
  

 

اتيجية  الخطة االستر

2016-2019  
 جمعية نفس للتمكين

2019-2016الخطة االستراتيجية   
تمكين أفراد المجتمع الفلسطيني وخاصة الفئات المهمشة من 

نساء وأطفال وشباب ومصابي حروب وضحايا تعذيب 

وكوارث للوصول إلى الرفاه االجتماعي وتحقيق التوازن 

 النفسي واالجتماعي
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 الرؤية

 .مجتمع فلسطيني ممكن، يتمتع بالرفاه النفسي واالجتماعي والصحة النفسية الشمولية والعدالة االجتماعية

 

 الرسالة

 في خلق موطن قادر على التكيف مع ، تساهم2010عام نسانية فلسطينية تأسست في مدينة رام هللا إمؤسسة نفس، مؤسسة 

 .حديات اآلنية والمستقبليةلمواجهة الت واجتماعيا   نسان والمواثيق الدولية والفلسطينية، و تمكينه نفسيا  الواقع بحسب اتفاقيات حقوق اإل

 

 قيم الجمعية

 :االحترام وتحمل المسؤولية  

 داء الواجب.أخالقية والمهنية في التي نتعامل معها والمسؤولية األ العمل باحترام مع كافة المواطنين والجهات

  للجميع:  ة العدالة والمساوا 

 عضاء والمنتفعين.والعدل في التعامل مع جميع األو السن أو الدين أو العرق أز في الجنس يتمي ال

 اعدة المتخصصة: المس 

http://www.nafs.ps/
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 ات النفسية واالجتماعية والمهنية الالزمة.كبر قدر ممكن من شعبنا وتقديم الخدمألى إنعمل على الوصول 

 تحمل المسؤولية المهنية : 

 فراد المجتمع.أع المؤسسات ذات االختصاص لتمكين المشاركة الفاعلة في تحمل المسؤولية مع جمي

  :الشفافية والمسائلة الذكية 

 .فراد المجتمعأنفس وكافة جمعية نعمل على تعميم قيمة الشفافية والمسائلة الذكية للعاملين في 

 :التسامح  واحترام االخر  

 قيمة محورية في عملنا للحد من العنف المجتمعي. وهو الدين أخر بغض النظر عن العرق التسامح وتقبل اآل

  :الصحة النفسية 

 في المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية. والنساء تحسين الصحة النفسية لألطفال والشباب

 

 األهداف

جل الوصول أ من وقانونيا   واجتماعيا   فراد المجتمع الفلسطيني من خالل تمكينهم وتأهيلهم نفسيا  أالعمل على مساعدة  .1

 لى الرفاه النفسي واالجتماعي.إ

البطالة، و المساهمة في خفض المشاكل النفسية لدى الفئات المهمشة )النساء، األطفال و الشباب( والناتجة عن الفقر،  .2

 التعامل والتمييز.سوء و 

  جل تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي لمصابي الحروب وضحايا التعذيب والكوارث في المجتمع الفلسطيني.أالتدخل من  .3

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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اتيجية لجمعية نفس للتمكي     األهداف االستر

 عىل الصعيد المجتمع  

asedBommunity C 

CB-1  تمكينهم وتأهيلهم نفسيا  فراد المجتمع الفلسطيني من خالل أالعمل على مساعدة 

 لى الرفاه النفسي واالجتماعي.إجل الوصول أمن  واجتماعيا  

CB-2 تطوير العالقة مع الجامعات المحلية وزيادة التعاون والتنسيق لمساعدة الخرجين/ات. 

CB-3   العمل على تشكيل نواة مجتمعية ومبادرات شبابية لدعم ذوي االعاقة وتمكين

 معنيا في المجاالت النفسية واالجتماعيةالشباب/ات  

نسان حماية حقوق ال 

لمصاب   الكوارث 

 المختلفة

ights Ruman H

Protection from 

Disasters 

HR-1   جل تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي لمصابي الحروب وضحايا أالتدخل من

 التعذيب والكوارث في المجتمع الفلسطيني.

