهر تدريب فعلي في مركز التدريب ا 55التلمذة املهنية أي 

 . مع إجراء عملية تقييم من قبل مركز التدريب املنهي وأصحاب الورش للمتدربين في السوق 

 

 :النتائج الرئيسية3.

�511  زعين على ثمانية أقسام مختلفة مو  0252/0252متدربا من خلفيات فقيرة مسجلين في مركز التدريب املنهي لهذا العام

التمديدات الصحية و )وقسم الصيانة العامة ( الحدادة و ألاملنيوم)وهي قسم النجارة و املشغوالت الخشبية و قسم املعادن 

و قسم الدهان العام و تجليس ودهان السيارات وقسم ميكانيكا السيارات و قسم التكييف و التبريد و ( التمديدات الكهربائية

م صيانة ألاجهزة املكتبية و الحاسوب و قسم التصميم الجرافيكي، و العديد من الدورات القصيرة التي تهدف إلى مساعدة قس

ومن هذه الدورات القصيرة دورة محاسبة أولية و دورة سكرتاريا . الفتيات في الحصول على فرص للتوظيف بسوق العمل

 . ومتقدمة ودورة إدارة مشاريعمبتدئة و متقدمة و دورة لغة إنجليزية مبتدئة 

� و 502سيتم إخراج 
ً
وتم . شهور من أجل التدريب 7طالبة من الدورات التدريبية الطويلة إلى سوق العمل ملدة  21طالبا

 .0252تموز  25الانتهاء من جميع الترتيبات للبدء في التدريب للمهن بعد 

�  لتصنيع الغذائي والحلويات، واساسيات الحاسوبطالبة في الدورات التدريبية القصيرة، دورة ا 22تخريج. 

�0252طالب وطالبة في سوق العمل ملدة سبعة أشهر ، حيث يقدمون الامتحانات النهائية في شهر آذار  522تدريب  حاليا يتم  ،

 .  0252وتخريجهم في التاسع من شهر نيسان للعام 

� متدرب ومتدربة من املركز 525تخرج  0252في أبريل. 

� وهذا يدل على مدى حاجة هذه الفئة لدورات . من الشباب الذين تقدموا بطلبات من اجل التسجيل في املركز 028هناك

 .تدريبية مهنية باإلضافة إلى املستوى العالي للمركز

�والتدريب النفس ي لهم بشكل  تخريج طالب أكثر ثقة بأنفسهم ، من خالل تقديم املشورة الاجتماعية و املهارات الحياتية

 . مباشر

� تم إكساب الطالب مهارات حول كيفية املشاركة بالعمليات الديمقراطية مثل الانتخابات، وكيفية اتخاذ القرارات و قضايا

 .املساواة بين الجنسين

� يعمل مركز التدريب املنهي بشكل وثيق مع وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل و وزارة الشؤون الاجتماعية و غرفة التجارة

 .الصناعة و وزارة الصحة و وزارة الرياضة والشباب ومجلس الشباب الفلسطينيو 

� كما يعمل مركز التدريب املنهي أيضا بشكل وثيق مع الجمعية العربية للتنمية وخدمات إلاغاثة الكاثوليكية، ومدرسة التربية

 (.املؤسسة السويدية لإلغاثة الدولية)سيرا  -الخاصة في أريحا 

�عات شهرية مع رابطة التدريب املنهييتم عقد اجتما. 
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 ملخص تنفيذي .4

متدرب ومتدربة أنهو إجراءات العمل في مواقع التدريب ، حيث قام املركز بعمل متابعة ميدانية لهم في السوق بعد مرور ستة أشهر  522

  .لهم من العمل ملعرفة من منهم حصل على وظيفة

من خالل جلسات خاصة مع املرشدة و أيضا عن طريق جلسات جماعية حيث أن حصول الطالب على إرشادات اجتماعية ونفسية 

ثارها ض الطالب لصدمات متنوعة وانعكاس آعدم الاستقرار السياس ي وانعدام ألامن والفقر وانخفاض الخدمات الحكومية أدى الى تعر 

 .بطرق مختلفة مثل السلوك العدواني، الخجل املزمن

برنامج إلارشاد والتوجيه املنهي من أجل إعطاءه املساحة املناسبة للتفكير بميزات املهنة ونقاط القوة  أيضا تم العمل مع كل طالب في

 .ونقاط الضعف الخاصة بها

 

 
ً
و أن موظفي مركز التدريب املنهي وجدوا أن . وقد ثبت أن إضافة برنامج إلارشاد املنهي خالل السنة الدراسية الحالية للطالب مهم جدا

كما أن العديد من خريجي املركز من السنوات . املادة كانت باعتبار تحدي كبير للمركز في تنفيذه على املنهاج الخاص بهإضافة هذه 

 (.واحد لواحد)السابقة هم بحاجة ماسة لإلرشاد والدعم بشكل مباشر 

 .مع آلاخرين و للمتعة الشخصيةنظم املركز بعض ألانشطة الترفيهية للطالب وذلك ملنحهم الفرصة لتعلم مهارات التعامل كما 

 .ويعمل مركز التدريب املنهي بشكل متواصل على بناء عالقات قوية ومتواصلة مع رابطة مؤسسات التدريب املنهي 

 

 العمل لتحقيق الهدف. 5

هارات شاب وفتاة من مختلف محافظات وقرى ومخيمات الضفة الغربية من اكتساب امل 222الهدف العام من املشروع هو تمكين �.أ 

الحياتية التي تساعدهم في العثور على فرص العمل و املشاركة في صنع القرار على املستوى املحلي والوطني وبالتالي العمل على 

شهر تدريب فعلي في مركز  55شهرا منتهجين خاللها نظام التلمذة املهنية أي  52تطوير مستواهم الاجتماعي والاقتصادي على مدى 

أشهر متواصلة ، مع إجراء عملية تقييم من قبل مركز  7بعد ذلك يتم إرسال املتدربين إلى سوق العمل ملدة  التدريب املنهي ، 

                                                                                                                             .في السوق  في املهن الختلفة التدريب املنهي وأصحاب الورش للمتدربين

الحياتية باعتبارها عنصرا متكامال تدريب على املهارات التنمية الشخصية و �.ب 

أعطي جميع املتدربين مجموعه من املهارات  .في دورات التدريب املنهي

لتنمية الشخصية باإلضافة إلى املهارات الحياتية لتعزيز احترام الذات، 

أي صعوبات شخصية قد تكون لديهم نتيجة  ومساعدتهم على التغلب على

 . لخلفياتهم
ً
و يتعلم الطالب كيفية احترام ثقافة ألاخر وعدم التمييز بناءا

يتعلمون أيضا أن يدعم كل منهما آلاخر وال سيما في . على خلفيات بعضهم 

ويصبحون الطالب أكثر إدراكا أنهم . هذا الوقت من املصاعب الاقتصادية

ن يعانون من بعض الصعوبات كما يخضعون ليسوا وحدهم الذي

. لجلسات إرشاد وظيفي وتوجيه منهي تمكن الطالب من تحديد املهنة

وجلسات للتحدث عن أحالمهم . ومعرفة نقاط القوة والضعف الخاصة بها

 .املستقبلية و مهارات تأكيد الذات

التحاق الطالب في املركز نقوم بعقد جلسة إرشادية لهم من أجل  ومنذ

ا لتحقيق التنمية ساعدتهم على التأقلم مع املحيط، وهو أمر مهم جدم

باإلضافة إلى قضايا الصحة الشخصية، و الخضوع ، الشخصية للطالب

 .لفحص طبي منتظم وخضوعهم للعالج مجانا إذا كانوا بحاجة للعالج 

كما يشارك مركز التدريب املنهي مع منظمات الشباب بشأن ألانشطة 

 .زيز تنمية املهارات والقدرات بين الشباب والفتيات الالمنهجية لتع

ساعة من العمل التطوعي سواء في  12في شارك جميع الطالب وقد 

ومن ألامثلة على ذلك تنظيف ألاراض ي من املركز، البستنة في . مؤسسة التدريب املنهي أو في املجتمع املحلي مثل الحدائق العامة

زيين في مخيم عقبة جبر  الالجئين في أريحا ، و يساعد أيضا في تجديد املنازل لبعض ألاسر مؤسسة التدريب املنهي والرسم و ت



 7 

 

كجزء من التربية املدنية وتدريب الطالب على تعلم حول مواضيع مثل الفردية، الدولة و املجتمع والديمقراطية و . املحتاجة في أريحا

 .عون لدراسة حقوق العمال، وقضايا الصحة والقضايا املتعلقة باملخدراتكما يخض. التعددية وتسوية النزاعات وألازمات والتدخل

 

 .أو خلق أنشطة مدرة للدخل في الحقل الذي اختاروه/ متدربا على العثور على عمل و  222مساعدة �.ج 

الانتهاء من جلسات جماعية أسبوعية للطالب بعنوان التطوير 

ف الخاصة الوظيفي التي مكنتهم من تحديد نقاط القوة والضع

بهم حتى يتمكنوا من تحسين مستواهم في مجال تخصصهم الذين 

ويقوم مركز التدريب املنهي بتحضيرهم للعمل في . قاموا باختياره

أشهر، بعد قيام  7املهنة من خالل تدريبهم في سوق العمل ملدة 

م ومعرفة متطلبات املركز باالتصال بالدوائر ذات الصلة بمهنه

م بالتعاقد مع الورش القريبة من سكنهم السوق في املدن نقو 

زيادة فرص  و للتقليل من مسافات السفر وتخفيض كلفته

تدربين و أرباب العمل وستدرج ردود الفعل من امل. محليا همتوظيف

 .في التقرير السنوي املقبل

 

 تبادل الخبرات. 6

فهي  TEVT  ات وطنية استنادا إلى الخبرة املكتسبة من املشروعلتشجيع تبادل الخبرات داخل و بين املنظمات املحلية، والدعوة إلى سياس

توفير التدريب املنهي للفلسطينيين املهمشين من  منظمة غير حكومية منتشرة في جميع أنحاء فلسطين الذين يركزون على 52مجموعة من 

والبر بأبناء الشهداء، والاتحاد  -املسيحية تتكون من ألاعضاء التالية أسماؤهم، جمعية الشبان املسيحية، جمعية الشابات. الشباب

اليتا قومي، ومدرسة ألامل، كلية الحجاوي، و البوليتكنيك، ودار اليتيم و دار ، مجلس كنائس الشرق ألاوسط، مدرسة طاللوثري العالمي

معاهد التدريب املنهي لتبادل الخبرات  هذه هي آلالية الرئيسية بين. وتستند غالبية هذه املنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية. الكلمة

. 
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 القدس –دائرة البرامج  .2

بعدة فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة، وذلك من خالل الدائرة الرياضية والدائرة الاجتماعية  0252خالل العام  قامت دائرة البرامج  

إيمانا منها  تطوير قدراتهم ومهارتهم املختلفة وذلكشبابية متنوعة لساعية بتفعيل وأشغال أعضائها ببرامج وأنشطة رياضية واجتماعية و 

بالعمل على تطوير قدرات مجتمعنا الفلسطيني بوضع جميع إلامكانيات املتاحة لتحقيق ذلك، كما تسعى دائرة البرامج لتوفير ألامن 

وفير بيئة فلسطينية صحية ونظيفة تساهم في صمود وألامان لجميع املشاركين ببرامجها من خالل تطوير وتجهيز جميع أقسامها آملة بت

 .البرامج والفعاليات التي أقامتها الدائرة.مجتمعنا املقدس ي الفلسطيني

 :ألانشطة الرياضية

خالل ساعات الدوام يمكن لجميع ألاعضاء السباحة وممارسة النشاطات 

ض ي ولكل فئة عمرية الرياضية حسب البرنامج املخصص لكل نشاط ريا

 .أوقات خاصة للرجال وأخرى للنساء تخصصحدا، كما على 

- :أقسام الدائرة الرياضية هي

بركة السباحة، ملعب الاسكواش، قاعة ألاجهزة الرياضية، قاعة تنس 

الطاولة، ملعب كرة السلة والطائرة الداخلي، قاعة البالية واللياقة 

، (طائرة  كرة قدم، كرة سلة، كرة يد، كرة) البدنية، املالعب الخارجية 

غرفة البخار وغرفة الساونا، غرف غيار مالبس الرجال، غرف غيار مالبس 

 .السيدات

- :النشاطات الرياضية وتتمثل بالتالي

قدم، )السباحة، تنس الطاولة، الاسكواش، ألالعاب الجماعية للكرات 

للطالب والكبار، غرفة ألاجهزة الرياضية كاراتيه، تاي ( سلة، يد، طائرة 

جميع أنواع ) وغا، باليه للفتيات، وجمباز، لياقة بدنية للسيدات تش ي، ي

 (Spinning)  ، وتمارين الدراجات الثابتة(الايروبيكس والزومبا والبيالتس

سنة، فتيان  50 – 1أطفال من سن :  تقسم الفئات العمرية بالدائرة إلى

سنة،  00 – 58سنة، شباب وطالب جامعيين من سن  52 – 52من سن 

سنة، شابات  52 – 52فتيات من عمر . فما فوق  00من سن  رجال

 فما فوق  00سنة، سيدات من سن  00 – 58وطالبات جامعيات من سن 

 

 

 

 :ةالدائرة الدورات الرياضية التعليمية التالي خالل العام أقامت: دورات الرياضيةال

� في عدد املشتركين  2أسابيع عدد الدورات  1دورات سباحة تعليمية مدتها

 مشترك ومشتركة 5122الدورات 

� عدد  52أسابيع عدد الدورات  2دورات اللياقة البدنية للسيدات مدة الدورة

 مشتركة 202املشتركات 

� عدد املشاركين  2أسبوع عدد الدورات  50دورات الكاراتيه لألطفال مدة الدورة

 مشترك ومشتركة 022

� عدد املشاركين  2دورات أسبوع عدد ال 50دورات كرة القدم والسلة لألطفال

 مشترك ومشتركة 522

� مشتركة 12دورات البالية والجمباز لألطفال عدد املشاركين 

عدد أالعضاء املشتركين في البرامج في 

 .مشتركا ومشتركة 666القدس لهذا العام 
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مجموع املشاركين بكافة ألانشطة الاجتماعية 

