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 نا بميادئناتمسكو  ،الهمم ناشحذ ا ،صعب جديدا   ا  عام ناطوي، الواحدقلب الو الفريقي  روح العملو  صراراإلالمثابرة و ب
وخلق بيئة  في تمكين المجتمع،لإلسهام بل عن قصد  ،ليس من باب الصدفة (نفس للتمكين)طلقنا ان ،المبادرة بزمامو 

 ،رؤيتنا الكبيرة والواسعة في الوصول للعدالة .والعمل المجتمعي الحر لتحقيق ،مجتمعية توفر اشتراطات الحرية واإلبداع
نفس )فقد عّبرت  ،مر على ذلكاألوتفعيل دور الشباب ليكونوا قياديين مبادرين في المجتمع. ولم يقتصر  ،واحترام الذات

ى جدران الجمعية ليشمل مجموعة من تعدّ  ،رشاديا  ي حراك مجتمعي وشبابي و المشاركة فواستطاعت  ،هاتعن ذا (للتمكين
، ضمن مؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارجوتعزيزها المؤسسات المحلية والدولية في تعريف صورة المؤسسة 

 . الفآ أربعةعداهم أتجاوز تن ون ومناصر وأصبح لدينا مؤيدف
 
نجحنا في ، حيث والمؤسساتواالطفال  ن ما مّيزنا في العام الماضي تمّثل في زيادة امتدانا الطبيعي بين الشباب إ   

الشح المالي، والحفاظ على من رغم بال الفلسطينية في برامج تدريبية مختلفةالجمعية في استقطاب العديد من طلبة  الجامعات 
طفال في برامجها المتنوعة ذات ألة واأللوطن والشباب والمر  ا  مهم ا  ساسيأ ا  باعتبارها ركن ،قائمة متماسكة للتمكين( نفس)

لنا االنخراط في عدد من اللجان والنشاطات  تاحأما  ،تهاتعزيز الثقة في صدقيللى دورها  الكبير إإضافة  ،االختصاص المهم
ونجحنا في  وتقديم المشاريع للدول المانحة التي تدعم أنشطتنا التنويرية ذات االختصاص التمكيني المجتمعي. ،المجتمعية

 استقطاب مؤسسة فرنت الين اليابانية ومشروع لرعاية االطفال بمخيمي الجلزون وقلنديا 
صابعنا أتجعلنا نضع  التيال بد من توضيح المسارات الذاتية والموضوعية  ،شمولي ولتقييم وضع الجمعية بشكل

  م. 7109-7108عوام القادمة لألستراتيجية إلعداد خطتنا اإوتساعدنا الحقا في  ،على كافة الجوانب
  جانب القوة 

يسهم بشكل كبير في تحقيق رسالة  ،يتمّتع ببعد فكري وتربوي ونفسي ،دارة منفتحإمجلس ب متازت للتمكين(نفس )      
حداث فرق في المجتمع ،للتغيير منتم   ومتطوع وكذلك مدير تنفيذي وطاقم مساعد ،المؤسسة وتمكينه هذا  وتطوير الشباب ،وا 

من  ن البرامج واألنشطة التدريبية التي تقوم بها المؤسسة تعّبر عن ضرورة الفئات المستهدفةإومن جهة ثانية فمن جهة، 
ولدينا طاقم من اربع موظفين/ات يقومون بواجباتهم على اكمل وجه حافظوا على  . ، وحاجاتها المرادةطفالألب والنساء واالشبا

 صورة نفس االيجابية ورعايتها لالطفال والشباب والمراة .
 جانب الفرص 

 مصادر تمويليةقادر على التواصل مع مؤسسات مجتمعية لجلب و دارة متمكن إومجلس  ،وجود عالقات واسعة
 اقتنصنا فرصة ايجابية من الزمالء/ات في فرنت الين اليابانية لنكون شركاء لهم في مشروع الرعاية النفسية

   جانب الضعف  
 لفتح افاق اكبر لدى نفس في المجتمع المحلي  بسبب شح التمويل، ؛الزلنا نبحث عن مصادر مالية متعددة 

وضاع أل لحاجة الماسة في المجتمع لنفس وأمثالها في ظل زيادة صعوبة الرغم بال الجهد االكبر بذل  من خالل
 .واستحقاقاته والعشرينالحادي النفسية واالجتماعية واالقتصادية، مع وجود ضرورة ماّسة لكي ال ننعزل عن تحديات القرن 
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  جانب التهديد 

فرض السياسات للمؤسسات والدول نتيجة ل  ،المؤسسة من ضعف التمويلفي عاني الزلنا ورغم المشروع الياباني ن    
هذا  لى الحكومة الفلسطينيةإالعديد منها قد حّول الدعم بشكل مباشر ؛ ألن صعبا   مرا  أتجعل من التمويل  ،معينة المانحة قيودا  
 ،المجتمع المدنيعدم تبّني العديد من المنظمات المانحة سياسة توسيع الشراكة مع مؤسسات فإن  خرآومن جانب  من جانب،

على سبيل  نفسمؤسسة واقتصارها على الشركاء القدامى حال دون توسيع دائرة التمويل للعديد من المؤسسات ومن بينها 
والحصول على مشاريع في  ،نشطتهاأخاصة الصغيرة منها من تمويل بوحرمان العديد من المؤسسات غير الحكومية و المثال، 

فضل أو االهتزاز في أ ،ما وضع الكثير من تلك المؤسسات في حالة من التهديد باإلغالق ،ظل منافسة المؤسسات الكبيرة
فراد ألوالبنية النفسية واالجتماعية  ،سرائيلية للتعليمإلفيما يتعلق باالنتهاكات ا وتحديدا   ،الوضع السياسي العاموكذلك  ،حوالألا

 لتلبية بعض احتياجات المجتمع وافراده . ،اال اننا ال زلنا مستمرون وفي صعود بطئ لالمامالمجتمع
 

 ،وشبكة تطوير التعليم، لى شبكة ورشة الموارد العربيةإوبعد انضمامنا  ،فيما يتعلق بالشراكة مع المؤسساتو 
وواظبت على  ،نجازاتإل في تحقيق تلك ا ا  كبير  ا  فقد بذلت المؤسسة جهد ،وشبكة حقوق الطفل والمنتدى العالمي االجتماعي،

بداء ا ،حضور االجتماعات منحها ما  ،في جميع المواضيع ذات العالقة بعمل المؤسسةاإلسهام وكذلك  ،نترنتإل راء عبر اآلوا 
التي تعمل  ،ة التنمية االجتماعيةالشراكة الدائمة مع وزار  طالقا  إبل تلك المؤسسات. وال يفوتنا وبناء الثقة من ق   ،فرصة للتعريف

   ن خاللها في تنفيذ برامجنا في المؤسسات التابعة لتلك الوزارة وعلى مستوى الوطن. منفس مؤسسة 
من منظمات المجتمع المدني ليسهم في وضع لبنات  ا  باعتبارها جزءللتمكين( نفس )يندرج كل هذا الجهد ليخدم 

 قليمي والدولي.إلا :ومن ثم على الصعيدين ،وال  أقوية وفعالة ومؤثرة في المجتمع الفلسطيني  (نفس للتمكين)البناء نحو 
طفال أليستهدف النساء وا ،رسميا   عنوانا   (نفس للتمكين)فقد باتت  ،نطالقة المؤسسةإسنوات على  (2)وبعد مرور 

 . والمهنيوالنفسي و  كاديمي أل فيما يتعلق بالتوجيه واإلرشاد ا والطلبة في الجامعات والمدارس
صحاب تلك الهمم أدارة والطاقم التنفيذي والمتطوعين، إللى أعضاء مجلس اإن توّجه أب وأخيرا كلمة شكر وعرفان يج

لى إفي الوصول لإلسهام ح لهم من قوة وتوفير وقت وجهد اوقوفهم بكل ما يتو  ،ستراتيجية للمؤسسةإلهداف األفي ترجمة ا
 يخدم مستقبل الوطن والمواطن.  ،ومبادر ،رؤية المؤسسة في بناء جيل حر

ولوال المثابرة  ،تخط مشوارها (نفس للتمكين)ن أب ،بالقول والتأكيد ناختتم كلمتنفي نهاية نقدمتنا و 
 ،ال يؤثر وال يتأثر بمن حوله عاديا   فتغدو رقما  ، في مهب الريحللتمكين( نفس )عمدة أواإلصرار لكانت 

 وبناء الوطن والمواطن. ،واإلعمار ،والتنمية ،والتحرر ،على أصعدة التطويرإسهام ي أوليس له 
 

 مين السرأ
 ابراهيم  نمر موسىد. 
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 جمعية نفس للتمكين/دولة فلسطين
 م7171-2710السادة أعضاء مجلس اإلدارة لدورة 