HR-2  المشاكل النفسية لدى الفئات المهمشة )النساء، األطفال و  المساهمة في خفض

 الشباب( والناتجة عن الفقر ، البطالة، سوء التعامل والتمييز

  
 التطوير المهن 

rofessional P

evelopmentD 

PD-1   تمكين أفراد المجتمع الفلسطيني وتأهيلهم نفسيا  واجتماعيا  وقانونيا. 
PD-2   العنف والتحرشاتحماية االطفال من. 
PD-3   نفس الخدماتي والمجتمعي في الحد من العنف ضد المرأة جمعية تفعيل دور

 .واالطفال
 البحث والدراسات

esearchR 

R-1  إجراء الدراسات واألبحاث النفسية واالجتماعية، التي تسهم في الحد من المشاكل
 .النفسية واالجتماعية والحقوقية

R-2  يةطفال وصحتهم النفسثار النفسية لألحداث العنيفة على األاآلتنفيذ بحث حول. 
 

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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اتيجية والمرحلية  األهداف االستر

 

 

اتيج      الهدف المرحىل   الهدف االستر

1 

CB-1  فراد المجتمع الفلسطيني أالعمل على مساعدة

جل أ من واجتماعيا   من خالل تمكينهم وتأهيلهم نفسيا  

 واالجتماعي.لى الرفاه النفسي إالوصول 

 

I.  العمل على الوصول ألفراد المجتمع الفلسطيني في
المناطق المهمشة كالجدار والذين يعانون من 

مشاكل صحية ونفسية واجتماعية، وتقديم الخدمات 
 المناسبة لهم.

II.  توفير معلومات مهنية وتقديم الخدمات المتخصصة
 للحد من مشاكل عدم التكيف والتوازن والعنف.

III. امن مجتمعي ودولي للحد من توفير حالة تض
 االنتهاكات النفسية واالجتماعية والصحية للمجتمع.

2 

HR-2   المساهمة في خفض المشاكل النفسية لدى

فال و الشباب( والناتجة الفئات المهمشة )النساء، األط

 ، البطالة، سوء التعامل والتمييزعن الفقر

 

I.  العمل في مناطق الجدار والريف والمخيمات وتقديم
 مساعدات نفسية واجتماعية متخصصة.

II.  تدريب النساء على مقاومة الضغوط التي تنتهك
الكرامة اإلنسانية لها وتعزيز مقاومتها الذاتية 

 وتمكينها أسريا .
III.  تفعيل الدور اإلعالمي المرئي والمكتوب لحماية

 النساء واألطفال والشباب من التهميش.
IV. 3 حث الحكومة مؤسسات المجتمع المدني على

اإليفاء بخدماتها تجاه أفراد شعبها، وبالذات النساء 
 واألطفال والشباب.

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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V.  خفض المشاكل النفسية لدى الفئات المهمشة
)النساء، األطفال والشباب( والناتجة عن الفقر، 

 البطالة، سوء المعاملة والتمييز.

3 

HR-1   جل تحقيق التوازن النفسي أالتدخل من

وضحايا التعذيب واالجتماعي لمصابي الحروب 

 والكوارث في المجتمع الفلسطيني.

 

I.  تخفيف الضغوط عن النساء واألطفال والشباب
نتيجة التعذيب وسوء المعاملة وتمكينهم للعيش 

 بأمان.
II.  تطوير آليات مساندة داخل المجتمع للحد من

الكوارث النفسية واالجتماعية، والجدار الفاصل 
 والحواجز.

III.  اإلنسانية واألمن والرعاية حماية الحق في المعاملة
االجتماعية والتأثير في السياسات لتجسيد معايير 

 حقوق اإلنسان.
IV.  رفع وعي أفراد المجتمع في الدفاع عن حقوقهم

 وكرامتهم للعيش كبشر في مجتمع متسامح.
V.  تقديم االستشارة المهنية والقانونية المتخصصة

 لألفراد.