 .مشترك ومشتركة 0333بلغ حوالي 

كما قامت الدائرة بعدة فعاليات وأنشطة مجتمعية وشبابية 

ساعية للتواصل مع مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام والشبابي 

م بشكل خاص، أيمانا بأن الشباب هم املستقبل لذا علينا منحه

ر من مهارتهم، يالفرص والبرامج املناسبة لسد احتياجاتهم وتطو 

كما قامت الدائرة باستضافة برامج وأنشطة واجتماعات لعدد 

من املؤسسات املجتمعية والشبابية في قاعات وغرف أقسامها 

  .املختلفة

 Middle East Partnership  معكما وقامت الجمعية بالشراكة 

Initiative Local Grants Program (MEPI)  على عمل دورات

قياده شبابية بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة ومدارس 

طالب وطالبة تتراوح  522القدس حيث تخرج من هذه الدورات 

  .سنة 05الى  51اعمارهم من 

 وإقامتو هولندا من أملانيا، استقبال وفود قامت الجمعية ب

دسيين وزيارات مع مجموعات الشباب املق لهم اجتماعات

لألماكن التاريخية والدينية في القدس وزيارات للمؤسسات 

 .التعليمية والاجتماعية والوطنية في الضفة الغربية

ورشات ودورات في مجال إلارشاد املنهي  الدائرة  استضافتكما 

لطالب وطالبات مدارس القدس، ودورة قيادة شابة للطالب 

 .51–52والطالبات من عمر 

الدورات الرياضية  جييمجموعات أولياء أمور خر  تضافتاسو 

اجتماعات  واستضافت خالل حفل توزيع الشهادات ألطفالهم

 . بعض املؤسسات الرياضية والشبابية
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 البرامج الصيفية

تضع دائرة البرامج في الجمعية جميع إمكانياتها املتاحة لتوفير 

فيهية ألبنائنا الطلبة ذكور برامج وفعاليات رياضية واجتماعية وتر 

سنة ساعية إلى إشغالهم وتعبئة أوقات  52 – 2وإناث من سن 

فراغهم ومساعدة أولياء أمورهم العاملين خالل العطلة 

الصيفية الطويلة،  لذا قامت دائرة البرامج ومن خالل أقسامها 

 2بتنظيم برنامجها الصيفي السنوي لألطفال وقامت بتنفيذ 

اإلضافة إلى مخيم الكاراتيه وبرنامج رياض ي مخيمات صيفية ب

سنة، كما عملت على تدريب  52 – 52خاص للطالب من سن 

املتطوعين الشباب للعمل واملساهمة في ألاشراف على املخيمات 

 .الصيفية وألانشطة الشبابية

استضافت الدائرة عدد من مجموعات أطفال وشباب من أندية 

ات رياضية واجتماعية ومؤسسات شبابية مقدسية في لقاء

 مشتركة

 بمناسبة يوم املرأةعدة مؤسسات نسوية  وبالتعاون مع 

شهر آذار وذلك لعمل  خاللامرأة  022 الدائرة  باستضافة

 .ي للسيدات فقطبرنامج ترفيه

 

 :زيارة خاصة إلى القدس

 & East Jerusalem Y’s Menوباشراف  Y’s Men & Women Club/ Sweden  بالتعاون مع

Women’s Club ستضافة أطفال من باالجمعية بالتعاون مع مؤسسات ألاطفال  قامت

سنة لقضاء يوم بالقدس لزيارة أالماكن املقدسة  50 – 2الضفة الغربية من عمر 

تمكنا هذا العام من .والتاريخية ومن ثم السباحة في الجمعية وتناول الغذاء وتوزيع الهدايا

 .ل وطفلة طف 512إحضار 

امت الدائرة بعمل رحالت لسيدات الجمعية في البلدة القديمة تحت عنوان اعرف كما وق

 .بلدك ورحلتين إلى منطقة البحر امليت

 

 :التحديات التي تواجه دائرة البرامج

ما زالت تسعى دائرة البرامج بالجمعية جاهدة تحسين وتطوير جميع مرافقها وخدماتها التي 

نها بأن يستفيد جميع املنتفعين أطفال وكبار إناث تقدمها للمجتمع املقدس ي، حرصا م

ف الاقتصادية الصعبة التي تمر وذكور بالحد ألاعلى في جو عائلي وبيئة نظيفة، ولكن للظرو 

املدينة و لكثرة الضرائب التي تفرض على املؤسسات ال بد من البحث وإيجاد دعم مالي  بها

 .لتغطية الضرائب واملحروقات سوالر وكهرباء وماء
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 بيت ساحور  –برنامج التأهيل   .0

الاشخاص ذوي الاعاقات . هذه هي فئاتنا املستهدفة... انهم ببساطة يقاتلون للعيش في مجتمع كريم لتكون لديهم فرص كأي انسان آخر

 ...هؤالء هم من ندافع عن حقوقهم. ناجين من العنف السياس يال صدومين و املالجسدية، و 

للعب، حقهم في حرية التعبير، حقهم في التعلم، حقهم في الحصول على الخدمات، وألاهم من ذلك كله، حقهم في الحياة، حقهم في ا

لسوء الحظ، ألاشخاص الذين نخدمهم ال يزالوا يواجهون ويعانون من عدة أنواع من العقبات، . حقهم أن ُيعاملوا بكرامة وليس بعطف

. لهم ألاذن الصاغية واليد الراعية نقدم... لهذا السبب نحن هنا... والعوائق وألاضرار

احتياجاتهم، وندرك أولوياتهم على نحن نقدم عوامل التمكين، ونسلط الضوء 

نحن . أبعد من الصدمات وإلاعاقاتونساعدهم على ادراك قدراتهم التي هي دائما 

قودهم للعيش حياة منتجة وكريمة؛ حياة بعيدة عن التمييز والعزلة والخوف ن

ألاشخاص الذين نخدمهم هم أشخاص متضررين . اء وإلاهمالوالرفض وإلاقص

 "...ضرر مزدوج"ويعانون من 

 

قضايا وحقوق الفئات املستهدفة لدينا، ونحن نعمل على اتباع املنهج الشمولي إلعادة  ، باالضافة الى الايمان في 0252خالل العام 

مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في املجتمع فضال عن التصدي أعطينا ألاولوية لزيادة  ،تأهيلهم وإعادة إدماجهم في املجتمع

 . النتهاكات حقوق إلانسان والتمييز

 

في الواقع، لقد ترك نهجنا الشمولي تأثير ملحوظ على إجراء تغيير في حياة ألاشخاص الذين عملنا معهم، الش يء الذي استمر باعطائنا 

ان الذي يجعل تدخلنا ناجح هو حقيقة أن تأثيره امتد إلى . ن كل التحديات والصعوبات التي نواجههاحافزا قويا لالستمرار على الرغم م

في الواقع، إن التغيير في حياة ألافراد يؤثر إيجابيا على . ها واملجتمع ككل/التأثير إلايجابي ليس فقط للمنتفع، ولكن أيضا ألسرته

 .وهذا يعكس بالتأكيد على املجتمع، ويقويها ويفرض تطورها. حماية أعضائها ودعمهمديناميكية ألاسرة، وبالتالي تعزيز دورها في 

 

 الدعم النفس ي والاجتماعي الذي قدمناه للمنتفعين 
 

كل نقطة تحول ساعدتهم على بدء حياة جديدة مليئة بالتفاؤل وألامل بعد لدينا ش

أن اضطرابات ما بعد الصدمة قد انخفضت بشكل كبير، والغالبية  وأيضا ما كان ملفتا هو . فترة طويلة من العيش باألحداث الصادمة

ت ألامل نحو مستقبلهم وأصبح لديهم تصور حالي للحياة بطريقة إيجابية ما تم التركيز عليه . العظمى من الناس الذين عملنا معهم نم 

بحوا جاهزين للوصول إلى عمق أنفسهم والى هو الاستقرار ليص -سواء املصدومين أو أشخاص ذوي اعاقات –عند العمل مع املنتفعين 

املشاكل والهموم املتراكمة، ومن ثم التعامل معها ومحاولة التخلص منها وتحقيق حالة من السالم الداخلي، وبالتالي يصبحوا جاهزون 

 .ومستعدون لتغيير حياتهم إلى ألافضل ووضع خطة ملستقبلهم

 

منتفع  5225وتم العمل مع . دي للمنتفعين في كافة أنحاء مناطق الضفة الغربيةجلسة ارشاد فر  52222، تم تقديم 0252في عام 

هم من % 70.0سنة و  01-50من املنتفعين اعمارهم كانت تتراوح بين % 25.1من الجدير بالذكر أن . ومنتفعة من الضفة الغربية بأكملها

 . سكان القرى 

 

شخص ذوي اعاقات و أطفال أسرى محررين وأمهات ألاشخاص ذوي  170ل عي اباالضافة الى ذلك، تم تقديم خدمات الارشاد الجم

 . الاعاقات وأمهات ألاسرى املحررين

 

اعادة املعالجة و تخفيف )  EMDRهو تغير سلوك املنتفعين لدينا وخصوصا الذين اتبعوا منهجية  0252من الاشياء املهمة خالل عام 

باالضافة الى ذلك، نحن . ، هؤالء املنتفعين أنهوا التدخل برؤية واضحة ملستقبلهمفي الحقيقة  ).الحساسية من خالل حركة العينين

يمكننا أن نرى ألامل الذي يحل محل اليأس الذي يسكنهم، يمكننا أن نرى . نستطيع أن نلمس التغيير الذي يخلقه عملنا في حياة ألاخرين

 .مكننا أن نرى ألامل وألاحالم من أجل مستقبل أفضل كثمرة لعملناباختصار، ي. التشويش يتحول إلى رؤية واضحة وخطط صلبة للحياة

 

 55للدعم النفس ي الاجتماعي يغطي ( متخصص 071مكون من ) طوارْي فريق  55في مجال الدعم النفس ي الاجتماعي، نعمل من خالل 

 :محافظة في الضفة الغربية، لتحقيق ما يلي

ملا يقارب الربع قرن، تم اعطاء 

اهتمام ضخم وجهد كبير للتأكد 

ألاشخاص  هؤالءمن أن 

 ".فضلحياة أ" يعيشون 
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 :تدخل طارئ 

ارئ يتحركون بشكل فوري لالستجابة للطوارئ وألاحداث السياسية والاجتماعية خاصة عندما يكون فرق الدعم النفس ي الاجتماعي للطو 

 2812حالة طارئة أثرت على أكتر من  212، استجابت فرق الدعم النفس ي الاجتماعي للطوارئ الى 0252خالل عام . الضحايا هم ألاطفال

تركزت التدخالت أيضا الى الوصول على املناطق ألاكثر (. اناث 5217و  ذكور  5270)أم و أب  0228و( اناث 5252ذكور،  0512)طفل 

على الرغم من الصعوبات في الوصول إلى تلك املناطق، فقد عملت الفرق بجد لضمان الاستجابة  .عرضة للهجوم والبعيدة واملهملة

 .السريعة والفعالة

تم مساعدة البنات والاوالد . طق املتضررة لوضع خطط التدخلعقد ألاخصائيين الاجتماعيين جلسات تقييم الاحتياجات في املنا

باالضافة الى تقديم الدعم النفس ي . وألامهات وألاباء وافراد العائلة املتضررين للتفريغ والتعبير عن مشاعرهم والتحدث عن الحدث

 . الاجتماعي ألاولي

عي للبنات وألاوالد وأنشطة فرح ومرح وجلسات اارشاد جم تم تقديم جلسات. تم تطوير خطط التدخل بناءا على تقييم الاحتياجات

حالة في حاجة إلى املشورة املتعمقة في الارشاد أو خدمات أخرى بناء على احتياجاتهم،  082باإلضافة إلى ذلك، تمت إحالة . ارشاد لألهالي

 .كاديمي واملنهي، واملساعدات الطبية وإعادة التأهيلإلاعاقات واملساعدات املالية والقانونية وإعادة إلادماج ألا: وتضمنت هذه الحاالت

 :عي لألطفالاجلسات الارشاد الجم

في الضفة الغربية هم الناجين من العنف السياس ي والاجتماعي، حيث تم تقديم جلسات ارشاد ( ولد 5572بنت و  5218) 0127أكثر من 

وقد . من القلق وبناء الثقة بالنفس والتفريغ والتعبير عن مشاعرهم هذه الجلسات ساعدت ألاطفال على تقليل مستوى التوتروالحد. لهم

صممت هذه الجلسات أيضا لتعزيز آليات املرونة والتأقلم الخاصة بهم والتي تمكنهم وتجعلهم قادرون على التعامل مع الصعوبات التي 

 . جلسات ارشاد 7حوالي  لىع طفل ويحصلون  51جلسة، حيث أن كل مجموعة مكونة من  5205تم تقديم . يواجهونها

 :ورحالت( أيام فرح ومرح)أنشطة ترفيهية 

وشملت أنشطة  لتعزيز التعبير عن الذات والثقة بالنفس، وكذلك . طفل في مناطق التدخالت 7811يوم ترفيهي شمل  558تم تنفيذ 

ذلك، قدمت ألانشطة الترفيهية مساحة باإلضافة إلى . ساعدت ألاطفال على تقليل التوتر والقلق بعد التعرض للحوادث الصادمة

 .لألطفال للتفاعل مع ألاطفال آلاخرين من خالل أنشطة نفسية اجتماعية  ممنهجة شملت الرسم وألالعاب املختلفة

إلى ( إناث 105ذكور،  278)طفل  5222رحلة ميدانية لألطفال من الذين شاركوا في جلسات الارشاد،  52باالضافة الى ذلك، تم تنظيم 

ساعدت هذه الرحالت ألاطفال املتضررين واملصابين بصدمات . شاركوا في هذه الرحالت( إناث 522ذكور،  00)من ألاهالي  512انب ج

نفسية قضاء بعض الوقت بعيدا عن املناطق املضطربة التي تحدث فيها أعمال العنف إلى جانب توفير مساحة لهم حيث يمكنهم تفريغ 

باإلضافة إلى ذلك، تم مساعدة ألاطفال على العودة إلى . ة جديدة مثل الرياضة واملسرح والدراما والرقصمشاعرهم واملشاركة في أنشط