 
               ( /ضرغام عبد العزيز  نائب رئيس مجلس اإلدارة أ.(    بو حميد)أد. جولتان حجازي  /رئيس مجلس اإلدارة   
   أمين السر   براهيم موسى     إد.    
 د عبد العزيز بني عودة امين الصندوق   
 أشريف نصار -محمود تاللوة  أ. -سحاب زلموطأ. -أ. محمد محاجنة-سليمان فرج األعضاء/   

 المدير التنفيذي/أ. ناصر مطـر   
 

 نفس للتمكين في سطــور

  مةمقدّ 

 !!! عام  العمل والتثبيت للمؤسسة م 7102كان عام 

 ، بةالصعالظروف من رغم بالبالعديد من النشاطات بالنجاح  امتزج  ،نشطا وتعميما ايجابيا لنفسالمنصرم كان العام 
نفس )، والمخطط له من ق بل القائمين عليها. لقد جمعت فيه ننا رسمنا معالم الجمعية في المسار المرغوبأإال  ،التمويل وقلة

ودائرة بناء القدرات والتمكين، حتى وصل بها المطاف إلى الدخول في دائرة العمل  ،التعريفبين العمل في دائرة ( للتمكين
الماضية، فقد بذلت الجمعية جهدا   الستامتدادا  لألعوام ،  رائدة واجنبية  فلسطينية تمع مؤسسسا روالتعميم والتواصل المباش

والمتطوعين/ات  ،الطلبة الخرجين/اتاالطفال و  ي وتحديدا  إلى كبيرا  لكي تخرج بصورة جميلة، حيث ّقدمت للمجتمع الفلسطين
كثيرا  من الخدمات، واستطاعت في زمن قياسي ترسيخ تعريفها في المجتمع الفلسطيني، وبناء عالقات راسخة مع وزارات: 

ها إلى دائرة المحور االجتماعية، واألسرى، والداخلية، وكذلك مع المراكز في المخيمات، ووكالة الغوث، ما أخرجالتنمية 
صعوبته في الفترة السابقة من رغم بالالتمكيني للتجربة، والبحث عن فرص التثبيت والتعميم للحصول على الدعم الالزم 

زالت الجمعية تعتقد بأن مجال التمكين النفسي واالجتماعي في فلسطين بحاجة ماسة إلى الكثير من الجهد ماو ، والحالية
بيرة التي تواجه هذين المجالين، ونظرا  لحجم  المشكالت النفسية، واالجتماعية، والعنصر البشري الذي لمواجهة التحديات الك

كساب مهارات مختلفة تساعده في التكيف عادة التوازن النفس  ،يفتقر إلى المنهجيات واآلليات والمفاهيم الحديثة لتعلم وا  وا 
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ا اإلداري، ومديرها التنفيذي، والعاملين والمتطوعين فيها، تعميم جتماعي، ، فقد استطاعت الجمعية ومن خالل مجلسهواال
 (نفس للتمكين)لت نقطة تحول نحو مأسسة فكرها، وأهدافها، وبسط وجودها، بالرغم من الظروف المالية الصعبة، التي شكّ 

ستراتيجيا .  إداريا  وماليا  وا 
تشمل جميع محافظات الضفة  ،سنوية تدريبيةإن خروج المؤسسة من مرحلة األنشطة السريعة إلى تبني برامج 

أدى إلى تنفيذ برنامجها، والخروج إلى التأثير، وخلق األثر على  حتى يطا وجنينالغربية بما فيها القدس ومعلمي القدس،
الفئات المستهدفة، وهكذا أصبحت في دائرة تعميم التجربة على المستوى الوطني، فقد عملت المؤسسة من خالل برنامج  

الخاصة والمدارس ( معلم في مدارس وكالة الغوث 311لتدريب على إدارة الضغوط النفسية إلى تدريب  أكثر من )ا
عاقة إلفضال  عن تنمية قدرات أمهات األسرى وذوي ا ، ،ا  جامعي ا  ( طالب751و) ،( طالب أساسي311، و)ةوالحكومي

الفردية االت والتواصل والضغوط النفسية، ومساعدة العديد من الحالمراكز النسوية في مهارة االتصال وكذلك وتمكينهن، 
 والجماعية.   

فترة السابقة، بما يشمل األنشطة التي نفذتها الجمعية مع التعريج على اإلنجازات لوسوف يغطي هذا التقرير ا
على اطالع بكافة التفاصيل،  ليكون الجميعم، 7109-7102اإلدارية والمالية، وما رافقها من إعداد للخطة اإلستراتيجية 

 .هاوبالتالي هي تمثلكم وأنتم خير من يمثل ،العمود الفقري لها ومواكبة نمو المؤسسة باعتباركم
ستمرارية الجمعية، وعمق تواصلهم االيجابي ومسندتهم النثمن عاليا  جهود األعضاء األفاضل في الحفاظ على 

 ،حيانا  االلتقاء أصعوبة من رغم بالالجمعية ورؤيتها في المجتمع الفلسطيني، جل ترسيخ أهداف ا به من أاالنتماء الذي تحلو 
ثمن أيضا  دور الطاقم التنفيذي الذي لم نو  ولكن تواصلهم المستمر مع المدير التنفيذي كان بمثابة دعم ومتابعة للجمعية،

 يبخل بجهده في رسم صورة جميلة عن الجمعية.   
 

 الرؤية 
 .والعدالة االجتماعية ،والصحة النفسية الشمولية ،واالجتماعي ،يتمتع بالرفاه النفسي ن،مجتمع فلسطيني ممكّ 

 رسالة المؤسسة 
طن قادر اتسهم في خلق مو ل م؛7101تأسست في مدينة رام اهلل عام  ،نسانية فلسطينيةإمؤسسة  للتمكين( نفس)مؤسسة    

لمواجهة  واجتماعيا   والمواثيق الدولية والفلسطينية، وتمكينه نفسيا  نسان إل على التكيف مع الواقع بحسب اتفاقيات حقوق ا
 .والمستقبلية  التحديات اآلنية
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 أهداف المؤسسة 
    جلأمن  وقانونيا   ،واجتماعيا   ،فراد المجتمع الفلسطيني من خالل تمكينهم وتأهيلهم نفسيا  أالعمل على مساعدة 

  . لى الرفاه النفسيإالوصول   
  الشباب( الناتجة عن الفقر، ، و األطفالو في خفض المشاكل النفسية لدى الفئات المهمشة )النساء، اإلسهام
 البطالة،و 

 .والتمييز ،سوء التعاملو  
    وضحايا التعذيب والكوارث في المجتمع  ،جل تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي لمصابي الحروبأالتدخل من 

 . لفلسطينيا 
 هيكلية المؤسسة 
 العمومية الهيئة 
  ة من تخصصات متنوعة ذات خبراتا  عضو  (75)وتضم  ،الجمعية العمومية مرجعية عليا لنفس للتمكينتشّكل/ 

 ،ومعنويا   ،نفسيا  اعمون وهم د ،دارةإلوتنتخب كل ثالث سنوات مجلس ا ،وتجتمع كل سنة لرسم السياسات ،مختلفة
لى فرص تموينية داعمة إخرين آلالعالقات االجتماعية مع ان يتم تحريك أمل أعلى  ،لنفس للتمكين واجتماعيا  

  ة. لتطوير وضع المؤسس
 دارةإلمجلس ا 
   و عبر التواصل أ ،دوار بصورة مباشرة وغير مباشرة في االجتماعات الدوريةألأعضاء يقومون با (9)يتكون من

 الدائم
  من جهة، والمدير من جهة أخرى.  مع بعضهم 

  م والمتابعةييقوالت ،دارية والماليةإلالمؤسسة وسياستها اع ضاإلشراف على و. 
 ليات لتطوير وضع الجمعيةآوالدفع بإيجاد  ،يجابي لدى الجمعيةإلتحديد االتجاه ا. 
 وأهدافهاورسالتها والمادية الالزمة لتحقيق رؤية المؤسسة  تاحة الموارد البشريةإ. 
 

