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فــي ظــل فــرض حالــة الطــوارئ فــي األراضــي الفلســطينية التــي فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية منــذ
مطلــع  6آذار كإجــراء مســاند لمنــع تفشــي وبــاء (كورونــا) ،وايمانــا مــن االئتــاف التربــوي الفلســطيني
باهميــة تعزيــز حــق الوصــول الــى التعليــم فــي الطــوارىء أهميــة الــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه
مؤسســات المجتمــع المدنــي لالســتجابه للحالــة الطارئــة التــي تســاهم فــي اســتمرار العمليــة التعليميــة
وضمــان اســناد المؤسســات الشــريكة وتكامــل تضافــر جهــود الجميــع فــي االســتجابه والتعافــي مــن
هــذه األزمــة.
أصــدر االئتــاف التربــوي الفلســطيني فــي بدايــة حالة الطــوارىء بيانا بالشــراكة مع شــبكات لمؤسســات
عاملــة فــي قطــاع التعليــم أكــد فيهــا إن االئتــاف التربــوي الفلســطيني يــدرك حجــم المطلــوب فــي هذه
المرحلــة مــن تدخــات هادفــة تضمــن وصــول الجميــع بــدون اســتثناء للتعليــم و ان لــم يكــن بكامــل
مكوناتــه فــي الظــرف الطــارئ الحالــي ،لتتملكــه قناعــات راســخة بــأن الشــراكة والتكامــل كفيــان
بتعزيــز النهــج الــذي مــن شــأنه تكامــل الخبــرات  ،كمــا ينــوّه االئتــاف إلــى ضــرورة إفــراد جزئيــة خاصــة
فــي أي خطــة طــوارئ للقــدس واألغــوار و مناطــق  ،H2فالمســؤولية هنــاك مضاعفــة ،احيــث أن هــذه
المناطــق تعيــش مرحلــة طــوارئ حتــى قبــل إعــان فتــرة الطــوارئ لذلــك فــي هــذه الظــروف ،نُعيــد
التأكيــد علــى أن الشــراكة فــي آليــات االســتجابة عبــر خطــة الطــوارئ مــع حالــة الطــوارئ ،تمكننــا مــن
تجــاوز تلــك التحديــات.

لقاءات أعضاء االئتالف التربوي عبر المنصات االلكترونية
مــن خــال تقنيــة ( )Zoomوالعمــل عــن بعــد ،عقــدت الحملــة العربيــة للتعليــم للجميــع – آكيــا
واالئتــاف التربــوي الفلســطيني اجتمــاع موســع ألعضــاء االئتــاف لمناقشــة وضــع التعليــم تحــت جائحــة
(كورونــا) المســتجدة فــي األراضــي الفلســطينية وذلــك فــي تاريــخ  .4/4حيــث ضــم ممثلومنظمــات
المجتمــع المدنــي األعضــاء فــي ســكرتاريا االئتــاف بحضــور رفعــت الصبــاح ســكرتير الحملــة وطاقــم
الحملــة ومنســقة االئتــاف الفلســطيني أمــل البرغوثــي .وقــد أكــد المشــاركون مــن خــال مداخالتهــم
علــى صعوبــة وضــع التعليــم الراهــن ،حيــث أدت األزمــة الحاليــة إلــي إغــاق المــدارس والجامعــات
الفلســطينية بالكامــل ،وحرمــان أكثــر مــن  1,626,357متعلــم مــن الحــق فــي التعليــم فــي فلســطين.