 .الحياة الطبيعية واستئناف حياتهم بسعادة وبمشاعر ايجابية

 CRC day) : (يوم اتفاقية حقوق الطفل

احتفال بيوم  -UNRWA، وكذلك (زارة التربية والتعليموزارة الشؤون الاجتماعية وو )نفذت الفرق بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة 

قدم هذا الاحتفال فرصة ألكثر من . في جنين ورام هللا والقدس وبيت لحمنفذت  CRCاربعة أيام . 0252اتفاقية حقوق الطفل في ديسمبر 

. ي الكرامة والاحترام والعيش في سالمللمطالبة بحقوقهم ف( إناث 77ذكور،  22)من ألاهالي  552و ( إناث 5222ذكور،  5021)طفل  0021

وكانت فرق املسرح و املهرجين والعروض الكشفية جزء من البرامج خالل هذه ألايام إلى جانب العديد من العروض التي نظمها ألاطفال 

 .أنفسهم

 : جلسات ارشاد ألاهالي

لكيفية حماية ودعم ألاطفال وتطوير مهارات إيجابية أم وأب من الذين حضر جلسات الارشاد لألهالي كانوا جاهزين بشكل أفضل  5752

باإلضافة إلى زيادة وعيهم وتشجيعهم على . الجلسات أيضا قدمت لهم الفرصة للتفريغ والتعبير عن مشاعرهم. أكثرعند التعامل معهم

 .الاقتراب من املؤسسات التي تقدم الخدمات النفسية والاجتماعية عند الحاجة
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 :تنسيق واشراف

 تنسيقي لفرق الدعم النفس ي للطواريء في  17 عقد
ً
محافظة وحضره أعضاء الفريق الذين يمثلون منظمات املجتمع املدني  55اجتماعا

تم تحديد مناطق وحاالت الطوارئ التي هي بحاجة . واملنظمات غير الحكومية املحلية العاملة في قطاع الطوارئ النفسية والاجتماعية

 .شتركة للتدخل وتنفيذ ألانشطة مع املشاركة الفعالة وإشراك منظمات الفريقتم تعيين خطط م. للتدخل

 :دليل التدخالت

وشمل هذا الدليل املنهجيات . خالل فترة التقرير، تم تطوير دليل لتوثيق الخبرات املتراكمة لتدخالت الفرق النفسية الاجتماعية

سيتم استخدامه لتدريب فرق الطوارئ النفسية الاجتماعية في . ألازمات املستخدمة ويعكس الخدمات املطلوبة ونوع التدخل في أوقات

جميع أنحاء الضفة الغربية، وسيتم طبعه وتوزيعه خالل فترة التقرير القادمة إلى منظمات املجتمع املدني واملدارس والتجمعات 

 . والوزارات ذات الصلة واملنظمات الحكومية واملنظمات ألاخرى املحلية والدولية

 :تدريب أعضاء الفريق وأعضاء منظمات املجتمع املدني واملجموعات

غطت الدورات التدريبية . عقدت ست دورات تدريبية ألعضاء الفريق ومنظمات املجتمع املدني على أساس الحاجة الفعلية للمشاركين

باللعب والدراما النفسية و موضوعات أخرى  و العالج ISACمواضيع مختلفة تتعلق بالتدخل النفس ي والاجتماعي أثناء الطوارئ و دليل 

في تقييم التدريب، أشار املشاركون أنهم حصلوا على التقنيات الجديدة التي تخولهم للتعامل مع الحوادث اليومية التي . ذات الصلة

 .تحدث في محيطهم

ين في القدس الشرقية، يخدم هذا البرنامج برنامج تحسين خدمات الدعم والحماية املجتمعية النفسية والاجتماعية لألطفال واملراهق

ي الفتيات والفتيان في ألاحياء املستهدفة الذين هم ضحايا العنف واملمارسات التمييزية واملضايقات املستمرة من قبل الاحتالل إلاسرائيل

 :وهنا نسلط الضوء على إلانجازات التالية. واملسطوطنين

 

الذين تلقوا الدعم النفس ي والاجتماعي في جلسات الارشاد منظمة تغطي  (ذكور  211اناث ، 220)طفال  287استهداف ��

الجلسات تهدف إلى . املوضوعات التي أثرت في التواصل بين ألاطفال وألاخصائيين الاجتماعيين وكذلك تبادل آلاراء وألافكار

آلاخرين؛ كما تهدف للحد من العنف تعزيز السلوك الاجتماعي إلايجابي وبالتالي تحسين طرق التعامل مع بعضهم البعض ومع 

 .الشفهي والجسماني وزيادة الوعي والسلوك النفس ي والاجتماعي لألطفال

من ألاهالي  باالضافة الى املشاركة في جلسات الارشاد لألهالي التي تضمنت  شخص 107دعم نفس ي اجتماعي لتم تقديم ��

وتضمنت . قادرين على بناء معرفتهم وتبادل آراءهم وخبراتهموألانشطة التي من خاللها اصبحوا مواضيع مثل زيادة الوعي 

 .الجلسات مواضيع تتعلق بتحسين الثقة بالنفس وتقليل العنف وتعزيز التواصل و صعوبات املراهقين وتخفيف التوتر

( طفل 5821طفلة و 0202) طفال  2272تم عقد عدد من ألانشطة الترفيهية و الرحل في كل مؤسسة مجتمعية شارك فيها ��

كل ألانشطة كانت منظمة من قبل ألاخصائيين . بشكل ايجابي مع مساعدة املتطوعين وبالتنسيق مع املؤسسات املحلية

لذلك، حضر املدربين وأعضاء لجان املدارس ومعلمين املدارس . وأعضاء املؤسسات املحلية الذين شجعوا ألاهالي للمشاركة

يوم فرح ومرح التي عقدت بالتنسيق مع  21ألانشطة الترفيهية شملت . ألانشطة أيام الفرح واملرح حيث ساعد هذا في انجاح

شملت هذه ألايام ترفيه وأنشطة تعليمية ساعدت في . مؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات املجتمعية املحيطة وألاعضاء

اإلضافة إلى تفريغ الضغط الذي تعزيز العالقة بين ألاطفال أنفسهم وألاهالي، فضال عن رفع وعي ألاطفال واملشاركين ب

 . رحلة ميدانية خالل هذه الفترة 50وتم عقد . يواجهونه خالل النهار

تم تخطيط وتنظيم ثمانية مخيمات صيفية لتعزيز مهارات ألاطفال واملعرفة وكذلك تقوية وبناء العالقات ينهم وبين أهاليهم ��

 .وبين بعضهم البعض
 

ئيين الاجتماعيين في كل من جمعية الهالل ألاحمر الفلسطيني،ومركز الارشاد الفلسطيني تم عقد تسعة دورات تدريبية لألخصا

وأخصائيي جمعية الشبان املسيحية حيث تم تغطية مواضيع تتعلق بحماية الطفل والعنف وإلاساءة ضد ألاطفال وحقوقهم 

 
 
باملهارات ألاساسية ملساعدة املنتفعين لتبادل ن ألاخصائيين الاجتماعيين والعالج البديل والعالج التعبيري والسرد مما مك

املشاعر والحديث عن املخاوف وكذلك تطوير مهاراتهم لتسهيل جلسات الارشاد وديناميات الجماعة والتأهيل والخدمات 

أفراد املجتمع وأعضاء مؤسسات املجتمع املدني وقد شارك ايضا في هذا التدريب  YMCA.املهنية في نطاق عمل ال 
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كل تدريب عقد ملدة يومين حيث كان حول تعاطي . وعين الذي عقد في كل مؤسسة من مؤسسات املجتمع املدنيواملتط

املخدرات والتوعية من مخاطرها واعطاء ألادوات للتصدي لها وأيضا كان حول املهارات الحياتية لتعزيز معرفتهم في التعامل 

وعالوة على ذلك، عقدت جلسات الاشراف . ة والصعوبات الاجتماعيةمع ألاطفال وكذلك كيفية التعامل مع السلوكيات السيئ

بهدف مشاركة إلانجازات لألنشطة وتقييم وتطوير مهارات وكفاءات ألاخصائيين الذين يعملون مع ألاطفال وألاهالي وأولئك 

 .الذين يسهلون ألانشطة الترفيهية وكذلك إلاشراف على املشروع

 

التأهيل املنهي ملنتفعي البرنامج الذين هم بحاجة لهذه الخدمة  من  أشخاص ذوي إعاقة وأطفال  تم تقديم خدمة  0252خالل عام 

وشبان أسرى محررين الذين خرجوا من بعد تحررهم من سجون الاحتالل إلاسرائيلية أشخاًصا مختلفين عن آلاخرين و غير مستقرين و 

ة إلى قسم التأهيل املنهي في /منتفع 221تم تحويل . ة ملستقبلهممحبطين وفاقدين لألمل وبحاجة للمساعدة في وضع خطط جديد

ة في وضع هدف من /منتفع  221البرنامج من أجل الحصول على خدمة التقييم املنهي ونتيجة لتلقي خدمة إلارشاد الوظيفي تم مساعدة  

عملية تعاون مع مراكز التدريب املنهي املحلية، خالل سد الثغرات بين قدراتهم وميولهم وسوق العمل في املجتمع املحلي وقد تال ذلك 

املؤسسات املختلفة، ورشات عمل، ومصانع بهدف مساعدة املنتفعين إليجاد فرص تدريب منهي مناسبة لهم، وبالتالي تمكينهم من 

 18التدريب املنهي ل شهدت فترة التقرير هذه تسهيل توفير . الحصول على املهارات الالزمة ليصبحوا جاهزين لاللتحاق بسوق العمل

ل نقطة تغيير في حياتهم وقادهم إلى أن يعيشوا حياة أفضل/منتفع 58ة وأيًضا توظيف /منتفع
 
 .ة، مما شك

مشروع تشغيل ذاتي للمنتفعين من ذوي الاعاقات الحركية حيث ساهمت في تعزيز ثقتهم  بأنفسهم  51وفي نفس السياق تم تنفيذ  

لى أنفسهم بحيث أصبحوا أفراًدا منتجين قادرين على أن يكسبوا عيشهم بأنفسهم، وأصبح لديهم حياة واحترامهم لذاتهم واعتمادهم ع

 . مستقرة بعد تعرضهم ألنواع متعددة من املعاناة من جراء إلاعاقة

 

يد من ألاشخاص ان تلقي خدمة التأهيل ألاكاديمي جعل العد. كون الشخص من ذوي إلاعاقات ال يعني أن النجاح هو حلم بعيد املنال

ونتيجة لذلك، لم تتغير فقط النظرة السلبية من املجتمع تجاه هؤالء ألاشخاص املهمشين ، . ذوي إلاعاقة يحصلون على حقهم في التعلم

( أنثى 25ذكر و  21)من املنتفعين  11تلقى  0252خالل عام .  بل أعطي هؤالء ألاوالد والفتيات الصغار فرصة لتحسين وضعهم النفس ي

 مساكن جرت في التي التعديالت ومما ال شك فيه أن. مة التأهيل ألاكاديمي  مما ساعدهم على تخطي املشاكل التي يواجهونهاخد

 ألن هذه وهذا صحيح .املتضررين هؤالء ألاشخاص إعادة إدماج عملية سهلت وألاماكن العامة املدارس ، و إلاعاقة ألاشخاص ذوي 

باالضافة الى تمكنهم  .، وعززت ثقتهم بنفسهم وزادت استقاللهملهؤالء املنتفعين النفسية والاجتماعية لةالحا إيجابيا على أثرت التعديالت

 ألاهداف الحفاظ على التي تساهم في من العوامل الرئيسية تشكل واحدة التعديالت أن هذه تجدر الاشارة هنا الى. من التحرك بحرية أكثر

وأن  كرامتهم، ويحافظوا على بأهميتهم يشعروال تساعد املستفيدين التعديالت تنفيذ هذهبمعنى أن  ،الارشاد لعملية النفسية والاجتماعية

. إلاعاقات ألاشخاص ذوي  مساكن تعديل في 28 تم عقدخالل فترة التقرير، . تحقيق أهدافهمو  التخطيط ملستقبلهم يكونوا قادرين على

وساعدتهم  الحياة ألاكاديمية إلاعاقات في ألاشخاص ذوي  إدماج عملية أيضا هلتمدرارس س 2 التي جرت في التعديالت باالضافة الى ان

ذوي  الطالب آلاخرين شجع ُممكن الوصول اليها مدارس، فإن وجود وعالوة على ذلك. ذاتهم واعتمادهم على ثقتهم بأنفسهم استعادة على

 . لتسجيل فيهال إلاعاقة

حركة والاجهزة العاجلة كتزويدهم بالكراس ي املتاملساعدة املساعدات الطبية و  من يةة الخدمة الحيو /منتفع 28، تلقى 0252في عام 

 .الطبية املساعدة الاخرى 

 

ما من شك في أن العمل مع أسر املنتفعين يساهم في مساعدتهم على تقبل وضع أبنائهم وبناتهم، باإلضافة إلى الحفاظ على ألاهداف التي 

هذا باإلضافة إلى مساعدتهم على تخفيف الضغوطات الشخصية والصعوبات واملشاعر . همنعمل عليها من خالل ضمان دعمهم ل

السلبية التي حصلت نتيجة الصعوبات التي يواجهونها مثل القلق على أبنائهم في السجون، إلى جانب رؤية جنود الاحتالل يأخذون 

/ خالل فترة التقرير عملنا مع أسر املنتفعين كمجموعة و . فالهمأطفالهم من منازلهم مكبلين اليدين وعدم القدرة على منعهم وحماية أط

وقد ترك هذا التدخل تأثير كبير . لقد عملنا أيضا مع مجموعات من ألاهالي. أو بشكل فردي حيث كان هناك احتياجات مختلفة لألمهات

ن العمل مع ألاسرة، وعند عدم فهم ألاهالي وهذا صحيح نظرا لحقيقة أن العمل مع ألاطفال ال يمكن أن يكتمل دو . على نجاح عملنا

 . للتغييرات التي تحدث ألبنائهم ورفض ألاعراض التي يعانوا منها وعدم معرفة كيفية التعامل معهم ؛ عندها تحدث مشاكل أكبر للمنتفع
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قيق التقدم في آليات التخطيط سلسلة من التغييرات في مجال املناصرة التي تهدف إلى تنظيم العمل في هذا املجال وتح 0252شهد عام 