 باألدوار اآلتية:يقوم           للمؤسسة  التنفيذي مدير ال

 .يضع الخطط التنفيذية للجمعية 
  المؤسسة ويطورهم.في يوفر العاملين 
 .يدير الموارد بما يتوافق وسياسات الجمعية 
 .يمثل الجمعية لدى المجتمع المحلي والدولي 
 نجا  زاتها.يحدد  مع مجلس اإلدارة القضايا الداخلية والخارجية التي تؤثر على اتجاه المؤسسة اإلستراتيجي وا 
 مداده بالمعلومات، والتواصل  الفردي والجماعي. يساعد مجلس اإلدارة في وظيفته القيادية من خالل التوجيه، وا 
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 .يقوم بالمتابعة واإلشراف على موقع الجمعية اإللكتروني على اإلنترنت وصفحة الفيس بوك بالتعاون مع المختص 
 مدقق داخلي وخارجي 
  ومساعدة   /ة  حيات شاهر المحاسب تحيث قام في الجمعية من خالل مدقق داخلي،تم تطوير العمليات المحاسبية

  .مهنيةالالمالي، تماشيا  مع   العبد بترتيب الملف وسام
  .يقوم بالتدقيق الشهري لجميع العمليات المحاسبية للجمعية 
 .يكتب التقارير المالية للبرامج واألنشطة 
  لتدقيق الحسابات لمتابعة ملفات الجمعية، وتدقيقها حسب األصول المهنيةتم االتفاق مع مؤسسة نوح وأبو حاكمة. 
  محاسب/ة 
  بل رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي؛ لمتابعة األمور المالية والمحاسبيةجمعية من ق  لل نسة حياة شاهرتم تعيين اال 

 المؤسسة.في العديد من الخدمات التي تهم كما يتطّوع  ،حسب نظام دولي للمحاسبة
 قوم بجميع المعامالت المحاسبية، وذلك حسب المعايير المستخدمة في عمل المؤسسات غير الحكومية، ت 
 قوم بتنفيذ أية متطلبات تخص العمل، وتكون بسلطة مباشرة من المدير التنفيذيت. 
   منسقة المشروع 
  المشروع اليابانيتقوم بعملية التنسيق والترتيب للمهام المختلفة للجمعية وبالذات 
 تسهل عملية االجتماعات والرعاية االجتماعية للجمعية 
 تنسق مع المؤسسات الشريكة 
 تقوم بترجمة المواد للغة االنجليزية للتمويل 
 اعمال ادارية اخرى تناط بها مهمة لديمومة العمل 
 (             7ختصاصي/ة نفسية، عدد )إ

 األدوار اآلتية: قوم/تقوم بي

  بما يتوافق والخطط المقرة ضمن الخطة وبالذات مشروع الرعاية النفسية  تنفيذ األنشطة والبرامج الخاصة بالجمعية 
 في المخيماتاالتصال مع األطراف المعنية لعقد اللقاءات واألنشطة 
 .التجهيز والتحضير لألنشطة التي تستند إليها المشاريع 
  المسؤول المباشر عنه.عمل المهام الموكلة إليه من قبل 
 تنفيذ بعض الجلسات اإلرشادية الجماعية والفردية. 
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 المتطوعين/ات 
  منتشرين في معظم ،متطوع/ة (011على )مجموعة فاعلة من المتطوعين/ات تزيد  للتمكين( نفس)لدى مؤسسة 

 ر. وعددهم في تزايد مستم ،نترنتإل محافظات الوطن وعلى تواصل دائم مع المؤسسة عبر موقعنا على الفيس بوك وا
 الحاكمية 

دارية والمالية الحديثة إلوالمعايير ا نسانية،إل فكار االجتماعية األمجموعة من القيم وا (نفس للتمكين) ةجمعيتحكم 
 ،وهيكليتها العامة محدوديته،من رغم بالداري والمالي إلفي تطوير النظام ا، بحيث أسهمت حسب مركز تطوير المؤسسات

وهم مجموعة من الخبراء على الصعيد  ،نشطةأل يجابية للعمل والتعاون والتسهيل لإلجواء األدارية التي توفر اإلوهيئتها ا
  ،شح مواردها الماليةمن رغم بالكوكبة من المثقفين الداعمين للجمعية فضال  عن كونهم ، والنفسي ،كاديميأل وا ،التربوي

لى واقع بالتعاون مع أعضاء الهيئة إوترجمة سياستها وفلسفتها بها، عاتقه النهوض  خذ علىأالجمعية طاقم تنفيذي يدير و 
السم  يتنفيذ بعض النشاطات دعما   أالذي بد ،العامة والمتطوعين المنتشرين في مختلف محافظات الوطن وفرعها بقطاع غزة

 ووحدة الوطن. ،سترتيجيةإلبرؤيتها امنه  يمانا  إ (نفس للتمكين)
 

 المنصرمة: ةخالل األعوام الثالث (نفس للتمكين)حصلت عليه الذي نبذة عامة حول التمويل 
إلنجازات مؤسسة أفكار ضمن  ويتضمن وصفا  م، 30/12/7101-0/0يغطي هذا التقرير الفترة الزمنية من 
 وبرنامج توازن األدوار في المخيمات الصيفية. ،برامجها ومشاريعها: البطولة الوطنية لفن المناظرة

 ،من خالل برامجها المختلفة (نفس للتمكين)ا جمعية مهتحققالتي  اتنجازات والتأثير إل يبحث هذا القسم من التقرير ا
 الدولية :ةوالجهات المانحللتمكين(  نفس )دناه نتائج للشراكات المتنوعة والتعاون بين جمعية أنجازات المبينة إل حيث تعتبر ا
على التمويل الذاتي للبرامج، لكون التمويل ال يغطي جميع المشاريع وتكاليف للتمكين( نفس )تعتمد برامج جمعية   والمحلية. 

ومن ناحية هذا من ناحية،  وتطوير قدراتها الداخلية من حيث عدد الموظفين والتطوير المهني ،البرامج والمشاريع المنفذة
 . في نهضة الجمعيةيسهم ن أمكن يمع الجهات الفاعلة الرئيسية واستمرارها ستراتيجية إلاكة اأخرى فإن تعزيز الشر 
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مصدر التمويل/  السنة
 لشركاء

 المشاريع والخبرات السابقة

 الجلزون سرى في مخيمألطفال األهيل اأمشروع ت /إيطاليا جامعة كالياري 2012
7107-7103 UNRWA 

/WB 
 يدزإلمن مخاطر انتشار فيروس ا مشروع الحدّ 

7103-7104  UNRWA 
/WB 

 من مخاطر الضغوط النفسية مشروع الحدّ 

 االتصاالت 2013
 الفلسطينية

 عاقةإلطفال ذوي األمهات اأمشروع تمكين 

 وتدريبهم مشروع تمكين طلبة الجامعات ذاتي 2013
مؤسسة المقدسي  2014

 مم المتحدةألوا
 للحماية من المخدرات مشروع من الشباب للشباب

شركة  7105
 ريتش

 مشروع تدريب المشرفين حول الضغوط 

شركة   7101
 ريتش

 حول اإلرشاد الهاتفيصيين صاتمشروع تدريب االخ

تدريب المعلمين/ات حول الضغوط والتدخل وقت  ذاتي 7105
 زماتأل ا

نقابة  7101
 صيين صاتاالخ

النفسين  صيين صاتمشروع دورة تدريب االخ
 نيواالجتماعي

 (بيروت)مشروع المخيم الصيفي الدائم  ذاتي  7100-7104
 مشروع تدريب الطلبة في جامعة بير زيت ذاتي  7101-07-01شهر

مشروع الرعاية النفسية واالجتماعية   وزارة الخارجية اليابانية  7102مارس
الفلسطيني/ الياباني فرنت الين لمدة ثالثة 

 اعوام
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  والممارسات الديمقراطية ،المكتسبةالمهارات 
  نسانإل شخصية انجحت في صقل ( نفس للتمكين)فإن جمعية  ،بناء على المؤشرات الكمية والكيفية السابقة

كسابهم المهارات الحياتية المختلفة ومهارات  ،و التدريبات المختلفةأ ، من خالل صفحتها عبر الفيس بوكوبنائها الفلسطيني    وا 
عطائهم فرصة لممارسة هذه المفاهيم والمبادئ الديمقراطية والحياتية كسلوك يومي في حياتهم، التمكين ضافات نوعية ا  و  ،وا 

ستخراج الطاقات الكامنة لديهم ،وكيفية التعامل معهم ،لزيادة تواصلهم مع ذواتهم والطلبة ؛/اتينللمعلمللمرشدين/ات و   ،وا 
 .ماتز أل وتخفيف الضغوط والقدرة على التدخل وقت ا

 االستدامة 
حيث عملت المؤسسة  ،ستدامة لمشاريعها وبرامجها بعيدا  عن فكرة التمويل المباشراللى فكرة اإ للتمكين( نفس)تسعى جمعية 

 ،نتاجيةإل وزيادة ا ،لى السوق الفلسطيني لتعزيز قدراتهمإلالنطالق  ؛العام المنصرمفي على خلق فكرة التدريب للشركات المحلية 
من مجموع  يةلفتح عيادة نفسية ارشاد  7108عام كما تسعى.من المشكالت المالية الصعبة والحدّ  ،وتخفيف الضغوط

 الفراد المجتمع بجلسات نوعية مهنية . خبرات االعضاء لتقديم الخدمات والنفسية واالجتماعية واالستشارات المطلوبة
 

 ن ووالممول ،والتشبيك ،العالقات العامة

من استطاعت  ،على ثالث أصعدة اتأن تنسج مجموعة من العالقات والتشبيك( في نفس للتمكين)نجحت 
 نعكاس إيجابي على سير تدخلها وتعظيم أثرها:قد أدى ذلك إلى او  ،ع من دائرة عملهايتوسالخاللها 