4 

PD-1  م وتأهيلهتمكين أفراد المجتمع الفلسطيني
 .نفسيا  واجتماعيا  وقانونيا  

 

I.  إكساب األخصائيين النفسيين واالجتماعيين
 والخرجين مهارات جديدة في التعامل مع األفراد.

II.  تطوير مهارات الخريجين االجتماعيين وتمكينهم
 مهنيا .

III.  تنمية قدرات األخصائيين النفسيين واالجتماعيين
 ي.الفردفي التخطيط والتنفيذ لجلسات اإلرشاد 

IV.  تطوير مشاركة الخريجين في المؤتمرات والدورات
 التدريبية المتخصصة.

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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V. دئتطوير قدرات الخريجين في الربط بين مبا 
 حقوق اإلنسان وأخالقية المهنة.

VI.  تقديم االستشارة المهنية والقانونية المتخصصة
 لألفراد.

VII.  العمل على تشكيل نواة مجتمعية ومبادرات شبابية
 وتمكين الشباب لدعم ذوي اإلعاقة

5 R-1  إجراء الدراسات واألبحاث النفسية
واالجتماعية، التي تسهم في الحد من المشاكل النفسية 

 .واالجتماعية والحقوقية

I.  عمل دراسات وأبحاث تساعد في الحد من المشاكل
 النفسية واالجتماعية.

II.  تنظيم مؤتمرات وورشات عمل تساهم في تخفيف
 المجتمع.الضغوط والتوتر لدى أفراد 

III.  عمل مسوحات إلعداد الخريجين من ذوي العلوم
 اإلنسانية وتقديم الدعم لهم وتمكينهم في مهنتهم.

IV.  تنفيذ بحث ميداني حول اآلثار النفسية لألحداث
 العنيفة على األطفال وصحتهم النفسية.

 

  

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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 الهدف العام األول: 

CB-1 

ي من خالل 
 واجتماعالعمل عىل مساعدة أفراد المجتمع الفلسطين 

ً
 تمكينهم وتأهيلهم نفسيا

ً
يا

 .من أجل الوصول إىل الرفاه النفسي واالجتماعي 

العمل على الوصول ألفراد المجتمع الفلسطيني في المناطق المهمشة كالجدار والذين   .1 األهداف المرحلية: 
 يعانون من مشاكل صحية ونفسية واجتماعية، وتقديم الخدمات المناسبة لهم.

مهنية وتقديم الخدمات المتخصصة للحد من مشاكل عدم التكيف والتوازن  توفير معلومات .2
 والعنف.

توفير حالة تضامن مجتمعي ودولي للحد من االنتهاكات النفسية واالجتماعية والصحية  .3
 للمجتمع.

 

 

 النتيجة واألثر

 .مجتمع يسوده االحترام والعدل خالي من العنف والضغوط والتوتر .1
 .فراد المجتمعأيجابية لدى والسلوكيات اإلتعميق المعرفة  .2
 .تفاقيات المختلفة ذات الصلةنسان واإلممارسة حقيقية لحقوق اإل .3

المخرجات 
 )المردود(

 قدرة عالية وتمكين لمواجهة الضغوط -
 خدمات صحية ونفسية متقدمة للمجتمع -
 نسانمعي للحد من االنتهاكات لحقوق اإلضامن دولي ومجتت -
 ة والطفلأ وحماية لحقوق المر سامح المجتمعي الت -
 نشطة المركزأفي  مشاركة مجتمعية فاعلة -

 األنشطة

 ساليب مواجهة الضغوط النفسيةأإعداد مواد نظرية حول  -1
 تنظيم ورشة عمل حول الضغوط النفسية والصدمة -2
 نسانفراد في الضغط والمناصرة لمنع االنتهاكات ضد كرامة اإلتطوير قدرات األ -3
 المناطق المهمشه لمكافحة التميز وسوء المعاملة تنظيم حملة سنوية في -4
 عداد التقارير المطلوبةإ  -5
 تقييم النتاجات المشاركين والتوصيات -6

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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ات  المؤشر

 سرية والمجتمعية.انخفاض في نسبة المشكالت األ *
 طفالة واألأ في مستوى العنف والتمييز ضد المر انخفاض  *

 نسانيةيجابية في العالقات اإلإ* تغييرات 
 فراد المجتمعأيجابية بين إعالقات  *

 نفس ت جمعيةقبال على نشاطا* ازدياد نسبة اإل

ية  المصادر البشر

 مستشار 
 داريينإ 
 قاعات 
 جهزة اتصاالتأ 
 منسقين 
 مدربين 
 قرطاسية 
 مطبوعات 
 مواصالت 
 ضيافة 