من . والتنفيذ والتقييم والتوثيق بهدف تحقيق نتائج أفضل على املستويات القانونية والبيئية والاجتماعية لألشخاص ذوي إلاعاقات

 :التغييرات التي جرت في هذا الصدد، ما يلي

نش ئ فريق املناصرة ليمثل كل فرق برنامج التأهيل��
ُ
هو مرجعية ( الذي هو واحد من موظفي البرنامج)ق كل عضو في هذا الفري. أ

وعالوة على ذلك، يساهم هذا العضو لتنسيق العمل في مجال املناصرة وجمع البيانات . ها/للعمل في هذا املجال في منطقته

 .والتخطيط وتقييم ألانشطة املتعلقة باملناصرة والحمالت

إلى جانب املساهمة في تعزيز النهج القائم في . واملشرفين لبرنامج التأهيلتم عقد دورة تدريبية في مفاهيم التنوع لألخصائيين ��

على ما يبدو أثر التدريب بشكل واضح على شخصية املتدربين وآرأهم بطريقة . التعامل مع قضايا ألاشخاص ذوي إلاعاقات

 .إيجابية

سية في تناول قضية الاعاقة من منظور تم إعداد املسودة ألاولى لسياسة املساواة لألشخاص ذوي الاعاقات كخطوة أسا��

 .حقوقي وتنموي  لقضايا إلاعاقة على الصعيدين الفلسفي وإلاجرائي

 

 :جاءت أنشطة التوعية التي نفذت مع أهالي ألاشخاص ذوي إلاعاقة بالنتائج التالية

ئهم وبناتهم، فضال عن إعطاء أهل ألاشخاص ذوي إلاعاقات فرصة لتبادل الخبرات، مما يسهم في رفع مستوى قبول أبنا��

 .تحسين وسائل التفاعل معهم دون إهمال أو إفراط في حمايتهم

 .ازدياد عدد ألاشخاص ذوي إلاعاقات الذين يستفيدون من خدمات برنامج التأهيل وخاصة خدمة التقييم املنهي��

اص ذوي إلاعاقات ويصبحوا حشد عدد كبير من ألاهالي الذين ليس لديهم أطفال ذوي إلاعاقات ليدافعوا عن حقوق ألاشخ��

 .أكثر تفهما الحتياجاتهم للوصول إلى هذه الحقوق، وال سيما الحق في التعليم الجماعي

زيادة في عدد ألاهالي لألشخاص ذوي إلاعاقات الذين اكتسبوا املعرفة في القانون الفلسطيني لالعاقة وكذلك في آليات ��

 .املناصرة لتفعيل القانون والاستفادة منه

 :نفس السياق، أدت أنشطة التوعية التي جرت مع مؤسسات املجتمع املدني إلى النتائج التاليةفي 

تشكيل لجنة محلية للتواصل مع صناع القرار وتعزيزها ��

 5888لعام  2لتنفيذ القانون الفلسطيني لالعاقة رقم 

 .الخليل/ في بلدة دورا 

ي التأثير إيجابيا على نهج ممثلي مؤسسات املجتمع املدن��

حول آليات التعامل مع ألاشخاص ذوي إلاعاقات 

وقضاياهم بطريقة تخدم إعادة إلادماج الشامل 

 .واملشاركة الفعالة بدال من العزلة وانعدام الفرص

 :ملؤسسات القطاع الخاص توعويةأنشطة 

ق مع الغرف التجارية في مناطق وبالتنسي" إلادماج الاقتصادي والاجتماعي لألشخاص ذوي إلاعاقة في الضفة الغربية "ضمن مشروع 

 .مختلفة من الضفة ، تم تنظيم ثالث ورش عمل نفذت في بيت لحم ونابلس وطولكرم

عملية التنظيم شملت جمع البيانات املتعلقة بمؤسسات القطاع الخاص، وزيارة هذه املؤسسات لتعزيز املشاركة فضال عن إعادة النظر 

مؤسسة، حققت النتائج  28ورشات العمل التي استهدفت . ي إلاعاقات في العمل الالئقفي دورها فيما يتعلق بحقوق ألاشخاص ذو 

 :التالية

 .اكثر حساسية لقضايا الاعاقة ومصطلحاتها خدمة من قبل املشاركين بحيث اصبحتطرأ تغيير كبير في اللغة املست��
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العديد من الشركات واملؤسسات عبرت عن استعدادها ��

ى النهج وكذلك تكييف بيئة لتطوير كوادرها على مستو 

لفسح املجال امام توظيف ألاشخاص ذوي  شركاتهم

 .إلاعاقات

توقيع خمس مذكرات تفاهم بين برنامج التأهيل ��

مذكرات . وشركات القطاع الخاص في منطقة طولكرم

التفاهم هذه سوف تساهم في تسهيل وصول ألاشخاص 

 ذوي إلاعاقات إلى الحق في العمل الالئق، تماما مثل

غيرهم من املواطنين ضمن أدوار ومسؤوليات واضحة 

 .ومحددة

أعربت العديد من املؤسسات والشركات استعدادها إلعادة النظر في مشروع مذكرات التفاهم والتواصل مع البرنامج للتوقيع ��

 .عليها في املستقبل القريب

إلاعاقات وعدم التمييز على أساس ملصق بشأن تشجيع أصحاب ألاعمال لتشغيل ألاشخاص ذوي  2222طباعة وتوزيع��

 .إلاعاقة

، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع املؤسسات الحكومية املختلفة بما في ذلك مديريات وزارات العمل 0252خالل عام 

 .والشؤون الاجتماعية والصحة، وإلاعالم، والتعليم، واملحافظات والبلديات

 :آلاتيمن بين نتائج هذه الاجتماعات، سلط الضوء على 

 .تعديل استمارة فحص مالئمة مواقع العمل مع القانون لشمل بنود خاصة بقضايا الاعاقة��

تسليط الضوء على أهم القضايا التي تمثل أولوية ملعالجتها من أجل تحسين واقع الحصول على الخدمات الصحية ��

 .لألشخاص ذوي إلاعاقات

الصحية واملباني لتكون مرخصة ومسجلة من قبل وزارة الصحة قبول وزير الصحة ملتابعة الوضع للوصول إلى املراكز ��

 .الفلسطينية

وعد وزير الصحة التحقق من إمكانية توسيع دائرة ألاشخاص ذوي إلاعاقات الذين يستفيدون من التأمين الصحي الحكومي ��

 .عن طريق تخفيض نسبة الاعاقة املحددة التي تشكل شرطا لالستفادة من التأمين الصحي

الاتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي إلاعاقة و مركز ابداع ومذكرة تفاهم بين جمعية الشبان املسيحية القدس صياغة ��

املعلم و وزارة إلاعالم لتنظيم عملية التعاون بين املؤسسات الشريكة لتحسين الواقع ومعالجة القضايا املتعلقة باألشخاص 

 .مذوي إلاعاقات وحقوقهم من خالل وسائل إلاعال 

افتتاح حلقة نقاش مع إلادارة العامة للتدريب املنهي للمساهمة في خلق فرص مساوية في التدريب املنهي التي هي أكثر حساسية ��

 .الحتياجات ومنافع ألاشخاص ذوي إلاعاقات

 .أخذ التزام من بلدية الخليل لرصد ومتابعة قضية إمكانية الوصول إلى املباني وخاصة قرى اذنا خرسا��

 .فاقية مع بلدية جنين لتثبيت الاشارات وتحديد مواقف السيارات الخاصة لألشخاص ذوي إلاعاقات في املنطقةعمل ات��

هذا إلى جانب تسهيل عمل لجان . كسب تأييد عدد من املحافظين بخصوص قضايا وحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقات��

 .التنسيق في مناسبات مختلفة، وخاصة في مناطق الخليل وطولكرم ونابلس

 .النجاح في اعادة طالب املدارس إلى املدارس في محافظة الخليل��

 .تفعيل ملف يتعلق بنوع ودرجة إلاعاقة في وزارة الصحة��

التدريب املنهي في محافظة جنين إلدارة عملية توزيع عدد من ألاشخاص ذوي إلاعاقات إلى / عمل اتفاق مع مكتب العمل ��

 .خيارات التدريب املنهي املختلفة

 

قد سلسلة من الاجتماعات وتنفيذ أنشطة توعوية استهدفت منظمات مؤسسية مختلفة في جميع أنحاء الضفة الغربية لتحقيق عتم 

 :ألاهداف التالية
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رفع مستوى الوعي حول قضايا وحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقات والدعوة للحصول على حقهم في التعليم العالي والدفاع ��

 .يةعنهم للحصول على املنح التعليم

 . إعطاء فرصة آمنة لألطفال ذوي إلاعاقات وألاطفال دون إعاقة للتفاعل مع بعضهم البعض��

 .تشكيل لجان صداقة داخل املدارس لدعم الطلبة ذوي إلاعاقات��

رفع مستوى الوعي بين الطالب الذين ليس لديهم اعاقة والكوادر التعليمية بشأن آليات التفاعل إلايجابي واملناسب مع ��

 .ذوي إلاعاقات ألاشخاص

 .حشد أكبر قدر ممكن من أفراد املجتمع ملناصرة ودعم حقوق وقضايا ألاشخاص ذوي إلاعاقات��

حيث شملت طالب الجامعات وخاصة طالب الخدمة ( منهم من ألاشخاص ذوي إلاعاقات 12)مشاركا  815استهدفت ألانشطة 

، وطالب املدارس واملعلمين، وقادة الطالب ومديري املدارس، وكذلك املعلمين الاجتماعية وإلاعالم والقانون والتعليم، والهيئات التعليمية

 :واملشرفين من التعليم الجماعي، وخرجوا بالنتائج التالية

لألشخاص ذوي  متاحةتقديم توصيات إلى جامعة الخليل وجامعة القدس املفتوحة لجعل املباني والوسائل التعليمية ��

 .إلاعاقات

 .مختلفة في الضفة الغربية عاقات في اثني عشر مدارسةة صداقة لدعم الطالب ذوي إلا تشكيل اثني عشر لجن��

 .تمكين الكوادر التعليمية الستخدام آليات املناصرة بكفاءة بخصوص قضايا الطالب ذوي إلاعاقات��

ب لزيادة الوعي في واحد من املجالس القروية في محافظة الخليل حيث عالجت مواضيع  2222طباعة �� حقوق ألاشخاص كتي 

 .ذوي الاعاقات والخدمات املتاحة ذات الصلة

 :من بين نتائج الاجتماعات التي عقدت مع مراكز التدريب املنهي، تم تسليط الضوء على ما يلي

 .رفع الوعي لدى أصحاب املصانع واملراكز املهنية فيما يتعلق بحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقات��

يذ دورات التدريب املنهي لألشخاص ذوي إلاعاقات حيث يمكنهم الحصول على التدريب املوافقة على فتح فروع جديدة لتنف��

 .املنهي الذي يتزامن مع قدراتهم

على املستوى املركزي، وخالل النصف الثاني من العام، تم إنشاء شبكة إعالمية ملناصرة قطاع إلاعاقة وكذلك لالستثمار بمناسبة اليوم 

ونتيجة . خصصت الشبكة خطة العمل. ت للضغط على املؤسسات إلاعالمية ألاكثر شعبية في فلسطينالعالمي لألشخاص ذوي إلاعاقا

لذلك، تم بث سلسلة من الحلقات التلفزيونية وإلاذاعية التي تعالج معظمها موضوعات الحق في التعليم الجماعي والحق في الحصول 

 .عملعلى الخدمات الصحية والحق في املشاركة الكاملة في سوق ال

 :ساهم ذلك في تحقيق ما يلي

تحريك صناع القرار والتأثير على مواقفهم تجاه بعض الحاالت الفردية وكذلك تجاه بعض القضايا العامة مثل العمالة في ��

القطاع الحكومي والوصول إلى خدمات الصحة والتعليم العالي ضمن البيئات الجماعية في الجامعات الفلسطينية، هذا من 

 .  أخرى تم طرحها بين قضايا

 .تسجيل زيادة ملحوظة في البرامج إلاعالمية التي تعالج قضايا وحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقات��

 

قام . بناء على الاعتقاد بأن حركة ألاشخاص ذوي إلاعاقات هي حركة تكمن فيها القوة في وجود اتحاد قوي قدراته مبنية بشكل جيد

يحية القدس بتوسيع كل الجهود املمكنة لدعم الاتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي برنامج التأهيل في جمعية الشبان املس

 .إلاعاقات واملحافظة عليه

خالل فترة التقرير، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع فروع الاتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي إلاعاقات في الضفة 

 :ابراز ما يليمن بين نتائج هذه الاجتماعات، تم . الغربية

 .زيادة في عدد ألاشخاص ذوي إلاعاقات الذين هم أعضاء في الاتحاد وزيادة وعيهم بشأن حقوقهم��

مشاركة إدارات فروع الاتحاد في حضور وقيادة الاجتماعات وتنسيق الجهود لزيادة مستوى التعاون في تنفيذ ألانشطة ��

 .امليدانية
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ختلفة من الضفة الغربية التي استهدفت املجتمع املحلي وألاشخاص تنفيذ ورش عمل مع الحكم املحلي في مناطق م��

 .ذوي إلاعاقات والذي نتج عنه زيادة في وعي املشاركين فيما يتعلق بالتعديالت وأهميتها عند إصدار تراخيص البناء

نات املساعدة التحضير لزيارة وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية ملحافظة نابلس لتوزيع الكراس ي املتحركة واملعي��

لألشخاص ذوي إلاعاقات في املنطقة، في الوقت الذي قدمت فيه جمعية الشبان املسيحية القدس  باالشتراك مع 

الاتحاد وكذلك اللجان التنسيقية قائمة طلبات بما في ذلك التأمين الصحي وتأمين ألادوية والاحتياجات الطبية وتعيين 

. كز الصحية والعيادات الحكومية لتكون متاحة لألشخاص ذوي إلاعاقاتطبيب داخل اللجان الطبية وتعديل املرا

 .ونتيجة لذلك، وعد الوزير بمتابعة هذه القضايا وإيجاد حلول لها

 

سلسلة من الاجتماعات مع اللجان التنسيقية والشبكات ومختلف الهيئات ذات الصلة  0252شهدت ألاشهر ألاربعة ألاخيرة من العام 

 .لتخصيص الخطط وتوزيع ألادوار وتحديد ألانشطة التي  ستنفذ  بمناسبة اليوم العالمي لألشخاص ذوي إلاعاقات