 شراكات مجتمعية وعضوية عربية ومحلية

 بيروت-خوة في برج البراجنةإلاتفاقية شراكة مع جمعية ا. 
 بيروت-عضوية اللجنة االستشارية لورشة الموارد العربية. 
 فلسطين-عضوية شبكة حماية الطفولة. 
 فلسطين-عضوية شبكة تطوير التعليم. 
 عضوية شبكة التسامح العربية. 
 جتماعلالدى العالمي تالمن. 
 الشراكة مع مؤسسة فرنت الين اليتبانية 
  الشراكة والعالقة في مشروع   EVS , االوربي  في ارسال واستقبال متطوعين للسنة الثالثة 
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 2710عام ونظرة على األنشطة والبرامج المنفذة خالل العام  ملخص                 

 7102ديسمبر    30يناير الى   0التقرير االداري العربي  
 

امراة من  35النفسية نفذ اليوم لقاء لحوالي تم تنفيذ ورشة عمل لالمهات في المركز النسوي باالمعري حول الضغوط : 75/0/7102
االمهات بالتعاون مع المركز النسوي في مخيم االمعري ، حول الضغوط النفسية والتعامل مع االبناء ،و وتعتبر الورشة من النشاطات 

عنها وتخلل الورشة التي ادرها  المثمرة والمهمة التي تنفذ بالتعاون مع المجتمع المحلي، ولتفعيل دور المراة وتخفيف الضغوط النفسية
االستاذ ناصر مطر العديد من االنشطة النظرية والعملية حول الضغوط النفسية واالجتماعية واليات تخفيف الضغوط واهميتها في 

ليم في منطقة الحفاظ الصحة النفسية ، وقدمت مديرة المركز االستاذة رفعة ابو الريش هدية تذكارية للسيد ضرغام عبد العزيز مدير التع
  . القدس والمدرب االستاذ ناصر مطر تقديرا لجهودهم وتعاونهم الدائم في دعم المراة والمركز النسوي

نظمت جمعية نفس للتمكين ورشة عمل توعوية حول الحماية من التدخين والمخدرات في الكلية األهلية بالتعاون مع : 0/7/7102
التي نفذها المدرب ناصر مطر عرض مجموعة من الحقائق  السابع ،حيث تخلل الورشةطالب من الصف  11مجلس الطلبة ، لحوالي 

والصور التي تبين مخاطر التدخين والمخدرات على صحة اإلنسان الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية ، ومن الجدير بالذكر أن 
 ذه الظواهر الفتاكة.فترة المراهقة تعتبر المرحلة العمرية األكثر عرضة لإلقبال على مثل ه

 
طفال  من اطفال مخيم الجلزون حول الحق في الصحة 001نفذت نفس للتمكين اليوم ثالث ورشات عمل لحوالي    2/6/ 2017:

وتركزت الورشات والنشاطات النظرية والعملية االولى حول حقوق  ،االمل والتفاؤلبدعم من مؤسسة   الجسمية والصحة النفسية
األطفال الصحية والنفسية ، واهمية الغذاء الصحي والرياضة الجسادنا و ،كيفية المحفاظة على النظافة الجسمية لحماية انفسنا ،و 

ل الفنية ،و مساعدتهم من خالل التفريغ النفسي تخلل الورشات العديد من االنشطة العملية التي تساهم في تنمية وتطوير قدرات األطفا
طفل ضمن مشروع  411واالنفعالي في رفع مستوى مشاركتهم المجتمعية وتاتي هذه الورشات واألنشطة والتي سوف تستهدف حوالي 

والنفسية  يهدف لحماية الحق بالصحة الطفال مخيم الجلزون وبدعم من مؤسسة االمل والتفاؤل الكساب األطفال القيم الصحية
 .والتربوية السليم
طفال  من اطفال مخيم  051نفس للتمكين نفذت اربع ورشات عمل لحوالي االمل والتفاؤل بدعم من مؤسسة      12/2/2017:

الجلزون حول الحق في الصحة الجسمية والصحة النفسية وكيفية المحافظة على بيئته المدرسية و الصفية نظيفة، وتركزت الورشات 
ات النظرية والعملية حول حقوق األطفال الصحية والنفسية ، واهمية الغذاء الصحي والرياضة ألجسامنا و ،كيفية المحافظة على النشاط

النظافة الجسمية لحماية انفسنا ، و تخلل الورشات التي قادها األخصائيون /ات النفسيون بالتعاون مع المرشد/ه العديد من االنشطة 
 ي تنمية وتطوير قدرات األطفال الصحية والنفسية والفنية العملية التي تساهم ف

طالبة لالطفال ذوي االعاقة واخرون في مدرسة بنات المزرعة  35نفذت نفس للتمكين نشاط ترفيهي مشترك لحوالي  : 05/7/7102
ضمن مشروع تعزيز وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية بالشراكة مع الهيئة االستشارية  (القبلية )الثانوية 
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وبتمويل من االتحاد االوربي وتخلل الورشة التي شارك فيها العديد من  PCS الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكونية 
ة النظرية والعملية حول ادراج االعاقة وحقوق المعاق وكيفية التعامل معهما، االخصائين/ات النفسيين واالجتماعيين العديد من االنشط

اضافة النشطة عملية لتعزيز قدرات الجميع والدمج والتفريغ النفسي بالتعاون مع ادارة المدرسة مشكورة ،ومشرف التعليم الجامع في 
 تربية رام اهلل .

 
يرزيت حول مفاهيم ادرج االعاقة بالمؤسسات التعليمية، ضمن مشروع تعزيز نفس للتمكين تنفذ ورشة عمل لطلبة ب 2/16/ 2017: 

 وحماية األشخاص ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية بالشراكة مع الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكونية
PCS  طر العديد من االنشطة العملية والنظرية حول االفراد وبتمويل من االتحاد االوربي، وتخلل الورشة التي قادها المدرب ناصر م

ذوي االعاقة وحقوقهم ، وادراج االعاقة في مؤسساتنا التعليمية والتواصل االيجابي مع ذوي االعاقة، والعمل معهم لخلق بيئة انسانية 
 إيجابية محفزة لهم

ادارتها الجديدة تم عقد االجتماع السنوي للجمعية : جمعية نفس للتمكين تعقد مؤتمرها السنوي العام وتنتخب 7102/ 7/  09
 العمومية في رام اهلل بحضور السيد معاذ شنان ممثل وزارة الداخلية وقد اقتتح رئيس الهيئة االدارية الدكتور ابراهيم نمر موسى الجلسة

ضية والدور االيجابي لمدير الجمعية بعد اكتمال النصاب القانوني حيث قدم شرح لواقع الجمعية ونشاطاتها ومسيرتها لالعوم الما
التنفيذي االستاذ ناصر مطر في استمرار الجمعية بدورها االنساني والمجتمعي ، رغم الظروف الصعبة ، وبعد ذلك تم مناقشة التقرير 

ستمرار الجمعية االداري والمالي والمصادقة عليهم من قبل جميع اعضاء المؤتمر ، والعمل معا في البحث عن مصادر دعم و تمويل ال
في تقديم خدماتها االنسانية ، ثم قدمت الهيئة االدارية استقالتها ، وفتح باب الترشيح لالنتخابات حيث تم انتخاب الهيئة االدارية 

، )د. جولتان حجازي أبو حميد رئيس الهيئة 7171-7102الجديدة ، و فاز فيها كل من التالية أسماؤهم للهيئة اإلدارية للعام 
دارية ، د. ابراهيم نمر موسى أمين السر ، د عبد العزيز بني عوده أمين الصندوق، أ . ضرغام جمال عبد العزيز نائب الرئيس، اال

وعضوية كل من سحاب زلموط نعيرات ، محمد محاجنه ، شريف قاسم نصار ، محمود احمد تاللوه ، سليمان نمر فرج ( واستمرار 
 .لجمعية، والعمل معا لديمومة عمل الجمعية ونجاحهااإلستاذ ناصر مطر كمدير تنفيذي ل

من اطفال مخيم الجلزون، حول  21نفس للتمكين نفذت ورشتي عمل لحوالي االمل والتفاؤلبدعم من مؤسسة   7102    /70/7
الحق في الصحة الجسمية والنفسية، والمحافظة على البيئته المدرسية و الصفية ، وتركزت الورشات العملية حول الحق في الصحة 

طة، وتخلل الورشات التي نفذتها االخصائية الجسمية والنفسية ، وكيفية المحافظة على الصحة وحماية انفسنا  من المشكالت المحي
مي منصور العديد من االنشطة العملية التي ستساهم في تنمية وتطوير قدرات األطفال النفسية والصحية والجتماعية والفنية ، وتساعد 

المشروع لحماية الحق االنشطة المنفذة في تخفيف العنف، والتفريغ النفسي االنفعالي، ورفع مستوى مشاركتهم المجتمعية ويهدف 
 بالصحة ألطفال المخيم ، لتعزيز قدرات األطفال وذويهم ،وتنمية مهاراتهم الحياتية .