النشرة االلكترونية

مــن أجــل ضمــان ســير التعليــم فــإن األمــر ال يتعلــق بحمايــة الحــق فــي التعليــم – والــذي ال بــد مــن
احترامــه – فحســب بــل يتعــداه الــى حقــوق األشــخاص الذيــن يوفــرون التعليــم وينتفعــون منــه بشــكل
مباشــر وهــم الطــاب وموظفــو التعليــم ،ونتيجــة لذلــك يجــب مراعــاة الحــق فــي التعليــم ضمــن ســياق
حــق الطلبــة وموظفــي التعليــم فــي أن يكونــوا فــي مأمــن مــن األذى وأن يتمتعــوا بظــروف وبيئــة
تســاعد علــى التعليــم.
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واســتعرضت الحملــة أهــم التدخــات التــي تخطــط الحملــة لتنفيذهــا علــى مســتوي االئتالفــات التربويــة العربيــة ،وان هنــاك
محــاوالت مــن الحملــة العربيــة للتعليــم للجميــع لحصــر االحتياجــات ومعرفــة واقــع التعليــم فــي المنطقــة العربيــة ،وأشــار
الصبــاح أن أكثــر  1.6مليــار متعلــم فــي  188دولــة تضــرروا بســبب جائحــة كورونــا فــي العالــم ،وهــذا وضــع غيــر مســبوق.
كمــا تــم اســتعراض إطــار عمــل الحملــة للحــد مــن اضطرابــات التعليــم فــي ظــل جانحــة كورونــا العالميــة ،والــذي
يشــمل جهــود قيــاس معاييــر الحــد األدنــى مــن التعليــم وقــت الطــوارئ فــي المنطقــة العربيــة ،وبنــاء قــدرات أعضــاء
االئتالفــات العربيــة فــي كيفيــة قيــاس هــذه المعاييــر.
كمــا تــم عقــد نفــس االجتمــاع بتاريــخ  4/8مــع أعضــاء االئتــاف التربــوي الفلســطيني بغــزة لعــرض جهــود
الحملــة العربيــة واالئتــاف فــي ظــل جائحــة كورونــا ،ومناقشــة وضــع قطــاع التعليــم بغــزة ومــدى تأثــره فــي ظــل
حالــة الطــوارئ (جائحــة كورونــا) و الحصــار  ،وأهميــة دور مؤسســات االئتــاف فــي هــذه المرحلــة الحرجــة ومناقشــة
رؤيتهــم وأنشــطتهم المســتقبلية
كمــا عقــد االئتــاف التربــوي الفلســطيني أولــى
ورشــة عملــه عبــر المنصــة االلكترونيــة زووم فــي
تاريــخ  14/4والتــي يهــدف الــى خلــق للتعــاون
و التشــارك فــي النقــاش فــي قضايــا بالوضــع
العــام فيمــا يتعلــق بالقطــاع الصحــي والنســاء
والتعليــم وأهميــة االرشــاد النفســي واالجتماعــي
المطلــوب فــي ظــل جائحــة كورونــا ،وقــد شــارك
 25شــخص ممثليــن عــن مؤسســات أعضــاء
االئتــاف فــي الضفــة وغــزة ،حيــث تــم التأكيــد
علــى أهميــة مشــاركتهم للنقــاش فــوي الــدور
المطلــوب فــي هــذه المرحلــة مــن مؤسســات
مجتمــع مدنــي ومــا بعــد األزمــة .وفــي مجــال
اقطــاع الصحــي أشــار المتحــدث د .مصطفــى
برغوثــي الــى التحديــات والضعــف التــي ظهر في
هــذا القطــاع علــى المســتوى المحلــي والدولــي ،
وأكــد علــى أهميــة اتبــاع جميــع االجــراءات الوقائيــة كالتباعــد االجتماعــي وااللتــزام بحضــر التجــول ليمنــع مــن تفشــي
المــرض والقــدرة علــى الســيطرة علــى الوضــع ،ودعــا الــى ضــرورة رفــع موازنــات الخاصــة بالقطــاع الصحــي .وفيمــا يتعلــق
بوضــع النســاء التــي أشــارت ماجــدة المصــري بمداخلتهــا حــول ازديــاد وتيــرة العنــف داخــل األســرة بســبب الضغوطــات
االقتصاديــة وارتفــاع عــدد أفرادهــا وتحملهــا لالعبــاء المنزليــة لوحدهــا ومنهــن المعلمــات واوصــت الــى ضــرورة مشــاركة
النســاء فــي اللجــان المحليــة المســاندة والمركزيــة منهــا حتــى ال يتــم اقصاؤهــا بعــد انتهــاء األزمــة .وحــول االرشــاد
النفســي واالجتماعــي فــي هــذه المرحلــة ،اشــار االخصائــي خصــر رصــرص الــى ضــوروة االلتــزان باجــراءات الوقايــة وزرع
االمــل فــي قلــوب النــاي ،واهميــة اســتغالل الوقــت المتــاح فــي المنــزل بعمــل هوايــات مختلفــة ألفــرارد العائلــة وفتــح بــاب
الحــوار مــع األطفــال للتخفيــف مــن حالــة الخــوف والهلــع ولتعزيــز االيجابيــة التــي بدروهــا ســتنعكس ايجابيــا علــى ســلوك
أفــراد العالئلــة وباألخــص األطفــال .أمــا فيمــا يتعلــق بوضــع التعليــم فــي فلســطين وفــي العالــم ،أشــار الســيد رفعــت صباح،
رئيــس الحملــة العالميــة للتعليــم والمديــر العــام لمركــز ابــداع المعلــم ،عــن التبايــن فــي وصــول الطلبــة والمعلميــن
للتعليــم عــن بعــد ،حيــث ال تتوفــر شــبكات االنترنــت فــي المناطــق المهمشــة ،وضعــف القــدرة لــدى الكــوادر التعليميــة فــي
التعامــل مــع المنصــات االلكترونيــة الســتمارا التواصــل مــع الطلبــة وحجــم الضغــط الممــارس عليهــم وخاصــة المعلمــات
لتحملهــا األعبــاء المنزليــة ،وكذلــك ضعــف قــدرات بعــض المؤسســات فــي التعاطــي مــع التكنولوجيــا األمــر الــذي يحتــاج
الــى طــرح التســاؤل حــول النفقــات التــي تمــت فــي الســنوات الماضيــة علــى قضايــا التكنولوجيــا وشــراء المعــدات واألجهــزة
كالحواســيب وفــي بعــض الــدول ال تســتخدم حاليــا مــع األزمــة .وبنــاء علــى آخــر احصئيــات عالميــة بــأن 3,00,2000
(ثالثــة مليــار ومائتــا ألــف) شــخص فقــدوا حصتهــم الغذائيــة منهــم طــاب كانــوا يحصلــون علــى وجبتهــم الغذائيــة مــن
خــال مدراســهم .وارتــأى المشــاركين والمشــاركات فــي هــذا اللقــاء علــى أهميــة ان يلعــب االئتــاف الجســم الضاغــط نحــو
التأثيــر فــي تغييــر السياســات التعليميــة التــي تضمــن تحســين فــي نوعيــة التعليــم لضمــان تفــادي االشــكاليات فــي أي
مرحلــة طارئــة بالمســتقبل ،وأكــدوا علــى مبــدا الشــراكة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي تطويــر السياســات.
للوصول لخبر اللقاء
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تدخالت أعضاء االئتالف التربوي في مرحلة الطوارىء
تمحورت تدخالت المؤسسات األعضاء في االئتالف على أربعة محاور اشتملت:

أوال :دعم استمرار العملية التعليمية في فلسطين
فــي مجــال «التعليــم عــن بعــد» وكيفيــة اســتخدام المنصــات
االلكترونيــة التعليــم االلكترونــي» مــن أجــل المســاعدة فــي
اســتكمال العمليــة التعليميــة ،أطلــق مركــز ابــداع بالشــراكة
مــع مؤسســة شــركاء فــي التنميــة المســتدامة فــي بدايــة حالــة
الطــوارىء ( 12آذار) بدعــم مبــادرات مجتمعيــة تــم تصميمهــا
وتنفيذهــا مــن قبــل الكــوادر التعليميــة ،ومجالــس أوليــاء االمــور،
الهيئــات المحليــة والمؤسســات القاعديــة ،بهــدف االنخــراط فــي
جهــود دعــم اســتمرارية العمليــة التعليميــة التعلميــة فــي ظــل
األوضــاع الطارئــة مــن خــال ابتــكار طــرق تعلــم بديلــة فــي أوقــات
الطوارئ واشــراك أكبــر عــدد مــن الطلبــة وضمــان مشــاركة
الجميــع منهــم دون أي اســتثناء خاصــة الطالبــات واألطفــال مــن
ذوي اإلعاقــة .وســتدعم هــذه المبــادره أي عمــل فــردي او مجتمعــي
للفئــات المذكــوره بعــد تحكيمهــا و تجريبهــا وفحــص مــدى
تطبيقهــا و تســاهم فــي نشــره و تعميمــه ،علمــا أن المتقدميــن
للمبــادره يمكــن تقدمهــم مــن الضفــه الغربيــة او قطــاع غــزة  .ان
أي مبــادره تخــدم اســتمرار العمليــة التعليميــة هــي مبادره تســتحق
التقديــر و التعميــم و جــزء مــن مســؤوليه الجميــع الحفــاظ علــى
هــذه العمليــه مســتمره .هــذه المبــادرة أطلقــت تحــت هاشــتاغ
#بــادر لتعليــم مســتمر.
حلقــات اذاعيــة محليــة بعنــوان «بــادر لتعليــم مســتمر» :ينفــذ مركــز ابــداع المعلــم حلقــات اذاعيــة عبــر راديــو
االذاعــة المحليــة صبــا فــي جنيــن (تــردد  )94.8التــي تتطــرق الــى االســتراتيجيات التــي قامــت بهــا وزارة التربيــة
والتعليــم حــول جاهزيــه النظــام التعليمــي للطــواريء ،كيــف اســتعدت الــوزاره و مــا هــي أدوات المتابعــة ،ومــا مدى
اســتجابة المعلــم والطالــب وولــي األمــر للتعليــم عــن بعــد وتحديــدا التعليــم االلكترونــي ضمــن مرحلة الطــوارىء،
وقــد تــم اســتضافة معلميــن وبعــض الطلبــة مــع ممثليــن عــن مجلــس أوليــاء األمــور فــي هــذه الحلقــة.
وستشــمل الحلقــات الثــاث األخــرى علــى مواضيــع «الوصــول العــادل للتعليم في ظــل حالــة الطــواريء» ،و«التعليم
فــي ظــل حالــة الطــواريء» و « دور المواطــن فــي دعــم اســتمرار العمليــة التعليميــة فــي حالــة الطــواريء( مســاندة
،مســاءلة ) مبــادرات مجتمعيــة» التــي ســيتم بثهــا خالل شــهر نيســان .2020

جمعيــة مدرســة األمهــات قامــت باطــاق نشــرات أللعــاب تفاعليــة
وتعليميــة ليتســنى لألمهــات بخلــق أجــواء ايجابيــة ومواصلــة تعليــم
أطفالهــن خاصــة لمرحلــة الطفولــة المبكــرة واألساســية األولــى ،اضافــة
إلــىى التواصــل مــع األمهــات لتوفيــر خدمــة االرشــاد التربــوي والتعليــم
حــول التعامــل الســليم مــع االبنــاء مــن ذوي االعاقــة فــي ظــل حالــة
الطــوارئ مــن خــال خبيــرة ارشــاد نفســي ونشــرات لكيفيــة التعامــل
مــع األطفــال مــن ذوي االعاقــة ومــن لديهــم صعوبــات تعلــم لتســتطيع
األمهــات متابعــة أطفــال ودعــم اســتمرار تعليمهــم فــي فتــرة الطــوارىء .
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أطلقــت الهيئــة االستشــارية لتطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة
بالشــراكة مــع التأهيــل المجتمعــي مبــادرة «تطــوع» لدعــم ومســاندة
الطلبــة مــن ذوي االعاقــة فــي الوصــول إلــى التعليــم اإللكترونــي
وذلــك علــى مســتوى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة .وهدفــت المبــادرة
ضمــان حصــول الطلبــة مــن ذوي اإلعاقــة علــى حقهــم فــي التعليــم
العــادل خاصــة بعــد االعتمــاد علــى سياســة التعليــم اإللكترونــي عــن
بعــد انســجاماً مــع الظــروف الراهنــة وعــدم قــدرة الطــاب علــى التوجــه
إلــى المــدارس وتلقــي التعليــم الوجاهــي .تــم فتــح بــاب التطــوع مــن
خــال تعبئــة االســتمارة االلكترونيــة التــي نشــرت عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي للمؤسســات