 

التركيز على الشبكة إلاعالمية ملناصرة قطاع إلاعاقة والتحضير لحملة إعالمية بشأن القضايا  على املستوى املركزي وكما سبق الذكر، كان

الذي عقد ضمن "خطوتنا الثانية نحو املشاركة الفعالة وعدم التمييز "واملوضوعات املأخوذة من مخرجات وتوصيات املؤتمر الوطني 

وكان املؤتمر الذي عقد في رام هللا خالل شهر أيار تحت ". لضفة الغربية تمكين الشباب ذوي الاعاقات للتمتع بحقوقهم في ا" مشروع

رعاية املجلس ألاعلى لشؤون ألاشخاص ذوي إلاعاقات حيث تم اعداده وتنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي 

 .إلاعاقات ومركز ابداع املعلم

والتي تشمل الفئات " اعي والاقتصادي لألشخاص ذوي إلاعاقة في الشرق ألاوسطالدمج الاجتم"باالضافة الى ذلك، وضمن مشروع 

املستهدفة في القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املدني إلاقليمي وألاشخاص ذوي إلاعاقات يجب تسليط الضوء على الانجازات 

 :التالية

 

ملناصرة حقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقات في ( يةالعامة والخاصة والغير حكوم)سلسلة من الاجتماعات مع املؤسسات ��

 .شخصا من ذوي إلاعاقات في القطاع الخاص 01الحصول على عمل الئق، مما أدى الى توظيف 

ومن الجدير بالذكر أن . مذكرة تفاهم مع الجهات املعنية في القطاع الخاص لتوظيف ألاشخاص ذوي إلاعاقات 51تم توقيع ��

أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لألشخاص ذوي إلاعاقة يجب أن تحترم، وأن يتم إزالة مذكرات التفاهم هذه تنص على 

 .جميع حواجز العمالة من خالل التنسيق بين الجهات ذات العالقة

مذكرات التفاهم هذه تنص على إمكانية الوصول إلى الطرق . مذكرة تفاهم مع املجالس القروية والبلديات 02تم توقيع ��

يارات واملباني في هذه القرى والبلديات، وكذلك تدريب موظفي الخدمة العامة على لغة إلاشارة من أجل أن ومواقف الس

تم توقيع جميع مذكرات التفاهم املذكورة أعاله من قبل وزارة . يكونوا قادرين على التواصل مع ألاشخاص ذوي إلاعاقات

 .الحكم املحلي ووزارة العمل

وكانت هذه املنهجية ثمرة التدريب الذي حصل في لبنان والتي تهدف إلى تدريب . لقطاع الخاصتم إعداد منهجية التدخل ل��

 .موظفين جمعية الشبان املسيحية القدس حول كيفية الدفاع عن الحق في العمل في القطاع الخاص

يدة في فلسطين، وشملت الشركات قاعدة البيانات هذه هي الوح. تم بناء قاعدة بيانات ألكثر الشركات تأثيرا في الضفة الغربية��

 .موظفا فما فوق  02التي توظف 

قاعدة البيانات هذه ضرورية للتأثير على . تم بناء قاعدة بيانات أخرى لألشخاص ذوي الاعاقات املؤهلين أكاديميا ومهنيا��

 .صانعي القرار لتوظيفهم كلما أمكن ذلك

ب املشروع��  .تم تصميم وطباعة كتي 

 .ونية لألشخاص ذوي إلاعاقات ومسح ألحكام الحقوق القائمة واملناصرة لألشخاص ذوي إلاعاقاتبحث حول الحقوق القان��

ويمثل التقرير دراسة حالة حيث يسلط الضوء على قصص النجاح لألشخاص ذوي . تم إعداد تقرير كأساس للمناصرة��

شخاص ذوي إلاعاقات خالل محاولتهم هذا إلى جانب معالجة العقبات واملعوقات التي تواجه ألا. إلاعاقات الذين يعملون 

 .للعمل

 .ُملصق لتحفيز أصحاب القطاع الخاص لتوظيف ألاشخاص ذوي إلاعاقات 2222تم طبع ��
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تم إعداد تقرير مشترك مع اتحاد املقعدين اللبنانيين لتكون قاعدة لصياغة استراتيجية وطنية وإقليمية لحقوق ألاشخاص ��

 .ذوي إلاعاقات للعمل

�� 

، سلسلة من الدورات التدريبية على املستويين الداخلي والخارجي لبناء  قدرات العاملين 0252خالل العام تدريب للبرنامج نفذت وحدة ال

الاجتماعيين، فضال عن أولئك الذين يعملون في مجال الصحة العقلية والدعم النفس ي و التأهيل في املؤسسات الحكومية واملؤسسات 

 .ملجتمع املحليالغير حكومية وكذلك مؤسسات ا

 

متدربا تدريب عن مجموعة متنوعة من املواضيع بما في ذلك مفهوم إلاعاقة والقوانين املحلية والدولية لالعاقة، وإعادة  275تلقى 

إلادماج الشامل لألشخاص ذوي إلاعاقات والتواصل، ومفهوم املناصرة والحماية وادماج ألاشخاص ذوي إلاعاقات، والقوانين 

املتعلقة لألشخاص ذوي إلاعاقات ومفهوم إلاعاقة، وواقع النساء ذوات إلاعاقة وسبل دعمهم، وكيفية التأثير على صانعي الفلسطينية 

القرار على أساس الخبرة، ومهارات الاتصال والتواصل واملناصرة، ومهارات إدارة النقاش بما يجري في بيئة إطار العمل الاستراتيجي 

، ومفهوم إلاعاقة وكيفية التعامل مع  ISAC التواصل مع مؤسسات املجتمع املدني، والعمل مع ألاطفال ، لإلعاقة في فلسطين، ومهارات

 .ألاشخاص ذوي إلاعاقات، والتدخل مع املجموعات

 

أو علم النفس تلقوا تدريب وإشراف في برنامج / الذين يدرسون الخدمة الاجتماعية و  من طالب الجامعات 10، 0252خالل العام 

ونتيجة لذلك، تم تطوير قدرات هؤالء الطالب في مجال تخصصهم، الى جانب اكتساب املهارات الفنية والعالجية وتعزيز تجربتهم . تأهيلال

باالضافة الى رفع مستوى الوعي الذاتي وتطوير هويتهم املهنية التي كانت من بين . باالرشاد والتدخل املنهي على مستوى الفرد والجماعة

 .التدريب، وبالتالي تجهيزهم ليصبحوا قادرين ومستعدين إليجاد فرص عمل في املستقبلنتائج هذا 

، تلقى اثنين وعشرين من املتخصصين النفسيين من لبنان الذين يعملون في 0252على املستوى الدولي وخالل النصف ألاول من العام 

التدريب يهدف إلى ".  5مستوى  EMDR"لفلسطينين دورة تدريبية في مجال الصحة النفسية مع املجتمع اللبناني والالجئيين السوريين وا

 .تزويد املتدربين باملعرفة النظرية لهذا النهج وتطبيقات مختلفة على املستوى العالمي، إلى جانب تنفيذ ذلك عند التدخل مع املنتفعين

 

ونتيجة لذلك، حصل . لبنان EMDRنيين من جمعية ألربعة مه " EMDRمهارات التيسير أثناء جلسات "عقدت دورة تدريبية أخرى عن 

 .EMDRاملتدربين على مهارات متقدمة بشأن كيفية تسهيل مجموعات العمل في دورات 

 

اخصائيين وأطباء  02ل "  EMDRاملستوى ألاول لل " في نهاية العام، قدم برنامج التأهيل في جمعية الشبان املسيحية القدس تدريب في 

التدريب الذي عقد في تركيا نجح في تزويد املتدربين . لون في مجال الصحة النفسية في أجزاء مختلفة من العالمنفسيين الذين يعم

 .باملعرفة النظرية وبالتالي تمكينهم من تنفيذها مع القطاعات التي يعملوا معها، ال سيما مع املصابين بصدمات نفسية

 

اع التغيير"ضمن برنامج  ، "إحداث التغيير"ف العالمي لجمعيات الشبان املسيحية الذي عقد تحت شعار الذي ينفذه التحال" صن 

يهدف التدريب إلى التشبيك بين . وحضره اثنين من موظفي برنامج التأهيل دورتين تدريبيتين على التوالي في النرويج وجمهورية التشيك

طار املحلي لجمعيات الشبان املسيحية، حيث ساهم في املنظمات وكذلك في العمل على وضع سياسات عاملية لتمكين الشباب على الا 

تطوير مهارات التفاعل والتواصل للمتدربين، وكذلك املهارات الالزمة لتصميم الحمالت التي تعالج واقع واحتياجات الشباب في جميع 

 .أنحاء العالم

إلاعاقة والتأهيل بما في ذلك الشبكات واللجان ، عقدت سلسلة من الاجتماعات مع املؤسسات العاملة في مجال فترة التقريرخالل 

 .هذا باإلضافة إلى مؤسسات حقوق إلانسان وكذلك مؤسسات املجتمع املحلي. التنسيقية

 :أو اجتماعات فردية نتائجها كالتالي/ وجاءت هذه الاجتماعات على شكل ورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات و

 .لتأهيل لتلقي الارشاد وخدمات التأهيل املنهيإحالة قضايا لألشخاص ذوي إلاعاقات لبرنامج ا��

 .تخصيص مواعيد شهرية محددة لتنفيذ اجتماعات اللجان التنسيقية��

تخصيص خطط عمل لتنفيذ ألانشطة الداعمة لحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقات وتوزيع املسؤوليات بين ألاعضاء الذين ��

 .يمثلون مؤسسات مختلفة
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طيني العام لألشخاص ذوي إلاعاقة للقيام بدور التخطيط وإلاعداد لقيادة ألانشطة تفعيل مشاركة فروع الاتحاد الفلس��

 .امليدانية، هذا باإلضافة إلى توفير الخدمات املختلفة لألشخاص ذوي إلاعاقات مثل العالج الطبيعي وعالج النطق

لتي شملت التزام غالبية هذه توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع املؤسسات املحلية الخاصة ا��

املؤسسات لتنفيذ بنود قانون الاعاقة في جعل املباني العامة واملواصالت سهلة الوصول لألشخاص ذوي إلاعاقات وكذلك 

 .فيما يتعلق بتوظيف ألاشخاص ذوي إلاعاقات وفقا للقانون 

املجتمع للمساهمة في جزء من تكاليف هذه  تنسيق الجهود لتنفيذ تعديالت املنازل لألشخاص ذوي إلاعاقات وتعزيز موارد��

 .املشاريع

 .إحالة عدد من حاالت املصابين الى برنامج التأهيل لالستفادة من خدماته��

تكريم املؤسسات التي شاركت في تنظيم اليوم العالمي لألشخاص ذوي إلاعاقات، وبالتالي تعزيز هذه املؤسسات لدعم قضية ��

 .إلاعاقة وتنفيذ القانون 

مذكرة التفاهم هذه تم توقيعها بين جمعية ". شبكة إلاعالم للدفاع عن قطاع إلاعاقة"مذكرة تفاهم لتنظيم عمل توقيع ��

برنامج التأهيل والاتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي إلاعاقة وزارة إلاعالم الفلسطينية  -الشبان املسيحية القدس

ملؤسسية املهنية لتطوير واقع تفاعل مؤسسات وسائل إلاعالم فضال عن ومركز ابداع املعلم حيث تهدف إلى تنظيم الشراكة ا

حتى آلان، تم . املؤسسات العاملة في مجال إلاعاقة مع قضايا وحقوق ألاشخاص ذوي إلاعاقات على مستوى وسائل إلاعالم

 .إنجاز الئحة مسودة تمثل مرجعية في تنظيم ألادوار والعضوية ونطاق عمل الشبكة

 .ع شركة الجبريني وهي شركة مواد غذائية خاصة لتكون شركة مثالية شاملةبناء شراكة م��

 .تفعيل دور مكتب العمل في محافظة جنين بشأن إمكانية وصول ألاشخاص ذوي إلاعاقات الى العمل والتدريب املنهي��

 .التنسيق مع مركز خدمة املجتمع في نابلس إلجراء عدد من تعديالت املنازل في نابلس��

 .يل شبكة الؤسسات العاملة في مجال إلاعاقة في منطقة رام هللاإعادة تفع��

 

أن الطريق املليئة بالزهور ال تؤدي إلى  -عاما بعد عام  -ونحن نواصل رحلتنا في خدمة الفئات املتضرة واملهمشة في مجتمعنا، ندرك 

رسالتنا إلانسانية التي نعمل بجد لتحقيقها رغم كل ونحن في اوج الصعوبات تشرق الشمس لتعكس عزمنا وتحدينا  وايماننا  في . النجاح

 .التحديات والصعوبات التي تعيق طريقنا

نحن نعيش في بلد يواجه لألسف أشكال مختلفة من عدم الاستقرار والقمع والصعوبات نتيجة وجود الاحتالل إلاسرائيلي، حيث أن 

زالون يواجهون صعوبات في الحركة وخاصة عندما يحتاج ألامر للوصول إلى املوظفين لدينا ال سيما أولئك الذين يعملون في امليدان ال ي

الحصار ونقاط التفتيش وجدار الفصل العنصري والفصل بين املناطق إلى جانب تدابير أخرى يقوم بها الاحتالل تشكل . املناطق النائية

 .وقت والجهدتحديا حقيقيا بالنسبة لهم حيث يؤثر على جداول أعمالهم اليومية من حيث ال

بعض أخصائيين البرنامج يجدون صعوبة في الوصول للمنتفعين في بعض املناطق النائية بسبب التشتت الجغرافي الناجم عن جدار 

لذلك نقوم ببذل جهود بشكل دائم ملحاولة تسهيل التنقل . الفصل العنصري عنف املسطوطنين والاضطرابات الدائمة على الطرقات

 .ألسف استمرت املشكلة خاصة في املناطق التي تحتاج إلى تصريح للوصول إليهالألخصائيين، ولكن ل

ومع ذلك، ورغم كل الصعوبات والتحديات التي نواجهها، فان موظفينا املخلصين لم ولن يتوقفوا عن الالتزام برسالة برنامجنا 

 .صة ليعيشوا حياة أفضلوباالضافة الى بذل كل جهد ممكن للمساهمة في إعطاء الناس الذين نخدمهم الفر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