من اطفال مخيم الجلزون والبدأ في  11نفس للتمكين نفذت ورشة عمل لحوالي االمل والتفاؤل بدعم من مؤسسة   7102/7/73
ة والنفسية، والمحافظة على البيئته المدرسية و الصفية، وبناء القدرات تشكيل مجموعات من االطفال حول الحق في الصحة الجسمي

الذاتية لالطفال ،وبعض السلوكيات المدرسية وكيفية التعامل معها، وتركزت الورشات العملية حول الحق في الصحة الجسمية والنفسية 
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ل الورشة العديد من االنشطة العملية التي ستساهم في ، وكيفية المحافظة على الصحة وحماية انفسنا ، من المشكالت المحيطة، وتخل
تنمية وتطوير قدرات األطفال النفسية والصحية والجتماعية والفنية ، وتساعد االنشطة المنفذة في تخفيف العنف، والتفريغ النفسي 

، لتعزيز قدرات األطفال وذويهم  االنفعالي، ورفع مستوى مشاركتهم المجتمعية ويهدف المشروع لحماية الحق بالصحة ألطفال المخيم
 . ،وتنمية مهاراتهم الحياتية

 
أمرأة من مخيم الجلزون حول الحق في  71نفس للتمكين تنفذ ورشة عمل ل  االمل والتفاؤلبدعم من مؤسسة    07/3/7102

ثقة بين االهل و االبناء، الصحة الجسمية و النفسية، واهمية ذلك الحق في حماية صحة أطفالهن ، مما يساهم ويزيد من بناء ال
وتخلل الورشة التي ادارتها االخصائية مي منصور العديد من االنشطة والحوارات ،التي تعزز أهمية دور االهل في حماية االطفال و 
توفير بعض مستلزمات الحياة الصحية و النفسية ، وتأتي هذه الورشة التي استهدفت مجموعة من امهات االطفال ضمن مشروع 

 ف لحماية الحق بالصحة ألطفال مخيم الجلزون إلكساب األطفال القيم الصحية والنفسية والتربوية السليمة وتعزيز قدراتهم يهد
 

نفس للتمكين تنفذ ورشة عمل للنساء الناشطات في المركز النسوي االمعري حول مفاهيم إدرج االعاقة بالمؤسسات  77/3/7102
ة األشخاص ذوي اإلعاقة في األراضي الفلسطينية بالشراكة مع الهيئة االستشارية الفلسطينية المجتمعية، ضمن مشروع تعزيز وحماي

جنين وبتمويل من االتحاد االوربي، وتخلل الورشة التي قادها المدرب ناصر مطر العديد من  PCSلتطوير المؤسسات غير الحكونية 
ية ادراج االعاقة في المؤسسات المجتمعية ،ودور المرأة في حشد الدعم االنشطة العملية والنظرية حول ذوي االعاقة وحقوقهم ، وكيف

 والتأيد لتلك الحقوق والمبادرات والتواصل االيجابي والعمل كفريق 

ورشة عمل للمعلمين /ات في مدرسة ابو ديس حول أساليب بديلة لحل النزاعات والعنف وتخلل الورشة العديد من 27/3/2017 
 .عملية التي تساهم في تخفيف التوتر وحماية األطفال من العنف من خالل استخدام آليات بديلة للعنف محفزة لهماألنشطة النظرية وال

نفس للتمكين بالتعاون مع مؤسسة فرونت الين اليابانية تفتح الورشة التدريبية االولى حول الصدمة النفسية )الرعاية 28/3/2017 
من االخصائيين النفسيين و االجتماعين، وتخلل الورشة التي ادارها المعالج النفسي  71بالورشة النفسية االجتماعية ( حيث شارك 

الياباني الدكتور نوريهيكو كواياما العديد من االنشطة النظرية العملية، و تم فيها المرور على تجارب عملية صادمة للعديد من 
في تنفيذ مشروع الرعاية النفسية و االجتماعية لالطفال في الضفة الغربية وقطاع البلدان، وتاتي هذه الورشة في المرحلة االولى للبدء 

غزة بالشراكة بين جمعية نفس للتمكين ومؤسسة فرنت الين اليابانية ومؤسسات شريكة من قطاع غزة لحماية االطفال من مخاطر 
اليوم بحضور د جولتان ابو حميد رئيس الهيئة االدارية لنفس االزمات النفسية واالجتماعية....حيث تم توقيع اتفاقية التعاون والشراكة 

عام في  07-00طفل من االطفال في عمر  015ومديرة فرنت الين اكيكو والدكتور نوريهيكو من اليابان هذا وسيخدم المشروع 
 . مخيمي الجلزون وقلنديا

ماعية ( الي تتم بالتعاون بين نفس للتمكين و مؤسسة استمرار فعالية دورة الصدمة النفسية )الرعاية النفسية االجت29/3/2017
من االخصائيين النفسيين و االجتماعين، وتخلل الورشة الثانية اليوم التي يديرها  71فرونت الين اليابانية والتي يشارك بالورشة 

النفسية والتي تتم من خالل تنفيذ فعاليات  المعالج النفسي الياباني الدكتور نوريهيكو كواياما العديد من االنشطة العملية، حول الرعاية
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ل  الصور والتعبير عتها والرسم والملتينة والديوراما ثنائي وثالثي االبعاد والموسيقة والسينما ، وتاتي هذه الورشة ضمن المرحلة االولى
ن جمعية نفس للتمكين ومؤسسة فرنت تنفيذ مشروع الرعاية النفسية و االجتماعية لالطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة بالشراكة بي

الين اليابانية ومؤسسات شريكة من قطاع غزة لحماية االطفال من مخاطر االزمات النفسية واالجتماعية.... وستخدم ورشات عمل 
  . من االطفال في مخيمي الجلزون وقلنديا كبداية للعمل في المناطق الساخنة بالضفة 015المشروع 

ول الضغوط النفسية الولياء امور الطالبات في مدرسة أريحا للبنات، بالتعاون مع مديرية التربية ورشة عمل ح 31/3/7102
والتعليم/اريحا وجمعية الكتاب المقدس وتخلل الورشة التي قادها المشرف النفسي ناصر مطر العديد من األنشطة حول الضغوط 

ية واهمية التواصل االيجابي وممارسة االنشطة المختلفة وادارة الوقت في النفسية، ومخاطر وآليات مقاومة الضغوط النفسية واإلجتماع
تخفيفها وطالبن المشاركات بالورشة، في زيادة االهتمام بهن و زياد ورشات العمل للمساعدة في حماية أنفسهن واالسرة من مخاطر 

 الضغوط. والظروف الصعبة وتحسين حياتهن .
دمة النفسية )الرعاية النفسية االجتماعية ( الي تتم بالتعاون بين نفس للتمكين و مؤسسة استمرار فعالية دورة الص 0/4/7102

من األطفال في مخيم  2من االخصائيين النفسيين و االجتماعين و  01فرونت الين اليابانية والتي يشارك في ورشة التدريب العملي 
ر نوريهيكو كواياما، ومساعدة المشرف النفسي ناصر مطر حول الرعاية الجلزون، باشراف و متابعة المعالج النفسي الياباني الدكتو 

النفسية واالجتماعية، وتخلل التدريب العملي لألخصائيين العديد من االنشطة العملية التي تهدف لحماية االطفال من اضطرابات ما بعد 
 الصدمة، وزيادة المناعة النفسية والمرونة والتكيف

ورشة عمل للمعلمات في مدرسة أريحا االساسية حول الضغوط النفسية، وتخلل الورشة العديد من المهارات النظرية 8/4/2017: 
والعملية حول الضغوط الفسية ومخاطرها على الصحة النفسية والجسمية وأليات المقاومة الذاتية للضغوط، وودور واهمية الدعم 

االيجابية، في حماية االنسان من بعض المشكالت، وتعزيز درجة التكيف المجتمعي وزيادة  االجتماعيي والرياضة وادارة الوقت والنظرة
 .جودة االنتاج المهني 

: ورشة عمل تفريغية بالتعاون مع برنامج التعليم الجامع في مديرية تربية رام اهلل والبيرة لمعلمات التربية الخاصة  09/4/7102
لمحافظة وذلك للتخفيف من ضغوط العمل وتعزيز الطاقات االيجابية لدى المعلمين /ات نفذها العامالت في غرف المصادر في مدارس ا

المشرف النفسي االستاذ ناصر مطر وتخلل الورشة العديد من االنشطة العملية والنظرية لتخيف الضغوط وطالب المشاركون بزيادة 
 الدورات المشابهة لهم.