ة الزمنية  الفتر
 2016يناير 

 2019ديسمبر 
  الموازنة

 

  

http://www.nafs.ps/
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  الهدف العام 
 
 : الثاب

HR-2 

ي خفض المشاكل النفسية لدى الفئات المهمشة )النساء، األطفال و الشباب( 
 
المساهمة ف

 والناتجة عن الفقر، البطالة، سوء التعامل والتميت   

العمل في مناطق الجدار والريف والمخيمات وتقديم مساعدات نفسية واجتماعية  .1 األهداف المرحلية: 
 متخصصة.

التي تنتهك الكرامة اإلنسانية لها وتعزيز مقاومتها تدريب النساء على مقاومة الضغوط  .2
 الذاتية وتمكينها أسريا .

 .عالمي المرئي والمكتوب لحماية النساء واألطفال والشباب من التهميشتفعيل الدور اإل .3
الذات وب، فراد شعبهاأيفاء بخدماتها تجاه مة مؤسسات المجتمع المدني على اإلحث الحكو  .4

 .بطفال والشباالنساء واأل
 
 

 النتيجة واألثر
 .لضغوطلن التمكين النفسي ومقاومة عالية قدرة عالية م .1
 .لى مناطق معزولة ومهمشةإة والقانونية نسانيرشادية واإلالوصول بالخدمات اإل .2

المخرجات 
 )المردود(

 مجتمع متحاب  -
 ونفسية متقدمةاجتماعية خدمات  -
 والمجتمعي سري العنف األ انخفاض في نسبة -
 نشطة المركزأمشاركة مجتمعية فاعلة في  -

 األنشطة

 تنظيم ورشات عمل حول الضغوط النفسية -1
 نسانفراد في الضغط والمناصرة لمنع االنتهاكات ضد كرامة اإلتطوير قدرات األ -2
 رشادية داعمةإمجموعات  -3
 مواد نظرية تساعد في تخفيف الضغوط   إعداد وتنظيم -4
 في المناطق المهمشه لمكافحة التميز وسوء المعاملةعالمية سنوية متخصصة إ تنظيم حملة  -5
 ندوات ومحاضرات متلفزة -6
 تقييم للنتاجات والتوصيات -7

ات  سرية والمجتمعية.انخفاض في نسبة المشكالت األ * المؤشر

http://www.nafs.ps/
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 طفالة واألأ في مستوى العنف والتمييز ضد المر انخفاض  *
 نسانيةيجابية في العالقات اإلإ* تغييرات 

 فراد المجتمعأيجابية بين إعالقات  *
 للتمكين نفسجمعية نشطة أرضا كبير من المجتمع على  *

 نساننخفاض عدد االنتهاكات ضد حقوق اإلا* 

ية  المصادر البشر

 مستشار 
 داريينإ 
 قاعات 
 جهزة اتصاالتأ 
 منسقين 
 مدربين 
 قرطاسية 
 مطبوعات 
 مواصالت 
 ضيافة 

ة الزمنية  الفتر
 2016يناير 

 2019ديسمبر 
  الموازنة
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 : الثالث العامالهدف 

HR-1 

ي الحروب وضحايا التعذيب  التدخل من أجل تحقيق التوازن النفسي واالجتماعي لمصاب 

 . ي
ي المجتمع الفلسطين 

 
 والكوارث ف

هم وسوء المعاملة وتمكينتخفيف الضغوط عن النساء واألطفال والشباب نتيجة التعذيب  .1 األهداف المرحلية: 
 .مانأللعيش ب

ليات مساندة داخل المجتمع للحد من الكوارث النفسية واالجتماعية،والجدار الفاصل آتطوير  .2
 .والحواجز

ثير في السياسات أمن والرعاية االجتماعية والتنسانية واألحماية الحق في المعاملة اإل .3
 .لتجسيد معايير حقوق اإلنسان

 
  
 