قامت جمعية النجدة االجتماعية بقطاع بغزة من خالل فروع رياضها الثالث( شمال غزة ،غزة ،رفح) بالتواصل
المستمر مع األهالي وتطبيق فكرة التعليم االلكتروني مع طلبة رياض األطفال من خالل صفحاتهم الخاصة
على الفيس بوك او التواصل المباشر مع األهالي.
قدمــت جمعيــة األمــل للتأهيــل برفــح خدمــات التعليــم االلكترونــي (التعليــم عــن بعــد  ،حيــث تــم تصميــم موقــع
الكترونــي عبــر  YouTubeباســم ( حقــي أتعلــم ) يعــرض الــدروس التعليميــة بطريقــة منهجيــة و باســتخدام لغة
اإلشــارة الفلســطينية واألمريكيــة وبإشــراف تربــوي ) ،لجميــع الصفــوف التعليميــة ( مــن الصــف األول و حتــى
التاســع)  ،والمــواد الدراســية مــن خــال تصويــر الــدروس وكذلــك تــم نشــرها علــى موقــع الجمعيــة وصفحــة
الفيــس بــوك الخاصــة بالجمعيــة  ،حيــث أن التعليــم المرئــي يتناســب مــع االعاقــة الســمعية .

قامــت مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطين ومــن خــال فريــق متطوعيهــا مــن المعلميــن األكفــاء بتوفيــر منصــة
لتقديــم خدمــات التعليــم المســاند لطلبــة الثانويــة العامــة عبــر تخصيــص  5مجموعــات « كل مجموعــة مختصــة
بمبحــث معيــن» وتــم ضــم كل المســتفيدين مــن مشــروع التعليــم المســاند للطــاب األيتــام وغيرهــم اليهــا،
حيــث يتــم خــال المجموعــات شــرح الــدروس ومراجعتهــا مــع الطلبــة ،إلــى جانــب االســتماع إلــى الصعوبــات
التــي تواجــه الطلبــة ويتــم حلهــا وشــرحها بواســطة خدمــة الــرد المباشــر وكل مجموعــة يشــرف عليهــا عــدد 3
مــن المعلميــن فــي التخصــص الواحــد ويســتفيد مــا يقــارب الـــ 60طالــب مــن طلبــة الثانويــة العامــة ،كمــا تــم
ارســال رســائل نصيــة لتوعيــة األهالــي بأهميــة التعليــم مــن المنــزل ،وكيفيــة تقديــم الرعايــة النفســية ألبنائهــم
خصوص ـاً طلبــة الثانويــة العامــة .وتقــدم المؤسســة خدمــة التعلــم عــن بعــد مــن خــال روابــط المجموعــات
التعليميــة عبــر الواتــس آب.

قدمت جمعية الخريجات الجامعيات خدمات التعلم عن بعد من قبل مستفيدات مشروع المال مقابل العمل
للطلبة في قطاع غزة عبر وسائل التواصل االجتماعي والهاتف

قامت جمعية يبوس الخيرية من خالل منصاتها االلكترونية الخاصة برياض األطفال باستمرار متابعة أطفال
المسجلين لديها وتقديم الدروس إلكترونيا بالتعاون مع أولياء األمور.
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ثانيا :التوعية واالرشاد النفسي حول الفيروس وكيفية الوقاية منه
أطلــق مركــز ابــداع المعلــم مــن خــال برنامــج الدعــم النفســي االجتماعــي حملــة اعالميــة ارشــادية توعويــة للدعــم
النفســي واالجتماعــي تحمــل عنــوان كيــف نتعامــل مــع االطفــال فــي ظــل االزمــات ،تســتهدف هــذه الحملــة األطفــال
واألهالــي وكذلــك الــكادر التعليمــي للمســاندة فــي توظيــف
اليــات التكيــف والتعامــل مــع االثــار الناتجــة عــن االزمــة
التــي نمــر بهــا مثــل التوتــر والخــوف والقلــق وحــاالت الهلــع
واالهتمــام بالــذات وتنظيــم الوقــت واســتراتيجيات األمــان
االجتماعــي مــن خــال انتــاج سلســلة مــن الفيديوهــات
اإلرشــادية المصــورة وتلبــي القضايــا التــي تظهــر فــي هــذا
الوقــت ،قدمتهــا األخصائيــة النفســية االجتماعيــة بــدأ بــث
هــذه الحملــة فــي نهايــة شــهر آذار وهــي مســتمرة حتــى
اليــوم تبــث بشــكل ممنهــج خــال فتــرة االزمــة علــى منصــات مواقــع التواصــل االجتماعــي التابعــة للمركــز والوســائل
االعالميــة المحليــة مثــل تلفزيــون فلســطين وكالــة وطــن لالنبــاء ،كمــا راعــت ايضــا االشــخاص ذوي االعاقــة بمحتوى
هــذه الفيديوهــات ( مترجمــة بلغــة االشــارة).