اعلية بالتعاون بين نفس للتمكين ودائرة علم النفس في جامعة القدس ابو ديس وشارك نظمت اليوم ورشة عمل تف  24/4/2017 : 
بالورشة طلبة علم النفس في الجامعة والدكتورة سهير صباح رئيس القسم واالخصاءي النفسي ناصر حمامره، وطاقم نفس للتمكين 

ارات االرشاد الفردي والجماعي ومجاالته وأهمية وجود والمتطوعين وتركزت الورشة حول االرشاد النفسي و التربوي والمدرسي ومه
 . الرعاية النفسية في المؤسسات التعليمية والمجتمعية

في مدرسة زياد أبو عين بالتعاون مع المرشدة المدرسية  :  نفس للتمكين تنفذ ورشة عمل حول الضغوط للمعلمات79/4/7102
وادارة المدرسة وذلك للتخفيف من ضغوط العمل وتعزيز الطاقات االيجابية لدى المعلمات نفذها المشرف النفسي ناصر مطر وتخلل 

https://www.facebook.com/Nafsps/photos/pcb.1270292803007594/1270291773007697/?type=3
https://www.facebook.com/Nafsps/photos/pcb.1270292803007594/1270291773007697/?type=3
https://www.facebook.com/Nafsps/photos/pcb.1270292803007594/1270291773007697/?type=3
https://www.facebook.com/Nafsps/photos/pcb.1270292803007594/1270291773007697/?type=3


 

 

                  
 

16 

 

 في مقاومة  الورشة العديد من االنشطة العملية والنظرية التي تساهم في تخيف الضغوط وتعزز قدراتهم الذاتية
 .. مشاكل العمل والحياة،وزيادة القدرة على التكيف االجتماعي

 
ورشة عمل للعاملين/ات في بنك فلسطين ، برنامج خدمة المشتركين والدعم الهاتفي، ادارها المدرب ناصر مطر ،  :  6/5/2017

الخدمة النوعية وتطوير مهاراتهم في التوثيق والسيطرة حول مهارات التواصل واإلصغاء الناشط، وكيفية مساعدة المنتفعين/ات وتقديم 
على احتواء مشاعر الغضب وتهدف الورشة لتعزيز قدرات المتدربين وتخفيف ضغوطهم، والحماية من مخاطر اآلثار السلبية للمكالمات 

 .الصعبة
مؤسسة فرنت الين صور لبعض صور النشطة و اجتماعات الرعاية النفسية واالجتماعية لالطفال بالتعاون مع   9/5/7102

اجتماعات وأنشطة الرعاية النفسية واالجتماعية لالطفال والذي ينفذ بالشراكة مع مؤسسة فرنت الين بدعم من الحكومة اليابانية 
 ،لالطفال في مخيم الجلزون وقلنديا، ويساهم المشروع في حماية اكثر من مئة من االطفال من الصدمة النفسية واضرابات ما بعد

الصدمة مما يسهل لديهم عملية التوازن والتكيف االجتماعي ويحد من مشكالت العنف بينهم ويرفع مستوى التواصل بين افراد االسرة 
 . والمجتمع

و بدعم من مؤسة : نفس للتمكين ومدرسة ذكور الجلزون بدعم من مدير التعليم االستاذ ضرغام عبد العزيز وبالتعاون  00/5/7102
بطولة رياضية لالطفال تحت شعار التنمية والحق بالصحة النفسية والجسمية لالطفال ،وتعزيز  النجازالحق باللعب  واالمل والسالم 

دور الرياضة في الحماية من االمراض وزيادة الصحة الجسمية والنفسية مع التاكيد على الدور االنساني للرياضة في زرع بذور الحب 
حترام والتسامح بين جميع المشاركين، وبدعم ومشاركة مدير المدرسة االستاذ احمد عاصي واالستاذ غسان ابو مطر منسق البطولة واال

فرق رياضية من الجلزون وبير زيت وقلنديا ودير عمار ودورا القرع وتخلل النشاط  6ومعلم الرياضة في المدرسة، وشارك بالبطولة 
  الرياضي الكبير،

: افتتاح دورة الرعاية النفسية واالجتماعية للمرشدين/ات في منطقة القدس والتي تنفذ بالتعاون بين برنامج التعليم في  5/1/7102
كالة الغوث ونفس للتمكين ومؤسسة فرنت الين اليابانية ويستمر التدريب لمدة اسبوع الكساب المرشدين/ات مهارات عملية جديدة في 

هدف للحماية من الصدمة النفسية واضطرابات مابعد الصدمة ،هذا وتخلل الورشة العديد من ت والتية التعامل مع الصدمة النفسي
 االنشطة العملية والنظرية لتنمية روح التواصل والفريق ضمن المجموعة التدريبية .

التي تنفذ بالتعاون بين برنامج : استمرار فعاليات دورة الرعاية النفسية واالجتماعية للمرشدين/ات في منطقة القدس و  7102/ 2/1
التعليم في كالة الغوث ونفس للتمكين ومؤسسة فرنت الين اليابانية ويستمر التدريب الكساب المرشدين/ات مهارات عملية في التعامل 

وابشه واللين مع الصدمة النفسية ، وتخلل الورشة الثالثة اليوم التي ادارها فريق من فرنت الين ونفس للتمكين ،مي منصور وحسن د
مستكلم وتركزت حول الرسومات في االشياء المهمة التي نحبها والتي النحبها واثرها ودورها في التعبير عن المشاعر والتي تهدف 

للحماية من أثار الصدمة ، هذا وتخلل الورشة العديد من االنشطة العملية والنظرية حول مشكالت االطفال وكيفية التعامل معهم من 
 رسومات.خالل ال

 

https://www.facebook.com/Nafsps/photos/pcb.1270292803007594/1270291773007697/?type=3
https://www.facebook.com/Nafsps/photos/pcb.1270292803007594/1270291773007697/?type=3
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استمرار فعاليات دورة الرعاية النفسية واالجتماعية للمرشدين/ات في منطقة القدس والتي تنفذ بالتعاون بين   / 2017: 1/  07
برنامج التعليم في كالة الغوث ونفس للتمكين ومؤسسة فرنت الين اليابانية ويستمر التدريب في اكساب المرشدين مهارات عملية في 

صدمة النفسية ، وتخلل ورشة اليوم التي أدارها مختص االرشاد ناصر مطر ، مهارات عملية في الفن و الرسم لألشياء التعامل مع ال
الصعبة التي فقدناها ا و أثرت بدورها في حياتنا والتعبير عنها من خالل األفكار و المشاعر بالرسم لتذويبها، والتكيف معها للحماية 

 من أثار الصدمة 
ضمن الفعاليات المستمرة لدورة الرعاية النفسية واالجتماعية للمرشدين/ات في منطقة القدس والتي تنفذ بالتعاون بين  13/6/2017 :

برنامج التعليم في كالة الغوث ونفس للتمكين ومؤسسة فرنت الين اليابانية الكساب المرشدين/ات مهارات عملية في التعامل مع 
لمساهمة في زيادة معدل  ( عمل حول التعبير ثالثي االبعاد بواسطة معجون اللعب )الطينه الحرة الصدمة النفسية ، نفذت اليوم ورشة

المواجهة وتفعيل القدرة على التعبير الدقيق، وتخلل الورشة التي أدارها مختص االرشاد ناصر مطر اليوم ، مهارات تدريبية عملية 
ثر االيجابي ، والتكيف وقد شارك الحضور بفعالية من خالل انتاجاتهم والتعبير عميقة لتحويل فكرة مجردة الى فكرة محسوسة لزيادة اال 

 .عن ماتم تجسيده ، مما يساهم في حمايتهم وحماية االطفال ورعايتهم النفسية واالجتماعية
 

نديا، والذي ينفذ تنظيم افطار جماعي لألطفال المشاركين/ات في برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية بمجمع قل : 7102/ 02/1
 15بالتعاون بين نفس للتمكين ومؤسسة فرنت الين اليابانية، وبرنامج التعليم في كالة الغوث، وشارك في االفطار الجماعي حوالي 

طفال   ومشارك، لزيادة اواصر المحبة والتعاون بين جميع العاملين ضمن برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية ، ونخص بالذكر فريق 
فس للتمكين وادارة المدرسة ) الممثلة في االستاذ ناصر سجدية واالستاذ صابر احمد والمرشد المدرسي ماجد الصوص واالستاذ امين، ن

وصاحب المواقف المميزة الشيخ حسن عثمان رئيس مجلس أولياء االمور على دورهم االيجابي والمساهمة الفاعلة في إحياء ذلك 
 .. .النشاط االنساني لالطفال .

