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Palestinian Education Coalition
اإلئتالف التربوي الفلسطيني

الطوارىء في ظل جائحة كورونا

آذار ونيسان 2020
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ا 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 
ــة  ــروف وبيئ ــوا بظ ــن األذى وأن يتمتع ــن م ــي مأم ــوا ف ــي أن يكون ــم ف ــي التعلي ــة وموظف ــق الطلب ح

تســاعد علــى التعليــم.

فــي ظــل فــرض حالــة الطــوارئ فــي األراضــي الفلســطينية التــي فرضتهــا الحكومــة الفلســطينية منــذ 
مطلــع 6 آذار كإجــراء مســاند لمنــع تفشــي وبــاء )كورونــا(، وايمانــا مــن االئتــاف التربــوي الفلســطيني 
ــه  ــوم ب ــب أن تق ــذي يج ــدور ال ــة ال ــوارىء أهمي ــي الط ــم ف ــى التعلي ــول ال ــق الوص ــز ح ــة تعزي باهمي
مؤسســات المجتمــع المدنــي لاســتجابه 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 
ــان  ــل كفي ــراكة والتكام ــأن الش ــخة ب ــات راس ــه قناع ــي، لتتملك ــارئ الحال ــرف الط ــي الظ ــه ف مكونات
بتعزيــز النهــج الــذي مــن شــأنه تكامــل الخبــرات ، كمــا ينــوّه االئتــاف إلــى ضــرورة إفــراد جزئيــة خاصــة 
فــي أي خطــة طــوارئ للقــدس واألغــوار و مناطــق H2، فالمســؤولية هنــاك مضاعفــة، احيــث أن هــذه 
ــد  ــرة الطــوارئ لذلــك فــي هــذه الظــروف، نُعي ــة طــوارئ حتــى قبــل إعــان فت المناطــق تعيــش مرحل
التأكيــد علــى أن الشــراكة فــي آليــات االســتجابة عبــر خطــة الطــوارئ مــع حالــة الطــوارئ، تمكننــا مــن 

تجــاوز تلــك التحديــات.               

لقاءات أعضاء االئتاف التربوي عبر المنصات االلكترونية  

مــن خــال تقنيــة )Zoom( والعمــل عــن بعــد، عقــدت الحملــة العربيــة للتعليــم للجميــع – آكيــا 
واالئتــاف التربــوي الفلســطيني اجتمــاع موســع ألعضــاء االئتــاف لمناقشــة وضــع التعليــم تحــت جائحــة 
ــات  ــم ممثلومنظم ــث ض ــخ 4/4. حي ــي تاري ــك ف ــطينية وذل ــي الفلس ــي األراض ــتجدة ف ــا( المس )كورون
المجتمــع المدنــي األعضــاء فــي ســكرتاريا االئتــاف بحضــور رفعــت الصبــاح ســكرتير الحملــة وطاقــم 
الحملــة ومنســقة االئتــاف الفلســطيني أمــل البرغوثــي. وقــد أكــد المشــاركون مــن خــال مداخاتهــم 
ــات  ــدارس والجامع ــاق الم ــي إغ ــة إل ــة الحالي ــث أدت األزم ــن، حي ــم الراه ــع التعلي ــة وض ــى صعوب عل
الفلســطينية بالكامــل، وحرمــان أكثــر مــن 1,626,357 متعلــم مــن الحــق فــي التعليــم فــي فلســطين.

https://www.maannews.net/news/1009869.html
https://appslam.net/zoom.html?gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQP6996znkJ9PWt1BgWb5eEPhXJDUBXvZPXCOLagw5479PM08cyP3bsaAmNQEALw_wcB
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واســتعرضت الحملــة أهــم التدخــات التــي تخطــط الحملــة لتنفيذهــا علــى مســتوي االئتافــات التربويــة العربيــة، وان هنــاك 
ــار  ــة، وأش ــة العربي ــي المنطق ــم ف ــع التعلي ــة واق ــات ومعرف ــر االحتياج ــع لحص ــم للجمي ــة للتعلي ــة العربي ــن الحمل ــاوالت م مح
الصبــاح أن أكثــر  1.6 مليــار متعلــم فــي 188 دولــة 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 

االئتافــات العربيــة فــي كيفيــة قيــاس هــذه المعاييــر.