كما قام مركز يافا في مخيم بالطة في عمل اصدارات توعوية للوقاية من فيروس كورونا ،باالضافة الى نشر هذه
االصدارات على صفحات مؤسسات تعمل مع الالجئين الفلسطينين في فلسطين ولبنان وسوريا وعلى العديد من
الجاليات في اوروبا وامريكا وشمال افريقيا

قامت جمعية مدرسة األمهات بنشر مواد توعية للمجتمع الفلسطيني خاصة لالمهات واولياء األمور واألسرة في
حالة الطوارئ من خالل مواقع التواصل الخاص بالجمعية
حيــث تشــمل مــواد ونشــرات ارشــادات نفســية،
صحيــة ،اجتماعيــة ،تربويــة وتعليميــة .باالضافــة
إلــى تفعيــل فريــق عمــل الجمعيــة بالنشــر والتوعيــة
كل مــن مكانــه عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي،
و عمــل حــوارات ونقاشــات مباشــرة عبــر مجموعــات
خاصــة للمشــاركين مــن خــال وســائل التواصــل
المختلفــة ،ونشــر ســبوتات و ومضــات ارشــادية
علــى الوســائل وعمــل لقــاءات مســجلة (تلفزيونيــة/
اذاعيــة) .وكذلــك توفيــر خدمــة الدعــم النفســي
لألســر حســب احتياجاتهــا.
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قامــت جمعيــة كــي ال ننســى وهــي جمعيــة أهليــة تعمــل فــي مخيــم جنيــن بوضــع الخطــط والبرامــج مــن أجــل
التخفيــف مــن المعانــاة اليوميــة للنســاء واالطفــال فــي مخيــم جنيــن وذلــك فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها
العالــم والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى وضــع وظــروف العائلــة بالكامــل مؤكــدة علــى أن االوضــاع الخاصــة بوضــع
الالجئــات بحاجــة الــى متابعــة ومســاندة ودعــم فــي ظــل هــذه االزمــة مــن خــال طاقــم الدعــم النفســي المتواجــد
والمتواصــل مــع النســاء واالطفــال فــي مخيــم جنيــن حيــث قامــت هــذه الطواقــم بعمــل مجموعــات الكترونيــة تديرها
اخصائيــات نفســيات وتشــتمل علــى عــدد مــن النســاء وفــي الجانــب االخــر هنــاك مجموعــة تعمــل مــع االطفــال حيــث
يقــوم هــذا الطاقــم بالتواصــل  3مــرات باالســبوع مــع النســاء لمعرفــة الواقــع والتغيــرات وتأثيــر الوضــع العــام علــى
العالقــات االســرية ولتقديــم االرشــادات والنصائــح والتوعيــة للتعامــل مــع هــذه االزمــة  ،كمــا أن هنــاك فريــق يعمــل
مــع طلبــة المــدارس حيــث يتــم تقديــم النصائــح والمعلومــات مــن أجــل محاولــة التركيــز علــى الجانــب التعليمــي ،
اضافــة الــى للجانــب النفســي حيــث يقــوم الطاقــم بتســجيل فيديوهــات قصيــرة مــع االطفــال تحمــل هــذه رســائل
توعويــة وارشــادية وتفريغيــة.

نظمــت لجــان العمــل الصحــي حملــة تثقيفيــة وتوعويــة فــي
عــدة مناطــق وتحديــدا بالمناطــق المهمشــة شــملت توزيــع مــواد
تثقيفيــة وبروشــورات عــن فيــروس كورونــا وطــرق الوقايــة منــه
وايضـاً شــملت توزيــع طــرود تحتــوي معقمــات للتجمعات الســكنية
فــي هــذه المناطــق المهمشــة والنائيــة ،وتــم متابعــة بعــض
الحــاالت الطبيــة وخاصــة التــي لديهــا امــراض مزمنــة .كمــا
نشــرت العديــد مــن النشــرات التوعويــة والفيديوهــات االرشــادية
عــن طــرق الوقايــة مــن المــرض عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
للمؤسســة.

جمعيــة االغاثــة الطبيــة الفلســطينية قامــت بتوفيــر االرشــادات التوعويــة
للوقايــة مــن فيــروس كورونــا مــن خــال نشــرات الكترونيــة ومطبوعــة،
باالضافــة الــى توفيــر المســتلزمات الصحيــة ومــواد التعقيــم للمؤسســات
العامــة والعامليــن فــي قطــاع الصحــة واألمــن خــال األزمــة.

قــام مركــز المنتــدى الثقافــي -بيــت عنــان بعمــل
توعيــة ارشــادية حــول الوقايــة مــن الفيــروس مــن
خــال سلســلة حلقــات مصــورة مــع خبيــرة فــي مجــال
االرشــاد النفســي ،وكذلــك عبــر االذاعــة المحليــة
للمركــز وخاصــة لقــرى شــمال غــرب القــدس.
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قامــت جمعيــة العطــاء الخيريــة بغــزة بعقــد جلســات توعويــة لطاقــم العمــل حــول اإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة
وتــم انشــاء عــدد مــن صفحــات التواصــل االجتماعــي لألســر المســتهدفة فــي الجمعيــة يتــم مــن خاللهــا تقديــم
التوعيــة والدعــم النفســي المســتمر واالرشــادات للوقايــة مــن الفيــروس .