تنظيم افطار جماعي لألطفال المشاركين/ات في برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية في مجمع الجلزون ، والذي  6/18/  2017 
ينفذ بالتعاون بين نفس للتمكين ومؤسسة فرنت الين اليابانية، وبرنامج التعليم في كالة الغوث، وشارك في االفطار الجماعي حوالي 

 ة ، لتعزيز وزيادة اواصر المحبة والتعاون بين جميع العاملين ضمن برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية ، طفال   ومشارك/ 11
 
: صور من النشاطات التدريبية التحضيرية لفريق نفس للتمكين وفرنت الين لورشات العمل مع االطفال حول الرعاية  8/2/7102

مؤسسة فرنت الين اليابانية ، و بدعم من وزارة الخارجية ، و يستهدف حوالي مئة طفل النفسية واالجتماعية الذي يتم بالتعاون مع 
من االطفال في مدارس وكالة الغوث الدولية في مخيمي قلنديا والجلزون ممن تعرضوا للصدمات النفسية ويهدف لحماية االطفال 

 .  ولتخفيف خطر الصدمات النفسية واعادة التوازن والتكيف بالمجتمع
افتتاح )مخيم تغَير لنغَير( والذي تنظمه جمعية االخوة للعمل الثقافي واالجتماعي بالتعاون مع نفس للتمكين    2/7102/  75

طفل من منطاق مختلفة من لبنان وفلسطين وسوريا حيث تخلل المخيم مجموعة من  081شاب/ة وباستضافة حوالي  35وبمشاركة 
 ايام  سبعل .لتي لها االثر الكبير في صقل شخصية المشاركين وتنمية المهارات الحياتية المختلفة االنشطة النظرية والعملية المختلفة ا
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استمرار فعاليات )مخيم تغَير لنغَير( والذي تنظمه جمعية االخوة للعمل الثقافي واالجتماعي باللدبية بالتعاون مع نفس للتمكين  7/ 72
شاب/ة م المنشطين و تخلل المخيم مجموعة من االنشطة  35وفلسطين وسوريا و  طفل من منطاق مختلفة من لبنان 051بمشاركة 

الترفيهية والعملية المختلفة التي كان لها االثر الكبير في مساعدة االطفال لحمايتهم من العنف وصقل شخصياتهم وتنمية المهارات 
االنشطة العديد من المدربين والخبراء النفسيين من ذوي  الحياتية المختلفة وزيادة تواسلهم االتواصل ، هذا وقد اشرف على ادارة

 االختصاص
اختتام فعاليات المخيم الشبابي الصيفي في الدبية )تغير لتغير ( والذي تنظمه جمعية االخوة للعمل الثقافي واالجتماعي  31/2/7102

طفل/ة  081اللجوء في لبنان وسوريا وفلسطين و شاب/ة من اماكن 41بالتعاون مع طاقم نفس للتمكين التدريبي والشبابي ،بمشاركة 
 تخلله العديد من النشاطات النظرية والعملية حول التواصل وااللقيادةوالعمل التطوعي والفريق واحترام االخر وبناء المبادارت الشبابية

 الهادفة للتغير.
ع مركز السرايا بالقدس تم تنفيذ ورشة عمل لحوالي تنفيذ ورشة عمل لألطفال حول التواصل والعمل كفريق بالتعاون م   7102/  1/8

من االطفال حول التواصل والعمل كفريق وكيفية المساعدة في تقديم الخدمات االنسانية لألفراد المضربين نفسيا ضمن البيئة  31
لمساعدة االطفال الشباب على  المحيطة وتخلل الورشة التي ادارها المدرب ناصر مطر العديد من انشطة الدعم النفسي النظرية والعملة

  ...حماية ذاتهم واالخرون داخل اسوار مدينة القدس
استمرار فعاليات أنشطة برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية لالطفال، والذي ينفذ في مخيمي الجلزون وقلنديا بالشراكة  2/8/7102

انية ، بالتعاون مع دائرة التعليم في وكالة الغوق الدولية، ويساهم بين نفس للتمكين/فلسطين ومؤسسة فرنتالين بدعم من الحكومة الياب
المشروع في رعاية وحماية اكثر من مئة من االطفال، من الصدمة النفسية واضرابات ما بعد الصدمة ، حيث تم تنظيم لقاء  موسعا 

مخيم ومدراء المدارس بمجمع قلنديا ومختص للمرشدين/ات العاملين بالبرنامج االخصائيين بالشؤون االجتماعية والصحة ومدير ال
التوجيه واالرشاد لالطالع على النتائج االولية للمشروع واالثار االيجابية، للتقيم المرحلى االولى من العمل المشترك ،والخد 

 جتماعي، العبر،والتعاون والتشبيك المشترك من اجل التعاون في حماية االطفال ومساعدتهم العادة التوازن والتكيف اال
ورشة عمل حول العالج بالموسيقى للطبيب النفسي الياباني د. نوريهيكو كواياما،تعد الورشة التي نفذت اليوم فرصة للتعرف على  9/9

نوريهيكو كواياما، ممثل المؤسسة اليابانية غير الحكومية . برنامج الرعاية النفسية االجتماعية الذي طوره الطبيب النفسي الياباني د
ونتالين، والدكتورة كواياما الخبيرة اليابانية المتخصصة بوحدة الموسيقى، السيدة يوكو إيشيباشي والتي قدمت تدريبا  عمليا  في وحدة فر 

ومختص التوجيه  من األخصائيين النفسيين واالجتماعين ونائب رئيس برنامح التعليم االستاذ وحيد جبران 71الموسيقى ، بمشاركة 
ينفذ في مخيمي الجلزون وقلنديا بالشراكة بين نفس للتمكين/ فلسطين ومؤسسة فرنتالين بدعم من الحكومة اليابانية  واالرشاد، والذي

، بالتعاون مع دائرة التعليم في وكالة الغوق الدولية، حيث يساهم المشروع في رعاية وحماية اكثر من مئة من االطفال، من الصدمة 
  النفسية واضرابات ما بعد

  .ةالصدم
استمرار فعاليات ورشة عمل العالج بالموسيقى لألطفال في مخيم قلنديا للطبيب النفسي الياباني د. نوريهيكو كواياما،  10/9/7102

لألطفال في مخيم قلنديا ضمن برنامج الرعاية النفسية االجتماعية ،بمشاركة الطبيب النفسي الياباني د. نوريهيكو كواياما، ممثل 
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المؤسسة اليابانية غير الحكومية فرونتالين، والدكتورة كواياما المتخصصة بوحدة الموسيقى، السيدة يوكو إيشيباشي ،والمرشدين/ات 
 والذي تهدف لمساعدة األطفال على مواجهة تجاربهم الصادمة ، 

ة بين نفس للتمكين و نقابة األخصائيين افتتاح دورة اإلسعاف النفسي األولي والتعامل مع الصدمة النفسية بالشراك 04/01/7102
ة النفسيين واالجتماعيين في رام اهلل والببيرة، وادار اللقاء المدرب ناصر مطر وتخلله العديد من النشاطات والفعاليات النظرية والعملي

فسية االجتماعية للصدمة المهنية ذات االختصاص ،هذا وستستمر الدورة لمدة شهرين،في مسارات تدريبية عملية ، في الرعاية الن
النفسية، ضمن الدليل التدريبي الذي اعده الدكتور نورهيكوكواياما مدير برنامج الصحة النفسية في منظمة فرنت الين اليابانية .اليوم 

 السبت
الذي ينفذ بالتعاون واالجتماعية  استمرار دورة التصوير والسينما في نفس للتمكين ،استكماال لبرنامج الرعاية النفسية 7102/ 24/10

، بين فرنت الين اليابانية ونفس للتمكين ،وتم تنفيذ تدريب التصوير والسينما والذي تنفذه المتخصصة اليابانية في السينما ناميكو مايدا
النفسية  ونامي تقوى من مؤسسة فرنت الين اليابانية مع فريق نفس للتمكين لتطوير قدرات األخصائيين العاملين في برنامج الرعاية

 ... والتدريب على كتابة السيناريو و تمثيلة وتصويره وانتاجه من خالل المجموعة المتدربة
استمرار فعاليات دوره اإلسعاف النفسي والرعاية النفسية واالجتماعية ، بالشراكة بين نفس للتمكين ونقابة االخصائيين  78/01/7102

العديد من الفعاليات في كيفية التعامل مع الصدمة النفسية من خالل التعبير ثنائي االبعاد النفسيين واالجتماعين ، وتضمن اللقاء اليوم 
واستعمال الصور والفن كادوات للمعالجة من الصدمة النفسية حسب النموذج الياباني ضمن الدليل التدريبي الذي اعده الدكتور 

ين اليابانية وادار الورشة المدرب ناصر مطر والتي تخللها فعاليات نورهيكوكواياما مدير برنامج الصحة النفسية في منظمة فرنت ال
 نظرية وعملية وتستمر الدورة لمدة شهرين .