 النتيجة واألثر

 .للتعذيب وسوء المعاملة ذين تعرضوافراد الحماية ومساعدة األ .1
نسان النفسية واالجتماعية ي والمجتمعي ضد انتهاكات حقوق اإلحالة من التضامن الدول .2

 .والمدنية

المخرجات 
 )المردود(

 نسانمعي للحد من االنتهاكات لحقوق اإلتضامن دولي ومجت -
 ة والطفلأ تسامح مجتمعي وحماية لحقوق المر  -
  المركزنشطة أمشاركة مجتمعية فاعلة في  -
 تعزيز قيم التسامح في المجتمع -
 العنفو  تفريغ المشاعر لتخفيف التوتر -

 األنشطة

ثار آحول التمكين ومقاومة الضغوط للحد من  ة سنويا  أ مر ا 150كثر من تنظيم ورشات أل -1
 التعذيب النفسي

 عداد دليل تدريبي حول الضغوطإ  -2
المناطق المهمشة لمكافحة سوء  طفال فيعاقة واألضد انتهاكات حقوق ذوي اإل تتنظيم حمال -3

 المعاملة واالضطهاد
 في التقارير الصادرة عن النظمات الدوليةللتمكين نفس  جمعية تفعيل دور -4

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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 مواد نظرية تساعد في تخفيف الضغوط   إعداد وتنظيم -5
 عداد التقارير المطلوبة إ  -6
 تقييم للنتاجات والتوصيات -7

ات  المؤشر

 انخفاض في نسبة العنف *
 طفالة واألأ في مستوى العنف والتمييز ضد المر انخفاض  *

  نسانيةيجابية في العالقات اإلإتغييرات  * 
 فراد المجتمعأيجابية بين إعالقات  *

 نفس ت جمعيةقبال على نشاطاازدياد نسبة اإل * 
 نفسهمأفرد بجمعية نفس و زيادة ثقة األ* 

ية  المصادر البشر

 مستشار 
 داريينإ 
 قاعات 
 جهزة اتصاالتأ 
 منسقين 
 مدربين 
 قرطاسية 
 مطبوعات 
 مواصالت 
 ضيافة 

ة الزمنية  الفتر
 2016يناير 

 2019ديسمبر 
  الموازنة
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 : الرابع العامالهدف 

PD-1 

 .
ً
 وقانونيا

ً
 واجتماعيا

ً
ي وتأهيلهم نفسيا

 تمكي   أفراد المجتمع الفلسطين 

والخرجين مهارات جديدة في التعامل مع إكساب األخصائيين النفسيين واالجتماعيين  .1 األهداف المرحلية: 
 األفراد.

 تطوير مهارات الخريجين االجتماعيين وتمكينهم مهنيا . .2
تنمية قدرات األخصائيين النفسيين واالجتماعيين في التخطيط والتنفيذ لجلسات اإلرشاد  .3

 الفردي.
 تطوير مشاركة الخريجين في المؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة. .4
 قدرات الخريجين في الربط بين مبادئ حقوق اإلنسان وأخالقية المهنة.تطوير  .5

  
 

 النتيجة واألثر

 خصائيين المهنيةطوير وتنمية قدرات األت .1
 فراد ذوي االحتياجمتابعة مهنية نوعية لأل .2
عالي في التخطيط السنوي والشهري واألسبوعي لألنشطة والخدمات قدرة  مهنية وتمكن   .3

 واالجتماعية المجتمعيةالنفسية 
 نشطةخصائيين في إدارة األات األءتحسين كفا .4

المخرجات 
 )المردود(

 نشطة المطلوبةاخصائيون أكفاء في إدارة األ -
 يجابية مع أولياء األمورإعالقات  -
 كبر لمواصفات الخطة السنوية الجيدةأفهم  -
 حل المشكالت بصورة مهنية  -
 خفيف ضغوط العمل والقضايا الصعبةت -
 ةنفسية عالي صحة -

 األنشطة

 رشاديةالتخطيط والخطة للخدمات اإلإعداد مادة نظرية حول  -1
 200عي لحوالي ارشاد الفردي والجممل مهنية متخصصة حول التخطيط واإلتنظيم ورشات ع -2