 

 رام هللا/ برنامج تدريب املرأة .4
 

ديسمبر استهدفت أنشطة برنامج التدريب النسوي النساء ودربتهم في ثالث قرى في  25م ومنذ ألاول من يناير حتى 0252خالل العام 

أنجز برنامج التدريب ثالثة . ادة من املوارد املتاحةوقد تلقت النساء تدريبات متعددة لتعزيز مهاراتهن من خالل الاستف. منطقة بيت لحم

املتتابعة وأكملن  شاركن في اتمام الدورات التدريبيةامرأة من الدوحة  11(. واد النيص وجناتا والدوحة)وحدات خالل العام في كل من 

كانت التدريبات . ساعة تدريب 71امرأة  12ساعة تدريبية في واد النيص، أما في جناتا فأتمت  72امرأة  27ساعة تدريبية، وأكملت  22

 .في مجال صحة ألاسرة، وتربية الحيوانات املنزلية، العمل الزراعي، وتصنيع الغذاء املنزلي، وتجهيز الصابون وألاعمال التجارية الصغيرة

 

وادي النيص  في" ائم ألاملنس"ساعة تدريبية في فن الخياطة في جمعية  01. أنجز البرنامج تدريبان قصيران في محافظة بيت لحم

 في روضة عرفات لألطفال في أبو ساعة 22وعقد . امرأة 52بمشاركة 
ً
 .امرأة 02نجيم بمشاركة  تدريبية في فن الخياطة أيضا

 في مهارات الحاسوب ل 
ً
شابة من تجمعات البدو في منطقة أريحا، فتاتان لديهن شهادة جامعية، وفتاتان  52أجرى البرنامج تدريبا

 .الت على شهادة الثانوية العامة، أما البقية فحصلوا على التعليم ألاساس ي حتى الصف السادسحاص

على صعيد الحقوق، أجرى البرنامج دورات تدريبية في الحقوق املدنية والقانونية للمرأة في أربع مواقع، قرية أبو نجيم إحدى املواقع 

  28والذي شاركت فيه 
ً
 في جاناتا بمشاركة  27إذ شاركت في الدورات  امرأة، وقرية واد النيص أيضا

ً
امرأة،  12امرأة، وعقدت دورة أيضا

. تهدف هذه التدريبات لتعزيز الوعي بين النساء في الحقوق املدنية والقانونية. إمرأة 11أما املوقع ألاخير فكان قرية الدوحة بمشاركة 

مة في القانون الفلسطيني، ومفاهيم الحقوق وإلالتزامات املنصوص عليها في اكتسبت النساء املعلومات ألاساسية في مفهوم القانون، مقد

القانون، وحقوق إلانسان وحقوق املرأة ، تقسيم ألادوار داخل ألاسرة واملجتمع، وفي موضوع الزواج املبكر، الطالق، تعدد الزوجات، 

فلم يكتف التدريب في تقديم املعلومات واملعرفة حول القوانين التدريب يسعى لتحقيق بعدين أساسيين، . حق امليراث والتمييز ضد املرأة

 للنساء في املشاركة لتبادل الخبرات الخاصة بهن، 
ً
التمييزية الفلسطينية والحقوق القانونية واملدنية للمرأة فقط، بل أيضا وفر منبرا

 .آلاراء واملخاوف والعقبات وألاحالم

ل استخدام املوارد ا ووادي النيص، من أجل تحفيز النساء على تحقيق كامل طاقاتهم من خالامرأة في جنت 02تم تزويد حدائق منزلية ل

شجرة للنساء املشاركات من خالل الدورات التركيبية املتتالية في القرى الثالث منها الزيتون والعنب  2222وزع البرنامج كما . املتاحة

اعي للمشاركات من الطماطم والخس والقرنبيط والباذنجان والفلفل ألاخضر شتل زر  7012تم توزيع . والتين واللوز وأشجار املشمش

 .كجم من البذور للمشاركات بما في ذلك الفول والفجل والبصل وامللوخية والخس 72والبقدونس، كما وتم توزيع 

  الارشاد املنهي

 في قرية رنتيس أجريت جلسات إلارشاد املنهي في املدارس ومنظمات املجتمع املدني في مدينة الق
ً
( محافظة رام هللا)دس، وأجريت أيضا

 2إضافة إلى ذلك توجهت . فتاة 571وكان عدد الفتيات املشاركات في كل املواقع ( محافظة سلفيت)وقرية دير بلوط والزاوية ورافات 

 .فتيات إلى جمعية الشبان املسيحية للحصول على إلارشاد املنهي بشكل فردي وحصلن على ذلك

عقدت . افة إلى ذلك، تم عقد جلسات ارشادية في إلارشاد املنهي لخريجي الجامعات الجدد من تخصص علم الاجتماع وعلم النفسباإلض

عقدت جلسة أخرى في بيت لحم (. ذكور  2إناث و  52)طالب وطالبة  05جلسة في نابلس بالتنسيق مع جامعة القدس املفتوحة، شارك 

 (.ذكور  1إناث و  52)طالب وطالبة  51جتماعيين واملستشارين وشارك بالتنسيق مع نقابة ألاخصائيين الا 

وعقدت جلسة مع ألامهات لسد الفجوة بين طموحاتهن وطموحات أطفالهن، ومساعدة أطفالهن في الدراسة وتحديد املسارات املهنية 

 .أم 02لهم، شارك في الجلسة 

 جدول الانشطة

 تدريبات النماذج التركيبية املتتالية ةساعة تدريبي 202إمرأة بواقع  152قدمت ل

 التدريبات القصيرة ساعة 03امرأة بواقع  54قدمت ل 

 تدريبات في الحقوق القانونية واملدنية ساعة تدريبية 64امرأة بواقع  231قدمت ل 

دم 
ُ
 الحدائق املنزلية حديقة منزلية للمستفيدات 23ق

 توزيع ألاشجار وألاشتال والبذور  البذور للزراعةكغ من  24شتلة و 2253شجرة و  0343تم توزيع 

 إلارشاد املنهي مستفيد ومستفيدة 290قدم ل
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في الضفة " املناطق املحاذية للجدار"تمكين النساء الشابات لزيادة فرصهن الاقتصادية واملشاركة في صنع القرار في مناطق التماس 

 (رافاتبدرس، قبيا، رنتيس، دير بلوط، الزاوية و )الغربية 

 الشابات، وذلك من 
ً
ويهدف العمل من خالل هذا املشروع إلى الحد من الفقر وإلاقصاء الاجتماعي الذي يعاني منه الشباب، خصوصا

تم العمل على بناء مهارات كسب الرزق وسبل العيش . خالل تمكينهم من تطوير سبل العيش املستدامة واملشاركة في حياة املجتمع

ير املهارات املهنية وفرص العمل، وربطهم بقطاعات العمل املختلفة وتوفير الفرص التمويلية لتطوير أعمالهم، للشباب من خالل توف

 ويعالج املشروع مواضيع ارتفاع معدالت البطالة والعزلة التي يواجهها الشباب في املناطق املحاذية للجدار نتيجة الجدار العازل، ونظام

 .درة ألاراض ي الزراعية الفلسطينيةالتصاريح، ونقاط التفتيش، ومصا

في تم العمل بنشاط مع الجهات الحكومية واملجتمع املدني املحلي لبناء قدراتهم لتطوير البرامج التي تعالج الاحتياجات ألاساسية للشابات 

ول على فرص العمل وعدم القدرة تعذر الحص. املناطق، وكذلك السياسات والقرارات املتعلقة باملساواة بين الجنسين في العمالة والتنمية

على التفاوض داخل ألاسرة تخلق العزلة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بالتالي فإن هذا املشروع يضمن تفعيل دور النساء 

ن الجنسين الشابات من خالل إدارات السلطة املحلية ومنظمات املجتمع املدني وخلق القدرة على توفير دور فعال للشباب واملساواة بي

 .وتشجيع الشباب والنساء وخاصة النساء الشابات، واملشاركة الفعالة في الحياة املجتمعية

 التدريبات الشبابية

شاب وشابة في كل قرية الهدف على قضايا املساواة والنوع الاجتماعي،  22، قدم املشروع تدريبات ملا ال يقل عن 0252خالل العام 

 التفاقات مسبقة مع املجالس املحلية ومنظمات املجتمع املحلي، ألامر  عقدت. القيادة و فن التفاوض
ً
الدورات في القرى الستة وفقا

أما بخصوص الفئة العمرية . الذي سهل الطريق أمام جمعية الشبان املسيحية في فتح باب الترشيح وتسجيل املستفيدين في القرى 

، 22و  51للمجموعات فكانت الفئة العمرية بين 
ً
شاب وشابة واستوفوها في خمس مواضيع أساسية ركزت على بناء  521حضر  عاما

قدرات في مجال القيادة واتخاذ القرار، وفن التفاوض الاتصال ومهارات الخطابة، وتحويل النزاع، مفهوم النوع الاجتماعي والحمالت 

 .واملناصرة

 

ات الشبابية في املواقع في التدريب النهائي في كل موقع تم عقد انتخابات لكافة املجموع

تم تأسيس هذه املجموعة لتكون . من الذكور وإلاناث( منتخبين في كل قرية 52)

مسؤولة عن رصد الحمالت وتسييرها في املستقبل القريب وباإلضافة إلى ذلك لتمثيل 

 .الشباب في الاجتماعات املحلية والرسمية مع املمثلين الحكوميين وممثلي املؤسسات

 

 ي موقع العمل ملستفيدي الدوراتالتدريب ف

أخذت هذه الجزئية مسارين في . للتخفيف من تفاقم مشكلة الشباب العاطلين عن العمل، تم تفعيل جزئية التدريب في موقع العمل

تتقاطع املشروع، وكان املسار ألاول عن طريق الاتصال والربط مع مختلف القطاعات لتوفير التدريب لشغل الوظائف الشاغرة التي قد 

. مع التخصصات العلمية للشباب، وتم تأمين مواصالت للمتدربين وذلك للتأكد من أنه ال يوجد أي معيقات أمامهم للذهاب الى التدريب

في سوق العمل، ( في مناطق التماس)أما املسار الثاني من خالل التواصل مع مختلف القطاعات لتوظيف الشباب من املواقع مختلفة 

 لسوء وكان هذا واحد
ً
 عاما

ً
 من أصعب التحديات التي واجهت طاقم موظفي برنامج التدريب النسوي ألن سوق العمل يعاني كسادا

ً
ا

 عقب انهائهم لدورات املهارات املهنية وألاكاديمية0252سجل العام . ألاوضاع الاقتصادية
ً
 .م زيادة في الدخل للمستفيدين خصوصا

 الدورات والتوظيف التغيرات في معدالت الدخل للشباب بعد

 معدل الدخل الفترة الزمنية عدد املتوظفين املوقع املحافظة #

1 

 سلفيت

 1800 أشهر 0 50 دير بلوط

 1700 أشهر 4 22 الزاوية 2

 1200 أشهر 0 19 رافات 3

4 

 رام هللا

 1500 أشهر 0 22 بدرس

 1300 أشهر 0 8 رنتيس 5

 1800 أشهر 0 18 قبيا 6
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 شروعدورة انشاء امل

حضر كل من مستفيدي دورات مهارات التوظيف ودورات املهارات املهنية دورة انشاء املشروع، وشملت الدورة جلسات في تخطيط 

وطلب  1-2بحلول نهاية الدورة، تم تقسيم املشاركين إلى مجموعات من . ألاعمال التجارية الصغيرة، التمويل، التسويق والحسابات املالية

دراسة الجدوى والتي تعتبر جزء من خطة إنشاء املشروع، سيتم النظر فيها . ات جدوى كجزء من التدريب العمليمنهم إعداد دراس

شاب وشابة  21أنهى هذه الدورة . كطلب يقدم من قبل املستفيدين للجمعية لبحث إمكانية تطبيقه كمشروع للمستفيدين في مناطقهم

  .من مختلف املواقع املستهدفة

 

 نتسيقية في املشروعاملجموعات ال

من أجل ضمان سير املشروع ليحقق أهدافه في مساعدة الشباب املهمشين، وألجل التأكد من تنفيذ ومراقبة سير املشروع، وملواجهة 

جلسة  50جميع التحديات، واصلت املجموعات توجيه املشروع من خالل عقد اجتماعات منتظمة خالل العام املاض ي، وقد أجريت 

خالل الاجتماعات، ناقشت املجموعات املسائل املتعلقة بجميع . لى جلسة مركزية اجتمع فيها جميع اللجان من املناطقوباإلضافة إ

جوانب أنشطة املشروع، وكان مصدر القلق الرئيس ي خالل النصف الثاني من العام هو تطوير معايير شفافة الختيار املستفيدين من 

منظمة من املنظمات القاعدية واملجالس املحلية والبلديات في املواقع، وغيرها من  22ون عن حتى آلان، شارك ممثل. الخطط املقدمة

 .ألاحزاب السياسية  وممثلين عن فئة الشباب في اجتماعات اللجان التنسيقية في املشروع

 جدول ألانشطة

 النشاط أو الفعالية الحضور باألرقام

 ورة القيادات الشابةد شاب التزموا بها بشكل كامل 112شابة و 20

 مؤسسة قاعدية ومجلس محلي 04تم تدريب 

 تدريبات املجالس القروية واملؤسسات القاعدية

 مفهوم النوع الاجتماعي��

 تحويل النزاع واملناصرة��

 التدريب في موقع العمل أنثى 22ذكور و 2شاب وشابة،  04

 لعمل الشبابيتأسيس مجموعات ا في كل املواقع 63في كل موقع، أي بمجموع  13

 دورة انشاء املشروع ذكور  20إناث و 202شاب وشابة،  013

 إجتماعات اللجان التنسيقية اجتماع 10تم عقد 

 توزيع ألاشجار شجرة وزعت على املستفيدين في الحقل الزراعي 2203

 دليل تعليمي نسخة على املستفيدين في املواقع 223تم توزيع 

 

 .حقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الفلسطينية من خالل تشجيع الوصول إلى امليراثتعزيز ال": انكار امليراث"

يهدف هذا املشروع إلى تشجيع املرأة الفلسطينية في الحصول على امليراث وملكيتها الشخصية كوسيلة للمساهمة في التمكين الاجتماعي 