لتدريب المرشدين/ات في محافظة يطا حول أنشطة التدخل النفسي واألنشطة الالمنهجية، والتي تنفذ  TOT استمرار فعاليات دورة
يرية يطا والمؤسسة العربية األوربية للتدريب بدعم من مؤسسة الرؤيا العالمية، ويدير التدريب بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومد

من األخصائيين النفسيين واالجتماعية ، وتخلل ورشات  71المشرف النفسي المدرب ناصر مطر ، حيث يشارك في الدورة التدريبية 
النظرية والعملية التي تهدف لتمكين المتدربين/ات وتعزيز دورهم وقدراتهم الدورة اليومية العديد من المهارات والفعاليات واآلليات 

 .. والتفريغ النفسي وتنمية المهارات في تقل الخبرات للمعلمين/ات وزمالء المهنة
ين في مديرية التربية والتعليم العالي / يطا والتي تنفذ بالتعاون ب TOT استمرار فعاليات دورة تدريب المرشدين 0-00-7102

المؤسسة العربية للتدريب وبدعم من مؤسسة الرؤيا العالمية ويسود في الورشات المختلفة ،االنسجام والتعاون والعمل بروح الفريق 
واإلصرارلتجاوز العقبات من اجل تحقيق الهدف والوصول الىنتائج ايجابية من هذه الدورة،والذي يدرها المشرف النفسي ناصر مطر 

 .الهادفة تمثلت بنشاطات سايكودراما وعروض نظرية وانشطة ومهارات مختلفة في االرشاد و التفريغ النفسي العديد من النشاطات
 
سبانيا حول  2/00/7102 جانب من صور اجتماعات نفس للتمكين مع االخوة في تونس من اليونان وتونس والجزائر والتشيكك وا 

إلنجاز مشاريع متميزة بالعمل التطوعي وذلك بدعم من برنامج ايراسموس تمكين المتطوعين من مهارات إضافية للدول الشريكة 
  ...األوربي
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اختتام فعاليات ورشة العمل الموسعة ،حول تعزيز وتطوير القدرات للمتطوعين، في مجال العمل التطوعي في كل من  9/00/7102

 . تونس واليونان على كرم الضيافة والمتابعة اللوجستيةتونس والجزائر وفلسطين والتشيكك واليونان ، شكرا للجميع واألخوة في 
للتمكين  استمرار فعاليات ورشة الصدمة النفسية لالخصائين النفسيين واالجتماعيين،والتي تتم بالتعاون بين نفس 7102/ 00/00

 ل التعامل مع االفراد الذين يتعرضون الفعاليات النظرية والعملية حوالعديد من ونقابة االخصائيين رام اهلل والبيرة، و تخلل الورشة 
شاب/ة في مركز  71نفس للتمكين تنفذ ورشة عمل تطوعية إلتالف االرض والبناء التطوعي حول التواصل والفريق ل 05/00/7102

فريق واهمية بيسان وتخلل الورشة التي ادارها المدرب ناصر مطر العديد من االنشطة النظرية والعملية حول التواصل البناء وبناء ال
  .تشكيل ومراحل تشكيل الفريق وبناء الثقة بين االعضاء

 - نفس للتمكين تستضيف طلبة الماجستير باالرشاد النفسي في جامعة القدس بورشة عمل حول االرشاد الفردي 05/00/7102
االرشاد الفردي ،وتخلل  طلبة تخصص الماجستير في االرشاد النفسي، في جامعة القدس ابو ديس في ورشة عمل حول تقنياتل

الورشة التي ادارها المشرف النفسي ناصر مطر ، العديد من الفعاليات النظرية والعملية، وتقنيات ادارة الجلسة الفردية والدور المهني 
  .للمرشد/ة في ادارة الجلسة بمشاركة الدكتورة صباح مدرسة المساق

استمرار فعاليات دورة االسعاف النفسي و الصدمة النفسية لالخصائين النفسيين واالجتماعيين،والتي تتم بالتعاون  7102/ 08/00
ت بين نفس للتمكين ونقابة االخصائيين رام اهلل والبيرة، و تخلل الورشة اليوم التي ادارها المشرف النفسي ناصر مطر العديد من الفعاليا

 ستخدام المعجون )الملتينة في الية حول التعامل مع الصدمة النفسية ، من خالل الملتينة والتعبير ثالثي االبعاد النظرية والعم
 

ساعة تدريبية  31اختتمت في رام اهلل دورة االسعاف االولي والصدمة النفسية والتي استمرت لمدة شهرين بمعدل  15/12/2017
متدرب/ة من خريجو/ات العلوم االنسانية وتخللها العديد  01ائيين النفسين وقد شارك فيها بالتعاون بين نفس للتمكين ونقابة االخص

من الفعاليات النظرية والعملية في التعامل مع الصدمة النفسية واضطرابات ما بعد الصدمة مستخدمين ادوات جديدة ثنائي وثالثي 
ني نوركويوهاما من مؤسسة فرنت الين للرعاية وقد تم توزيع الشهادات ورباعي االبعاد حسب برنامج الرعاية النفسية للدكتور اليابا

  على الخريجين
مركز مها نصار  الجمعة نفذت نفس للتمكين اليوم ورشة عمل لثالثون من الطلبة المتطوعين في جامعة بيزيت في 2017/12/22

ر مطر العديد من االنشطة النظرية والعملية حول المجتمعي حول التواصل وعمل الفريق وتخلل الورشة التي ادارها المدرب ناص
التواصل وروح الفريق ، والعوامل المهمة في نجاح الفريق ومعيقات تكوين الفرق ، ودور الفريق في عملية التغير المجتمعي، وكيفية 

 .بناء الثقة وتعزيز مفاهيم الديمقراطية والمشاركة واالحترام للوصول لالهداف
  عمل بالتعاون مع جمعية المدربين الفلسطينين حول مهارات في انشطة التعارف والتواصل للمدربين/ات ورشة    23/12/2017

 - TOTمهارات في انشطة التعارف والتواصل للمدربين/ات باشراف  بالتعاون مع جمعية المدربين الفلسطينين نفذت ةرشة العمل حول
قاء حول الشروط الواجب توفرها في المدرب الناجح ومهارات التواصل الفعال المدرب والمشرف النفسي ناصر مطر وتمحور موضوع الل

، وخصائص و انماط المدربين ، وكيفية جعل البيئة التدريبة محفزة جاذبة للمتدربين ، وقد تخلل الورشة العديد من االنشطة النظرية 
 ونفس للتمكينر من قبل الجميع ،مع الشكر لجمعية المدربين والعملية الهادفة الى تطوير قدرات المتدربين/ات والتي القت تفاعل كبي



 

 

                  
 

21 

 

فريق من مؤسسة فرونت الين اليابانية وهم المتخصصون في التيسير وادارة الجلسات ،كوتارو وساتوكو وكينجي  7102/ 07/  74
بالميسرين و اهمية التدريب  ونامي ينفذون ورشة عمل بالتعاون مع نفس للتمكين وتخلل اليوم التدريبي لعب ادوار وعناية ذاتية

 المسبق قبل الممارسة الميدانية مع االطفال واهمية العمل ضمن الفريق المنسجم والتكامل لنجاح المهمات المخططة .
فعاليات ورشة عمل تدريب الميسرين لليوم الثالث ضمن برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية والي يديرها استمرار    2017\ 12/26

فريق من مؤسسة فرونت الين اليابانية المتخصصون في التيسير وادارة الجلسات ،كوتارو وساتوكو وكينجي ونامي بالتعاون مع نفس 
عمل المبشرين، و لعب ادوار والعناية بالميسرين و اهمية التدريب المسبق قبل الممارسة للتمكين وتخلل اليوم التدريبي تدريبات عملية ل

 .الميدانية مع االطفال واهمية العمل ضمن الفريق المنسجم لتحقيق النجاح في جو عملي دافئ
سسة فرنت الين ، حول أهمية استمرار فعاليات ورشة العمل لألخصائيين النفسيين والتي تتم بالتعاون بين نفس التمكين ومؤ  07\31

التيسير ضمن برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية و االدراك الواعي قبل التفكير باالمور العملية، وتخلل اللقاء مجموعة من االنشطة 
من قبل المجموعة والفعاليات ، و تمارين االسترخاء من قبل المدربين اليابانيين ساطوكو وكينجي وقوتارو ، و مناقشة و تحليل حاالت 

  .وتيسيرها مهنيا
اختتام فعاليات ورشة عمل تدريب الميسرين ضمن برنامج الرعاية النفسية واالجتماعية والي يديرها فريق من مؤسسة فرونت  07\ 30

كين، وتخلل الين اليابانية المتخصصون في التيسير وادارة الجلسات ،كوتارو وساتوكو وكينجي ونامي بالتعاون مع جمعية نفس للتم
الدورة تدريبات عملية لعمل المبشرين، و لعب ادوار والعناية بالميسرين و اهمية التدريب المسبق قبل الممارسة الميدانية مع االطفال 
واهمية العمل ضمن الفريق والمشاركة في تجارب عملية يابانية فلسطينة متنوعة في النهاية تم شكر الفريق الياباني على تعاونهم 

  .اركتهم لنا بخبراتهم اإليجابيةومش
 

 والحمد هلل من قبل ومن بعد                                                       
 

 المدير التنفيذي            دارة                  إلرئيس مجلس ا               السر                  أمين               
 ناصر مطر أ.                  بو حميد          أد جولتان د. إبراهيم موسى                                         

                   
Tel.fax: +972-2421196 
Mobile: +970-599371350 
E-mail: info@nafs.ps, 
nafsempowerment@gmail.com 
nafs.ep@hotmail.com 
http://www.nafs.ps 
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