 خريج سنويا  

http://www.nafs.ps/
http://www.nafs.ps/
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 تمرينات لتعزيز الثقة بالنفس  -3
  أنشطة فنية وإرشادية -4
 وتفريغ الضغوطورشات عمل ومحاضرات حول عملية التمكين   -5
 تقييم للنتاجات والتوصيات -6

ات  المؤشر

 قدرة عالية على مقاومة الضغوط *
  نيخر نفسهم  ولآلخصائيين ألزيادة احترام األ* 
 خصائيينارتفاع في نسبة األداء المهني لأل * 

  خصائيون نشيطون * أ
 . فرد المجتمع الذين تم استهدافهمأيجابية في سلوك الطلبة إتغيرات * 
 العالقات االنسانية االسرية * 
 أولياء األمور يدعمون سياسة نفس للتمكين ضد العنف *

 نسانانخفاض عدد االنتهاكات ضد حقوق اإل* 

ية  المصادر البشر

 مستشار 
 داريينإ 
 قاعات 
 جهزة اتصاالتأ 
 منسقين 
 مدربين 
 قرطاسية 
 مطبوعات 
 مواصالت 
 ضيافة 

ة الزمنية  الفتر
 2016يناير 

 2019ديسمبر 
  الموازنة
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 : الخامس العامالهدف 

R-1 

إجراء الدراسات واألبحاث النفسية واالجتماعية، التي تسهم في الحد من المشاكل النفسية 
 .واالجتماعية والحقوقية

 عمل دراسات وأبحاث تساعد في الحد من المشاكل النفسية واالجتماعية. .1 األهداف المرحلية: 
 تخفيف الضغوط والتوتر لدى أفراد المجتمع. تنظيم مؤتمرات وورشات عمل تساهم في .2
عمل مسوحات إلعداد الخريجين من ذوي العلوم اإلنسانية وتقديم الدعم لهم وتمكينهم في  .3

  مهنتهم.
 

 النتيجة واألثر

 (ة والطفلأ المر )فراد المجتمع أثر العنف على سلوكيات أدراسة  .1
 معرفة عدد الخرجين وحاجاتهم وتدريبهم .2
 للخبرات بين الخرجين والمدربينتبادل عالي   .3
 طفال وصحتهم النفسيةالنفسية لألحداث العنيفة على األ ثارتنفيذ بحث حول اآل .4

المخرجات 
 )المردود(

 * الحد من مشكالت العنف المجتمعي
 حل المشكالت بصورة مهنية *
 لدى الخرجيين  ةصحة نفسية عالي *

 نشطة المطلوبةخصائيون أكفاء في إدارة األ* أ
 يجابية مع أركان المجتمعإعالقات  *

 جراء البحثإالمساعدة في حل المشكالت الناتجة عن * 

 األنشطة

 )استبانة( إعداد أداة الدراسة  -1
 المدارس ومعلمين/ات مديرات\اءر قابالت مع مدم -2
  تحديد المناطق المستهدفة  -3
 مقابالت مع الطلبة  -4
  جمع البيانات وتحليلها -5
 حول عملية التمكين وتفريغ الضغوط طفالأمقابلت مع نساء و   -6
 تقييم للنتاجات والتوصيات -7
 طفال وذويهمتنفيذ زيارات ميدانية وورشات عمل لأل -8

http://www.nafs.ps/
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ات  المؤشر

 ارتفاع في مستوى العالقات اإلنسانية داخل المجتمع* 
 .تفاعل بين الطلبة والمعلمين/ات والمرشدين/ات* 
 المعلمين والطلبةانخفاض في مستوى العنف بين الطلبة وبين * 
 نفس للتمكين ضد العنفجمعية أولياء األمور يدعمون سياسة * 
 نساننخفاض عدد االنتهاكات ضد حقوق اإلا* 
 نشطة نفس للتمكينأطفال في زيادة انخراط األ* 

ية  المصادر البشر

 مستشار 
 داريينإ 
 قاعات 
 جهزة اتصاالتأ 
 منسقين 
 مدربين 
 قرطاسية 
 مطبوعات 
 مواصالت 
 ضيافة 

ة الزمنية  الفتر
 2016يناير 

 2019ديسمبر 
  الموازنة
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