عقــدت جمعيــة طالئــع فلســطين عــدة حلقــات إذاعيــة توعويــة حيــث تــم اســتضافة أطبــاء و مرشــدين نفســيين
لتقديــم التوعيــة واالرشــاد النفســي حــول فيــروس الكورونــا وكيفيــة الوقايــة منــه  ،وإعــداد فيديوهــات توعويــة
عــن جائحــة كورونــا ونشــرها عبــر قنــاة طالئــع فلســطين  ،وقدمــت أيضــا الدعــم النفســي مــن خــال اســتخدام
اســتراتيجية التعلــم عــن طريــق اللعــب ( شــبكة الرياضــة واللعــب ) بتطبيــق هــذه األلعــاب وتصويرهــا فيديــو
لمســاعدة األهالــي بتنفيذهــا مــع أطفالهــم .

نفــذت جمعيــة األمــل للتأهيــل برفــح ورش عمــل صحيــة لتوعيــة طــاب مدرســة األمــل واألمهــات حــول فيــروس
كوفيــد  19مــن خــال التواصــل بالهاتــف معهــم  ،وأنشــأت صفحــة علــى الفيــس بــوك لتقديــم االرشــادات
واإلجــراءات االحترازيــة للوقايــة مــن الفيــروس والدعــم النفســي واالجتماعــي بحيــث تقــدم خدمــات استشــارية عبــر
الصفحــة  ،باإلضافــة إلــى ارســال رســائل نصيــة تحتــوي علــى نصائــح طبيــة لألطفــال واألهالــي والمعلميــن تــم
الحصــول عليهــا مــن دليــل كوفيــد 19الشــامل لمنظمــة الصحــة العالميــة.

ركــزت مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطين علــى توعيــة األطفــال وأســرهم
علــى إجــراءات الوقايــة مــن فيــروس كورونــا وإرشــادات إضافيــة حــول النظافــة
الشــخصية والتعقيــم وذلــك مــن خــال موقــع الفيــس بــوك الخــاص بالمؤسســة
وإرســال رســائل نصيــة لتوعيــة األهالــي بكيفيــة تقديــم الرعايــة النفســية ألبنائهم
خصوصـاً طلبــة الثانويــة العامــة ،وبــث فيديوهــات للتوعيــة بالجائحــة ،إلــى جانــب
نشــر التعليمــات واإلرشــادات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف،
واســتقبال أي استفســارات مــن األطفــال وأســرهم حــول الجائحــة والــرد عليهــا
باإلضافــة لتقديــم خدمــة االرشــاد والدعــم النفســي عبــر الهاتــف ألمهــات األطفــال
المســتفيدين مــن برامــج التعليــم طيلــة أيــام األســبوع مــن الســاعة  10:00حتــى
الســاعة  04:00عصــراً  ،جــوال رقــم0592195622 :

نفــذت جمعيــة الخريجــات الجامعيــات حملــة توعيــة مجتمعيــة حــول
جائحــة كورونــا وســبل التعامــل معهــا مــن خــال وســائل التواصــل
االجتماعــي#( .كلنا_مســؤول)

قامــت جمعيــة يبــوس الخيريــة برفــح بنشــر عشــرات المنشــورات الخاصــة بالتوعيــة حــول فيــروس الكورونــا وطــرق
الوقايــة منــه وذلــك وفــق نشــرات منظمــة الصحــة العالميــة ،كمــا وتقــوم بنشــر رزمــة الرفــاه النفســي واالجتماعــي
بالشــراكة مــع مؤسســة الرايــت تــو بــاي وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن األلعــاب لألطفــال تنفــذ داخــل المنــازل
وذلــك مــن خــال منصــات الجمعيــة علــى المواقــع االلكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي
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نفــذت جمعيــة ارتقــاء للتنميــة المجتمعيــة تدريــب لطاقــم وحــدة التدخــل النفســي بفريــق الطــوارئ الخــاص
بهــا ،و ذلــك فــي إطــار ســعي الجمعيــة لتطويــر قدراتهــا لحــاالت
االســتجابة الطارئــة والتدخــل الســريع فــي ظــل الظــروف القائمــة
مــن انتشــار وبــاء كورونــا ومــا يخلفــه مــن أضــرار نفســية حيــث
قامــت الوحــدة بمباشــرة عملهــا ميداني ـاً بعــد االنتهــاء مــن فتــرة
التدريــب مباشــر ًة ،لقــاء إذاعــي علــى إذاعــة صــوت الشــعب للحديــث
حــول فايــروس كورونــا و إجــراءات الوقايــة النفســية منــه ،نشــرات
توعويــة علــى صفحــات الجمعيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي،
ونشــر االرشــادات التوعيــة الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة
علــى صفحــات الجمعيــة عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي
أطلقــت جمعيــة ارتقــاء للتنميــة المجتمعيــة فــي مخيــم النصيــرات مبــادرة بعنــوان #مخيمنا_بخيــر حيــث تضمنــت
المبــادرة العديــد مــن األنشــطة المختصــة بالجانــب النفســي  ،ومــن أبــرز نشــاطاتها حملــة #خليك_ببيتــك والتــي
أطلقتهــا الجمعيــة لمواجهــة انتشــار فايــروس كورونــا  ،وفعاليــة #من_بيت_لبيــت التــي نفــذت بالشــراكة مــع
مؤسســة تامــر للتعليــم المجتمعــي حيــث تــم خــال هــذه الفعاليــة توزيــع قصــص وكراســات رســم وألــوان علــى
األطفــال