وضع الفئة املستهدفة من خالل املساعدة في خلق بيئة عامة يسودها يقوم العمل في هذا املشروع على تحسين . والاقتصادي للمرأة

إلانصاف والقبول الاجتماعي لفكرة تملك املرأة للعقارات وألامالك الشخصية، ألامر الذي يساهم في زراعة بيئة تساهم في التمكين 

 .تعزيز التنمية في فلسطينالاجتماعي للمرأة بشكل إيجابي ومقبول على نطاق واسع، مما يساهم في / الاقتصادي 

 

 العمل والانشطة

مؤسسات  8تم عقد الحمالت عن طريق . قرية مختلفة على مدار السنة 21أطلق  املشروع تسع حمالت تتعلق في موضوع امليراث في 

  0118من الرجال، أي ما مجموعه  511من النساء والفتيات، و 0222قاعدية في املناطق واستهدفت بشكل مباشر 
ً
كما ووصلت . فردا

 .ذاعية والتلفزيون ال شخص من خالل املهرجانات والبرامج إ 2222رسائل الحمالت بطريقة غير مباشرة إلى 

 

 الدعم في حاالت الطوارئ لألسر املعرضة لخطر التشرد في الضفة الغربية من ألاراض ي الفلسطينية املحتلة

 ل 
ً
يوم في فترات  82قدم برنامج التدريب النسوي املساعدة ملدة . بيت لحم في منطقة" أكتيد"تعتبر جمعية الشبان املسيحية شريكا

الطوارئ، ذلك بهدف منع النزوح القسري لألسر الفلسطينية داخل ألاراض ي املحتلة من خالل مساعدات نقدية تساهم في تحسين 
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 خيام ألاوضاع املعيشية لهم، وتعطى املساعدات املادية بشكل أساس ي للضحايا اللذين هدمت مم
ً
تلكاتهم، وتشمل املساعدات أيضا

تجمع سكني في محيط منطقة بيت لحم ليستفيد  51تم مساعدت . وحظائر لألسر اللذين تدمرت ممتلكاتهم في فترات الكوارث الطبيعية

 .مستفيد 502من ذلك ما يقارب ال

 

  املساعدات في العاصفة الجوية

لحاالت الطوارئ للتخفيف من ألاثر الثقيل الذي تركته العاصفة الجوية والذي طال  شارك فريق جمعية الشبان املسيحية في الاستجابة

 12ولحقت أضرار جزئية أخرى ملا يصل . حظيرة 50خيام  بشكل كامل و  2أدت العاصفة إلى تدمير . م0252ألاسر البدوية خالل يناير 

زلية وذلك بسبب ارتفاع منسوب املياه الناجمة عن ألامطار خيمة وحظيرة أخرى، كما وتضررت العديد من املقتنيات الشخصية واملن

، وزارة الزراعة و ألافراد الناشطين  وقد تم التنسيق للتعامل مع حاالت الطوارئ مع الدفاع املدني، مجلس الخدمات املشترك. الغزيرة 

تضررين لبناء خيم تليق بهم، خصصت لوازم أخرى وتم شراء مواد البنية التحتية و تسليمها إلى امل. واملتطوعين في املجتمعات املحلية

عائلة تضرت نتيجة العاصفة، وذكرت تقارير من الدفاع املدني أن الفيضانات قد  552تم حصر . مثل بطانيات الصوف للمتضررين

لرشايدة من املياه التي عانت ألاسر التي تعيش في منطقة واد الكراث في منطقة ا. منعت رجال الانقاذمن الوصول إلى املواقع املتضررة

 .أسرة، وتوزيع الخيام والبطانيات عليهم 552فاضت في خيامهم وأتلفت أمتعتهم، كما وتم ترميم الخيام و الحظائر ل 

 املساهمة في تحسين الظروف املعيشية للبدو في املنحدرات الشرقية لبيت لحم

ويعتمدون على تربية املواش ي لكسب الرزق، كما أن خيامهم شيدت أوضاع البدو في املنحدرات الشرقية لبيت لحم هي سيئة للغاية 

في فصل الصيف يزداد خطر الحشرات الزاحفة مثل العقارب التي يمكن أن تكون قاتلة للغاية وخاصة . بطريقة سيئة وضعيفة للغاية

لطقس فموجات الغبار الدوامة بسبب عدم وجود أي مرافق صحية في جميع أنحاء منطقة عيشهم، وخالل فصل الشتاء يزداد خطر ا

يتعرضون ملخاطر . التي تحدث خطرة للغاية واملطر ممكن أن يدخل داخل الخيام ويتلف محتويات الخيام مثل املراتب التي ينامون عليها

 للظروف البيئية صحية على
ً
 .الصعبة التي تؤثر على صحتهم مدار العام نظرا

 العمل واملساعدات

ذكر  712عائلة استفادت من هذه املساعدات،  581ناء منصات إسمنتية وكتل خرسانية للخيام  ما يقارب تم التدخل بشكل سريع بب

 .أنثى، وكان هنالك رض ى كبير من قبل ألاسر للتغير الذي خفف معاناتهم 110و

 في الضفة الغربية( ج)الدعم في حاالت الطوارئ إلى املجتمعات الرعوية الضعيفة في املنطقة 

 يساهم امل
ً
ألاسر التي تعيلها نساء، وألاسر التي )شروع في تعزيز وتطوير النظم الزراعية الصغيرة والصناعات املنزلية للفئات ألاكثر ضعفا

 من ذوي الاحتياجات الخاصة وألاسر الصغيرة دون دخل ثابت
ً
في أكثر املناطق التي تعاني من انعدام ألامن الغذائي في ( تضم أفرادا

 في املياه خالل السنوات الثالث املاضية، ويكلفهم . الضفة الغربية 
ً
 حادا

ً
وقد عانى العديد من ألاسر التي تعيش في هذه املناطق نقصا

 
ً
وسيتم تعزيز آلية . بالتالي تم توفير تقنيات توفير املياه ألامر الذي يساهم في التقليل من إلانفاق على املياه. شراء املياه تكلفة عالية جدا

ات الضعيفة من خالل تحسين ألامن الغذائي والدخل من خالل ألانشطة املستدامة في إنتاج وتصنيع ألاغذية، كما وتم التأقلم للفئ

إعادة تأهيل خزانات مياه ألامطار في القدس الشرقية وبيت لحم والخليل ودورا ويطا في الضفة الغربية، ألامر الذي يساهم في تحسين 

 .يفةسبل العيش في هذه الجتمعات الضع

  .متر مكعب 00207أسرة مع قدرة تخزين  582بئر ل 582تمت إعادة تأهيل ��

 على معالجة املياه وكذلك الوعي العام بالقضايا الصحيةم ت��
ً
 .تدريب أعضاء ألاسر أيضا

ياه الصالحة تحسين الظروف املعيشية للمجتمعات ألاكثر ضعفا في املناطق املهمشة في بيت لحم من خالل زيادة فرص الحصول على امل

 للشرب والنظافة الصحية

 :يتم تنفيذ املشروع في قرى الرويان، كيسان، تقوع، زعترة، دار ساالن، الرشايدة والعبيدية

 للمياه القديمة  22من إعادة تأهيل ( من الرعاة% 12و من البدو % 22)فرد يستفيد  2217أسرة أو ما يقارب ال 111��
ً
خزانا

 .ياهمتر مكعب من امل 50021ملجموع 



 25 

 

متر مكعب من املياه كما وحصلوا على تدريب في  2022فرد حصلوا على بئر ملياه الشرب بمجموع  5812أسرة ممتدة أو  12��

وكانت ألاولوية للعائالت البدوية في هذا . فردا 502( النساء + ف الرجال تستهد) صيانة الصهريج ليصل إلى / تجميع املياه 

 .النشاط

تستفيد من تدريب النظافة الشخصية ونظافة ( مدارس 52) من ألاطفال في سن الدراسة( إلاناثن م 720ذكور و  221) 5052��

 .املياه

 .حقيبة تحتوي على مستلزمات النظافة للطالب 222تم توزيع ��

 .كم من الطرق الزراعية في الرويان والعبيدية، وذلك ملساعدة الناس في الوصول إلى آلابار والصهاريج 0.2تم تأهيل ��

 منهم  5812فلتر أعطيت ل 12)أعطيت لجميع املستفيدين (  CWF) تر مياه سيراميك فال��
ً
 552، كما وأعطي (إناث 812فردا

 .املستفيدينمن  0122ملا يقارب ال( املشاريع السابقة ) أسرة  552قطعة غيار للفالتر ل 

  .عامال من قبل الدفاع املدني 522تم تدريب ��

 ألاشخاصمن  5752 -(  1.5 - العائلة حجممتوسط  -باإلضافة إلى أسرهم ) 025 -العمال العاطلين عن العمل ��

 وطالبة ( ذكور  05إناث و  58)  22تم تدريب  ��
ً
طالبا

لتسهيل وتشغيل مؤتمر الشباب للنظافة الشخصية 

 .واملائية

العاصفة )املساعدة والتدخل في حالة الطواريء ��

 .أسرة 552ل( الجوية

ل املياه و النظافة، تم مؤتمر للطالب حو  تم عقد��

نظم الطالب . تدريب الطالب لتسهيل وتشغيل املؤتمر

  52و  51ما بين )املؤتمر 
ً
مع بعض التوجيهات من ( عاما

 
ً
قبل جمعية الشبان املسيحية، وغطى املؤتمر عددا

 عل. من املوضوعات املتعلقة باملحافظة على املياه وأهميتها للنظافة الشخصية
ً
ى تنمية قدرات الطالب من وتم التركيز أيضا

 :خالل

 .مشاركتهم النشطة في تنظيم وقيادة ألانشطة�.5

 .مشاركتهم في رفع مستوى الوعي العام حول القضايا والتحديات املتعلقة باملياه وخاصة بسبب الاحتالل�.0

 مشروع استصالح ألاراض ي وإعادة تأهيل آلابار القديمة 

كما . ار في مزارع للمستفيدين ومنع الاستيالء على ألاراض ي من قبل السلطات إلاسرائيليةألاهداف العامة للمشروع هو تحقيق الاستقر 

كما ويهدف . يهدف إلى تحسين مستوى املستفيدين من خالل زراعة ألاراض ي وزيادة الرقعة الزراعية في املنطقة، وزيادة إلانتاج الزراعي

 املزيد من فرص املشروع إلى زيادة كمية املياه لألراض ي املستصلحة وخا
ً
صة ألاراض ي التي يصعب الوصول إليها، ويوفر املشروع أيضا

يسعى املشروع إلى تحسين الوضع البيئي للمزارع عن طريق زراعة ألاشجار وبناء . العمل في الزراعة للمستفيدين واملوظفين آلاخرين

 .الجدران الاستنادية

 العمل والخدمات

 :توزيع مدخالت إلانتاج

 من ألاغنام التي تأكل النباتات التي تنموتوزيع ألاسو �.5
ً
 .ار والزوايا لحماية ألاراض ي من املستوطنين وأيضا

 .توزيع أشتال العنب واللوز للمستفيدين الذين عملوا في حفر وبناء الجدران الاستنادية�.0

 .توزيع ألانابيب والخزانات واحتياجات جميع املعدات لتركيب الحدائق املنزلية�.2
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 واملستفيدينجدول الانشطة 

 حفر ألاراض ي وبناء الجدران الاستنادية مستفيد 01استفاد منها 

 إعادة تأهيل آلابار القديمة مستفيدين 0

 تنفيذ حدائق منزلية مستفيدات 9

 مستلزمات الانتاج لهن الحدائق املنزلية تنساء الالتي نفذ 9ال + مستفيد  01

 

 ترتيب برنامج الشراكة

م، يهدف لبناء مجتمعات قوية لتكون أفضل استعدادا ملا هو غير متوقع والحد من 0252أ تنفيذه منذ عام والذي بد PPA مشروع

دل املعلومات، هذا املشروع والذي يهدف للقدرة على التكيف يحقق أهدافه من خالل التدريب، وتبا. املخاطر والاستجابة للكوارث

 :مع املنظمات واملجتمعات املحليةكما ويكون بالشراكة . الابتكاروالتخطيط ويرافقه 

 .بدء عملية تحضير مصنع املواد الغذائية املجففة في قرية بيت سكاريا في محافظة بيت لحم��

 .إنشاء أول محل بقالة في قرية بيت سكاريا من قبل الجمعية النسوية وأهل البلد أنفسهم عقب التدريبات��

 .لحم منطقة بيت –تشكيل لجنة فنية وتقنية في الرشايدة ��

تهدف هذه الخطوة إلى تقليل خطر فقدان املاشية حين دخول )إعطاء قروض صغيرة لحل أزمة ديون املزارعين في الرشايدة ��

 .(الرعاة في املنطقة العسكرية للبحث عن العشب للماشية

 من كال الجنسين 02)إنشاء فريق ملواجهة الكوارث في كل من بيت سكاريا والرشايدة ��
ً
 22) دورات تدريبية لهم بعد عقد ( عضوا

 .بإشراف من جمعية الشبان املسيحية( ساعة 

فرد بشكل مباشر وغير مباشر، قامت جمعية الشبان املسيحية بتغطية  57إنشاء خزانات للصرف الصحي في زعترة، يستفيد منها ��

 .من التكلفة بينما أكمل التكاليف املتبقية أهالي املنطقة أنفسهم% 12-22

الحماية في بيت سكاريا وتفعيل صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي لفضح عنف املستوطنين، وتوفير  تم تشكيل فريق��

من . )التغطية إلاعالمية لكافة ألاحداث التي تحدث داخل املجتمع وإلاعالن عن املشاريع القادمة لضمان ملكية املجتمع للمشاريع

 (خالل صفحة على الفيس بوك

واصالت العامة إلى القرية للحد من كونها املي بيت سكاريا وزعترة وبالتحديد بيت سكاريا لتوفير خط حمالت ضغط ومناصرة ف��

معزولة عن املجتمع وزيادة وصولهم إلى املرافق الصحية والتعليمية، الامر الذي سيعود بالنفع على النساء وألاطفال على وجه 

 .الخصوص

 

 أنشطة وفعاليات أخرى 

 

 الليجو توزيع .1

تم التنسق مع . صندوق من لعبة الليغو وذلك لتوزيعها في محافظة بيت لحم 570رنامج التدريب النسوي على ما يقارب الحصل ب

ألاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ألاسوأ وفي من وزارة التربية والتعليم ومع املجالس القروية، وتم التوزيع في املناطق التي تعاني 

مدرسة أساسية  22علبة على  22روضة من رياض ألاطفال، كما وتم توزيع  08علبة ليغو على  12توزيع تم . القرى املحاذية للجدار

 .طفل في املنطقة املستهدفة 2112ليسيتفيد ما يقارب 

 

 الزيتون  أشجار حملة .2

 :(JAI)برنامج التدريب النسوي هو الجهة املسؤولة في تطبيق عدد من ألانشطة مع برنامج املناصرة املشتركة 

 .إلاعالن عن بدء املوسم في املجتمع املحلي��

 .استالم الطلبات من املتطوعين واختيارهم وفق املعايير املحددة��

 .زيارة ألاراض ي وتحديد ما إذا كانت صالحة وتستحق العمل��

 .توزيع أشجار الزيتون وإلاشراف على زراعتها��
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 م2310ملخص إلانجازات والخدمات املقدمة للعام 

 املجموع
ألاراض ي 

 املستصلحة

آلابار 

املرممة 

 واملبنية

ألاطفال املستفيدين من 

حملة توزيع ألعاب 

 الليغو في املدارس

 املنازل املستفيدة
املستفيدين 

 بشكل مباشر

املستفيدات 

 بشكل مباشر

مستفيد  0239

منزل  056و

 مسكون 

 031 دونم 05

من ألاطفال في  0554

مرحلة رياض ألاطفال 

 ملدارسمن أطفال ا 40و

           منزل  056

ما يقارب ال )

 (شخص 2106
285 2424 
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 برنامج املناصرة املشترك لتحشيد وتحريك جمعيات الشبان والشابات املسيحية�.1
 

يهدف برنامج املناصرة املشترك لتحشيد وتحريك جمعيات الشبان والشابات املسيحية في العالم، والكنائس واملؤسسات املسيحية 

اع القرار التخاذ إجراءات تستهدف إنهاء  وهيئات ألامم املتحدة واملؤسسات واملنظمات واملجموعات الدولية ألاخرى، للتأثير على ُصن 

 .الاحتالل إلاسرائيلي وكافة خروقاته للقوانين وألاعراف الدولية

 حديثة، وإشراك املتضامنين في العمل ضمن مبادراتعلى الصعيد الدولي، يسعى البرنامج لرفع مستوى الوعي وتوفير معلومات دقيقة و 

أما على الصعيد املحلى فيعمل البرنامج على تدريب وتفعيل دور الشباب . مقترحة والانضمام ملبادرات موجودة والترويج لبعض الحمالت

 .سالة الفلسطينيةويشارك أيضا في شبكات محلية مع مؤسسات مشابهة لتوحيد  املوقف والر . في مجال التحشيد والتأييد

 

 :حملة شجرة الزيتون 

ضمن عملية الترويج للحملة على املستوي الدولي تم الاتفاق مع 

كما . جمعية الشبان املسيحية في كوريا على تبني الحملة والترويج لها

الشرق  Embraceاتفق البرنامج مع الكنيسة الاسكتلندية ومؤسسة 

وبهذا يزداد عدد . يطانياالاوسط بتبني الحملة والترويج لها في بر 

الشركاء الداعمين للحملة وكذلك عدد الدول التي تدار فيهاالحملة 

 .دولة 50رسميا الى 

شجرة زيتون تم تبنيها من  2222شراء وتوزيع  0252تم خالل عام  

 557وزعت هذه ألاشجار على . دول في العالم 2متبرعا من  5110قبل 

 .قرية 01حقال جديدا في 

مجموعة عمل من عدة مؤسسات محلية ودولية الستهداف تم تطوير 

وذلك بسبب ( نساء باألخضر)والتحشيد ضد املجموعة الاستيطانية 

مع محامي أمريكي لدراسة إلامكانيات القانونية برنامج تواصل ال 0252وخالل عام . اعتداءاتها املستمرة على ألاراض ي وأشجار الزيتون 

 .ي لتلك املجموعة الاستيطانية كون أنشطتها تتعارض مع القانون وقف أو تخفيف التمويل  ألامريك

 

 :برنامج زراعة الزيتون  .1

تم تنظيم البرنامج في الفترة الواقعة بين الثاني والحادي 

عشر من شباط بالتعاون مع مركز السياحة البديلة ، حيث 

متضامنا من عدة دول أمريكية وأوروبية  27شارك 

برنامج الذي تضمن عدة فعاليات وآسيوية وغيرها في هذا ال

 .توعوية باإلضافة للزراعة

 :برنامج قطف الزيتون . 2

تشرين أول، بالتعاون  02و 58نظم في الفترة الواقعة بين  

 51متضامن من  522مع مركز السياحة البديلة، بمشاركة 

 .وتضمن فعاليات توعوية وزيارات باإلضافة لقطف الزيتون . دولة مختلفة

 

 :ة التالية في فلسطين خالل العامام برنامج املناصرة بتنظيم البرامج التعريفية والتضامنيكما ق

في الدنمرك، ضمن برنامج شراكة مستمر  Nørre Nissum Efterskoleمعلمين من مدرسة  1طالب وطالبة مع  22ل برنامجا ��

 ايام 2ملدة 

 يوما 55لجمعية الشباب والشابات املسيحية في النرويج ملدة التابعة  Rønningenطالبا ومعلمهم من مدرسة  51ل برنامجا ��

 .شخصا من مدراء ومسئولين في جمعية الشبان والشابات النرويجية 11أيام لوفد من  2برنامجا ملدة ��
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 :استقبال وفود ومجموعات

تم استقبال عدة وفود ومجموعات في املبادرة حيث تم توضيح 

لى تنسيق جوالت توعوية في عمل برنامج املناصرة باإلضافة إ

محافظة بيت لحم وزيارة الحقول املستهدفة من حملة شجرة 

تم تعريف الوفود على عمل التحشيد واملناصرة . الزيتون 

وتم اصطحابهم في جولة تعريفية في . للبرنامج، بما فيه الحمالت

محافظة بيت لحم ملشاهدة الجدار واملستوطنات ومصادرة 

هددة باملصادرة والطرق الالتفافية وغيرها، ألاراض ي وألاراض ي امل

والوفود . وزيارة بعض أراض ي والاجتماع ببعض مزارعي الحملة

 :هي

 .زائرا دنمركيا 21��

سكرتيرا عاما ورؤساء ومسئولين من إلاتحاد  12��

العالمي لجمعيات الشبان املسيحية خالل انعقاد 

 .اجتماعات اللجنة التنفيذية لالتحاد 

ل مختلفة عن طريق مركز زاجل في طالبا من دو  02��

 .جامعة النجاح

 –طالب من لجنة فلسطين في جامعة أوسلو  52��

 .النرويج

 

، عملوا 0252متطوعين أجانب من أيرلندا والسويد وأملانيا والفلبين والدنمرك وسويسرا في العام  1باإلضافة إلى ذلك استضاف البرنامج 

 .ةلديها في مجاالت مختلفة ولفترات متباين

 

 

 :مشاركات وزيارات دولية

 

تشرين ثاني، تم على  8 –تشرين أول  22شارك برنامج املناصرة في اجتماع مجلس الكنائس العالمي في كوريا، الذي انعقد بين ��

هامشه تنسيق تنظيم العديد من الاجتماعات مع جمعية الشبان املسيحية السكرتير العام لإلتحاد العالمي للطلبة املسيحيين 

 أعضاء آخرين باإلضافة لتقديم عروض واملشاركة في ورش عمل مختلفة وتوزيع مواد دعائية ونشرياتو 

 

 :مشاركات شبابية دولية

برعاية جمعية الشبان                Performers Young Peace  شارك ثالثة شبان وشابات عن طريق برنامج املناصرة في برنامج��

وتم استضافة البرنامج في فلسطين ملدة اربعة اشهر تم خاللها  تعرف املشاركين على الواقع .  . والشابات املسيحية في النرويج

تم خالل هذه الفترة تقديم عروض فنية وثقافية ملا مجموعه . الفلسطيني  وتزويدهم  باملعلومات ومهارات العروض الفنية 

 . يز على حملة املقاطعةشابا وشابة من فلسطين تحت عنوان انهاء الاحتالل  وبالترك 5122

شاركت فتاة عن طريق برنامج املناصرة في ورشة عمل بتركيا عرضت فيه ومثلت تحديات الشباب الفلسطيني في ظل ��

 .شابا من دول مختلفة 21وشارك في الورشة . تشرين ثاني، بتنظيم من الهيئة النرويجية للشباب 51و 55الاحتالل، بين 

 املناصرة، بقيادة أحد أفراد طاقم البرنامج، في برنامج تبادل مع مدرستين من الدنماركطالب عن طريق برنامج  2شارك ��



30  

 

شبان وشابات عن طريق برنامج املناصرة،  1شارك ��

مع أحد أفراد طاقم البرنامج، في مهرجان شبابي 

بالدنمارك، بتنظيم من جمعيتي الشبان والشابات 

املسيحية هناك، حيث قدموا عروضا وعقدوا 

ات حول حياة الشباب الفلسطيني تحت لقاء

شابا  5222وشارك في املهرجان حوالي . الاحتالل

مشاركا من دول  12وفتاة دنمركية، باإلضافة إلى 

مختلفة أخرى منها أوكرانيا والهند وهونج كونج 

 .والتشيك ومقدونيا باإلضافة لفلسطين

ولية في الاردن ولبنان ومصر والنرويج بالتنسيق مع الاتحاد شابا وشابة في لقاءات تدريبي وورش عمل إقليمية ود 21شارك ��

تم خاللها التعريف بالواقع الفلسطيني لآلخرين وتلقي معلومات وتدريبات تتمحور في مضمونها على . العالمي املسيحي للطلبة

 .ة إلانسانيةدور الشباب في بناء املستقبل واملواطنة والديمقراطية  والعمل من اجل السالم والعدل والكرام

 

 :برامج الشباب

املواطنة الديمقراطية، املناصرة، كايروس فلسطين، والسالم : شاب وشابة فلسطيني عن مواضيع 522قام برنامج املناصرة بتدريب 

 .العادل، وتدربوا فيها على كيفية إنشاء مجموعات ضاغطة تتناول لقضايا محلية

أشهر، في مجال حقوق إلانسان والهوية والقيادة والتواصل واملناصرة، لطلبة  2على مدار طالبا وطالبة  22كما قام البرنامج بتدريب 

 من املشاركة في برامج تبادل 
ً
الصف الحادي عشر من مدرستي الروم الكاثوليك والروم ألارثوذكس في بيت ساحور، ليتمكنوا الحقا

 .طالبية مع برنامج املناصرة

 

  :برنامج رحلة من اجل العدالة

 
ُ
 وشابة من دول مختلفة هي الدنمرك وألارجنتين ونيوزيلندا، السويد، هولندا،  57تموز بمشاركة  52و 52ظم البرنامج ما بين ن

ً
شابا

 بريطانيا، باإلضافة إلى تسعة شبان وفتيات من مناطق مختلفة من فلسطين

 :الفعاليات املحلية

، نسق برنامج املناصرة مهرجان ليالي الرعاة في بيت ساحور 

كانون أول، بالتعاون مع عدة مؤسسات محلية،  01و 02بين 

وتم خالله تنظيم عدة فعاليات فنية وطنية بما فيه مسرة 

أض يء شمعة من أجل حق تقرير املصير "الشموع تحت عنوان 

وهدف املهرجان إلى استقطاب أفراد ". للشعب الفلسطيني

ا بواقع ومجموعات أجنبية في بيت لحم في فترة امليالد لتعرفه

الاحتالل إلاسرائيلي، كما وتعريف املجتمع املحلي على برنامج 

 .املناصرة املشترك

 

شاركت برنامج املناصرة في نشاط ليوم ألارض تم تنظيمه يوم 

آذار، حيث تمت زراعة أرض مهددة باملصادرة في قرية الخضر، جنوب بيت لحم، بمشاركة عدة مؤسسات ومجموعات محلية،  08

 .طوعين ألاجانبوبعض املت
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 : منشورات الكترونية و مطبوعات

 :تم نشر وتوزيع عدة منشورات كما يلي 0252في العام 

 0252رزنامة شجر الزيتون  0122��

 "بلوزة  222��
ً
 "ابقوا ألامل حيا

 "ابقوا ألامل حيا"قبعة مع شعار  222��

 نسخة من كتيب انطباعات الشباب الفلسطيني من كايروس فلسطين 5222��

 "ابقوا ألامل حيا"دفتر مالحظات بشعار  5122��

 ".ابقوا ألامل حيا"دبوسا يحمل بشعار  5222��

 نسخة من التقرير السنوي مع صور  122��

 تم نشر أربعة مقتطفات فيديو على قناة اليوتيوب لبرنامج املناصرة،��

 8دعوات و /مناشدات  1حيث أرسلت لهم . من اصدقاء البرنامج عن طريق البريد الالكتروني 7122كما  تم الاستمرار باالتصال مع   

 " عين على فلسطين"نشرات  من  1نشرات إخبارية و

 

 ملخص عن ألانشطة باألرقام

 املوقع الالكتروني والفيسبوك

 زائر جديد 94512

 عدد ألاعضاء على  صفحة الفيسبوك 2453

 عدد املشاركين في صفحة الحملة على الفيسبوك 203

 حملة شجر الزيتون 

 عدد املشاركين في برنامج زراعة الزيتون  02

 عدد املشاركين في برنامج قطف الزيتون  103

 عدد ألاشجار املزروعة 0033

 عدد املتبرعين باألشجار 1562

 عدد الحقول املزروعة 101

 عدد املستفيدين من الزراعة 233

 عدد القرى التي وزعت فيها أشجار الزيتون  25

 مشاركات الشباب

 عدد املشاركين في فعاليات إقليمية ودولية من طرفنا  40

 عدد شباب الذين تلقوا تدريب 103

 YPPعدد الحضور في ورش عمل  1333

 عدد املتطوعين ألاجانب الذين عملوا لدى املبادرة  6

 عدد  الزوار من جمعية الشبان و جمعية الشابات املسيحية 120

 لقاءات مع وفود زائرة 033

 عدد املشاركين في مهرجان ليالي الرعاة 4333
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