قامــت جمعيــة أجيــال لإلبــداع والتطويــر خــال حالــة الطــوارئ المعلنــة بســبب فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19بدورهــا
المجتمعــي وبالتنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي مجــال التوعيــة واإلرشــاد النفســي حــول الفيــروس وكيفيــة الوقاية
منــه بــد ًءا مــن التثقيــف الصحــي للمجموعــات ومــع التقييــم اليومــي لــوزارة الصحــة اســتمر التوعيــة إلكترونيــا ،مــن
خــال جلســات تثقيــف صحــي وتوعــوي لمقدمــي الرعايــة بمنطقــة التفــاح (الشــعف ،ســاحة الشــوا ،الزرقــاء) للتوعيــة
واإلرشــاد النفســي حــول الفيــروس وكيفيــة الوقايــة خــال األســبوع الثانــي مــن مــارس 2020م بالتنســيق مــع دائــرة
التثقيــف الصحــي بــوزارة الصحــة الفلســطينية ،توزيــع منشــورات ومطبوعــات وبوســترات ملصقــة فــي منطقــة
المؤسســة صــادرة عــن وزارة الصحــة الفلســطينية ومنظمــة الصحــة العالميــة ،كذلــك عبــر إعــداد وتصميــم نشــرات
إلكترونيــة للتوعيــة والتثقيــف الصحــي للوقايــة مــن فيــروس كورونــا ونشــرها عبــر الصفحــات اإللكترونيــة للمؤسســة
(الفيســبوك ،اإلنســتغرام) ،وأيضــا بإرســال رســائل نصيــة توعويــة أســبوعية عبــر الهاتــف النقــال للمســتفيدين
واللجــان المحليــة تحتــوي علــى إرشــادات وتوصيــات للوقايــة ونصائــح مجتمعيــة ،وتنفيــذ ورشــات المهــارات الحياتيــة
والفنــون التعبيريــة لألطفــال واليافعيــن/ات فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن ( )10-18عــام والتــي تتمحــور حــول
موضوعــات الحمايــة والوقايــة مــن فيــروس كورونــا لألطفــال مــن جهــة وتقديــم الدعــم النفســي وأنشــطة متنوعــة
لهــم مــن خــال تشــكيل مجموعــات وتنفيــذ الــورش عبــر
اإلنترنــت بالتنســيق مــع مؤسســة تامــر للتعليــم المجتمعــي
وتــم إنشــاء صفحــة إلكترونيــة لفريــق مراكــز فــرح وبدورهــا
يقــوم فريــق األخصائييــن والمنشــطين بتقديــم ونشــر
إرشــادات ونصائــح توعويــة مجتمعيــة لتعزيــز صمــود
األطفــال واليافعيــن/ات فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن (9-
 )18عــام ومقدمــي الرعايــة مــن أجــل تحســين الرفــاه
النفســي االجتماعــي والدعــم النفســي باإلضافــة لمعلومــات
وإرشــادات توعويــة صحيــة للوقايــة مــن اإلصابــة بفيــروس
كورونــا مــن خــال تصويــر ونشــر فيديوهــات مصــورة
للفريــق والنصائــح المكتوبــة حســب أدلــة التنشــيط
والدعــم النفســي.
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نفــذت جمعيــة بنيــان للتنميــة المجتمعيــة حملــة توعيــة الكترونيــة عبــر صحفتهــا عالفيــس بــوك بتقديــم التوعيــة
واالرشــاد النفســي حــول فيــروس الكورونــا وكيفيــة الوقايــة منــه.

نفــذت جمعيــة الهــال األحمــر لقطــاع غــزة  4/12يومــاً تعليميــاً ذاتيــاً
للطاقــم االرشــادي والصحــي حــول دليــل « كورونــا وصحتنــا النفســية «
وهــدف هــذا اللقــاء الــى زيــادة معرفــة الطاقــم االرشــادي والصحــي حــول
تداعيــات الضغوطــات النفســية وآثارهــا فــي ظــل أزمــة غيــر طبيعيــة مثــل
أزمــة فيــروس كورونــا  ،باإلضافــة لزيــادة قدرتهــم علــى القيــام بإجــراءات
الوقايــة النفســية و تعزيــز المناعــة النفســية لهــم وللمســتفيدين مــن
خدمــات وأنشــطة الجمعيــة ،كمــا أطلقــت مبــادرة #خليــك بــدارك
مــن خــال تصويــر فيديــو بمشــاركة ممثلــي مؤسســات المجتمــع
المدنــي العريقــة .وقامــت بتنفيــذ سلســلة جلســات تثقيفيــة توعويــة
صحيــة للمســتفيدين حــول فيــروس كورونــا المســتجد بتوضيــح مفهــوم
فيــروس كوفيــد ،-19وأعراضــه  ،وطــرق االنتقــال  ،كيفيــة الحمايــة منــه
وطــرق الوقايــة مــع الحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي للســيدات الحوامــل
أو المرضعــات المتــرددات الــى مركــز صحــة المــرأة جباليــا وصحــة المــرأة
بغــزة  ،ونفــذت حملــة توعويــة الكترونيــة مــن خــال صفحــة الجمعيــة
علــى الفيــس بــوك بنشــر كافــة التعليمــات واالرشــادات الصــادرة عــن وزارة
الصحــة العالميــة  ،وبعــض االرشــادات الهامــة التــي يمكــن لألســرة ان
تقــوم بهــا مــع االطفــال لتخفيــف مــن حــدة الخــوف والضغــط النفســي

ثالثا :رصد وصول التعليم للفئات الضعيفة
تقــوم الهيئــة االستشــارية لتطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة برصــد االنتهــاكات فــي حــق وصــول األطفــال مــن ذوي الفئــات
الضعيفــة الــى التعليــم فــي ظــل مرحلــة الطــوارىء وســتقوم فــي نهايــة نيســان باصــدار تقريــر عــن هــذا االنتهــاكات.
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رابعا :تقديم الدعم والمعونات للمجتمع المحلي
شــكل مركــز يافــا الثقافــي لجنــة طــوارىء مكونــة مــن مجموعة كشــافة ومرشــدات
ضمــن خطتهــا االســتراتيجية للتعامــل مــع الوضــع الحالــي فــي مخيــم بالطــة والتي
تهــدف إلــى توفيــر مــواد تعقيــم للمواطنيــن وتنفيــذ جولــة تفقديــة يوميــة فــي
المخيــم .وعقمــت المجموعــة شــوارع المخيــم وزقاقــه وبعــض المناطــق المجــاورة
لــه فــي مبــادرة منهــم للوقايــة وأخــذ االحتياطــات الالزمــة ضــد الفيــروس.

أطلــق مركــز المنتــدى الثقافــي فــي بيــت عنــان حملــة بعنــوان ايــد بايــد الصحــة
بتصيــر حديــد وقــد هدفــت الحملــة الــى تقديــم المســاعدات الصحيــة واالرشــادات
ألهالــي قــرى غــرب شــمال القــدس ،باالضافــة الــى تقديــم المســاعدات العينيــة
والخبــز لألســر المحتاجــة مــن خــال فــرق التطــوع الشــبابية فــي المركــز وبالتعــاون
مــع لجنــة الطــوارىء المحليــة.

اســتمرت جمعيــة األمــل للتأهيــل برفــح بتقديــم الخدمــات الصحيــة لــذوي اإلعاقــة الســمعية الذيــن يعيشــون
بمناطــق بعيــدة عــن المركــز او وضعهــم الصحــي يحــد مــن وصولهــم وذلــك مــن خــال مجموعــة علــى الفيــس
ومنصــات التواصــل االجتماعــي األخــرى او عبــر االتصــال الهاتفــي لتقديــم الخدمــات مــن خــال فيديوهــات
تعليميــة لتماريــن العــاج الطبيعــي والوظيفــي ،وبروشــورات خاصــة بعمليــة التأهيــل والتوعيــة الصحيــة وآليــات
النظافــة والتعقيــم والتغذيــة الســليمة لمواجهــة انتشــار الفيروســات واالوبئــة.

نفــذت جمعيــة الخريجــات الجامعيــات حملــة تعقيــم لمناطــق مواقــف الســيارات األجــرة مــن قبــل أعضــاء لجــان
محليــات الشــباب فــي مدينــة غــزة

قامــت جمعيــة يبــوس الخيريــة مــن خــال شــركائها مــن المؤسســات الدوليــة والمانحــة بتوزيــع مســاعدات
غذائيــة (قســائم لألســر الفقيــرة والهشــة) لعــدد  490أســرة فــي محافظــة رفــح.

قدمــت جمعيــة ارتقــاء للتنميــة المجتمعيــة طــرود غذائيــة لعــدد مــن األســر الفقيــرة فــي المحافظــة الوســطى
لمســاعدتهم فــي ظــل أزمــة الكورونــا واألوضــاع االقتصاديــة الصعبــة الراهنــة .

نفــذت جمعيــة الهــال األحمــر بقطــاع غــزة جلســة تثقيفيــة توعويــة صحيــة
حــول بعــض المشــاكل التــي يتعــرض لهــا األطفــال حديثــي الــوالدة ،حيــث
تطرقــت المثقفــة الصحيــة لعــدة مواضيــع أهمهــا كيفيــة الوقايــة مــن بعــض
المشــاكل التــي يتعــرض لهــا األطفــال حديثــي الــوالدة  ،وطــرق حلهــا ان وجــدت
مثــل ( تســلخ الجلــد  ،التقيــؤ  ،التهــاب الســرة و االنتفــاخ ) وذلــك فــي ظــل حالــة
الطــوارئ وصعوبــة الوصــول الــى المراكــز الصحيــة  ،مــع الحفــاظ علــى التباعــد
االجتماعــي للســيدات المتــرددات الــى مركــز صحــة المــرأة غــزة.
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