ــود  ــرض جه ــزة  لع ــطيني بغ ــوي الفلس ــاف الترب ــاء االئت ــع أعض ــخ 4/8 م ــاع  بتاري ــس االجتم ــد  نف ــم عق ــا ت كم
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 

ــى  ــوي الفلســطيني أول ــاف الترب ــد االئت كمــا عق
ورشــة عملــه عبــر المنصــة االلكترونيــة زووم فــي 
ــاون  ــق  للتع ــى خل ــي يهــدف ال ــخ 14/4 والت تاري
ــع  ــا  بالوض ــي قضاي ــاش ف ــي النق ــارك ف و التش
ــاء  ــي والنس ــاع الصح ــق بالقط ــا يتعل ــام فيم الع
والتعليــم وأهميــة االرشــاد النفســي واالجتماعــي 
المطلــوب فــي ظــل جائحــة كورونــا، وقــد شــارك 
أعضــاء  عــن مؤسســات  25 شــخص ممثليــن 
ــد  ــم التأكي ــث ت ــة وغــزة، حي ــاف فــي الضف االئت
ــدور  ــوي ال ــاش ف ــاركتهم للنق ــة مش ــى  أهمي عل
ــات  ــن مؤسس ــة  م ــذه المرحل ــي ه ــوب ف المطل
ــال  ــي مج ــة.  وف ــد األزم ــا بع ــي وم ــع مدن مجتم
اقطــاع الصحــي أشــار المتحــدث د. مصطفــى 
برغوثــي  الــى التحديــات والضعــف التــي ظهر في 
هــذا القطــاع  علــى المســتوى المحلــي والدولــي ، 

ــع مــن تفشــي  ــزام بحضــر التجــول ليمن ــة كالتباعــد االجتماعــي وااللت ــع االجــراءات الوقائي ــاع جمي ــة اتب ــى أهمي وأكــد عل
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 لاعبــاء المنزليــة لوحدهــا ومنهــن المعلمــات  واوصــت الــى ضــرورة مشــاركة 
ــاد  ــول االرش ــة. وح ــاء األزم ــد انته ــا بع ــم اقصاؤه ــى ال يت ــا حت ــة منه ــاندة والمركزي ــة المس ــان المحلي ــي اللج ــاء ف النس
النفســي واالجتماعــي فــي هــذه المرحلــة، اشــار االخصائــي خصــر رصــرص الــى ضــوروة االلتــزان باجــراءات الوقايــة وزرع 
االمــل فــي قلــوب النــاي، واهميــة اســتغال 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، 
ــن  ــة والمعلمي ــن فــي وصــول الطلب ــم، عــن التباي ــداع المعل ــام لمركــز اب ــر الع ــم والمدي ــة للتعلي ــة العالمي رئيــس الحمل
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 
ــأن 3,00,2000  ــة ب ــات عالمي ــر احصئي ــى آخ ــاء عل ــة. وبن ــع األزم ــا م ــتخدم حالي ــدول ال تس ــض ال ــي بع ــيب وف كالحواس
)ثاثــة 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

https://www.wattan.net/ar/news/305985.html?fbclid=IwAR3NTvZ6qSZnpNC5gOKjuUs7gHfJYhtskNtBn75pp5FEK_Zhuzfqi7jwYBY
https://www.wattan.net/ar/news/305985.html?fbclid=IwAR3NTvZ6qSZnpNC5gOKjuUs7gHfJYhtskNtBn75pp5FEK_Zhuzfqi7jwYBY
https://www.wattan.net/ar/news/306668.html
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تدخالت أعضاء االئتالف التربوي في مرحلة الطوارىء
 تمحورت تدخات المؤسسات األعضاء في االئتاف على أربعة محاور اشتملت:

أوال: دعم استمرار العملية التعليمية في فلسطين
فــي مجــال »التعليــم عــن بعــد« وكيفيــة اســتخدام المنصــات 
فــي  المســاعدة  أجــل  مــن  االلكترونــي«  التعليــم  االلكترونيــة 
بالشــراكة  ابــداع  التعليميــة، أطلــق مركــز  العمليــة  اســتكمال 
ــة  ــة حال ــي بداي ــتدامة ف ــة المس ــي التنمي ــركاء ف ــة ش ــع مؤسس م
الطــوارىء )12 آذار( بدعــم مبــادرات مجتمعيــة تــم تصميمهــا 
وتنفيذهــا مــن قبــل الكــوادر التعليميــة، ومجالــس أوليــاء االمــور، 
ــة، بهــدف االنخــراط فــي  ــة والمؤسســات القاعدي ــات المحلي الهيئ
ــل  ــي ظ ــة ف ــة التعلمي ــة التعليمي ــتمرارية العملي ــم اس ــود دع جه
األوضــاع الطارئــة مــن خــال ابتــكار طــرق تعلــم بديلــة فــي أوقــات 
مشــاركة  وضمــان  الطلبــة  مــن  عــدد  أكبــر  الطوارئ واشــراك 
ــن  ــال م ــات واألطف ــة الطالب ــتثناء خاص ــم دون أي اس ــع منه الجمي
ذوي اإلعاقــة. وســتدعم هــذه المبــادره  أي عمــل فــردي او مجتمعــي 
مــدى  و تجريبهــا وفحــص  بعــد تحكيمهــا  المذكــوره  للفئــات 
ــن  ــا أن المتقدمي ــه، علم ــره و تعميم ــي نش ــاهم ف ــا و تس تطبيقه
للمبــادره يمكــن تقدمهــم مــن الضفــه الغربيــة او قطــاع غــزة . ان 
أي مبــادره تخــدم اســتمرار العمليــة التعليميــة هــي مبادره تســتحق 
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــؤوليه الجمي ــن مس ــزء م ــم و ج ــر و التعمي التقدي
ــتاغ  ــت هاش ــت تح ــادرة أطلق ــذه المب ــتمره. ه ــه مس ــذه العملي ه

ــتمر. ــم مس ــادر لتعلي #ب

حلقــات اذاعيــة محليــة بعنــوان »بــادر لتعليــم مســتمر«: ينفــذ مركــز ابــداع المعلــم حلقــات اذاعيــة عبــر راديــو 
االذاعــة المحليــة صبــا فــي جنيــن )تــردد 94.8( التــي 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 خال شــهر نيســان 2020.

تفاعليــة  نشــرات أللعــاب  باطــاق  قامــت  األمهــات  جمعيــة مدرســة 
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 
ــل  ــة التعام ــرات لكيفي ــي ونش ــاد نفس ــرة ارش ــال خبي ــن خ ــوارئ م الط
مــع األطفــال مــن ذوي االعاقــة ومــن لديهــم صعوبــات تعلــم لتســتطيع 
األمهــات متابعــة أطفــال ودعــم اســتمرار تعليمهــم فــي فتــرة الطــوارىء .

https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-106784997654990/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-106784997654990/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/100015091385409/videos/819886688524370/?id=100015091385409
https://www.facebook.com/100015091385409/videos/819886688524370/?id=100015091385409
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الحكوميــة  غيــر  المؤسســات  لتطويــر  االستشــارية  الهيئــة  أطلقــت 
ــادرة »تطــوع« لدعــم ومســاندة  ــل المجتمعــي مب بالشــراكة مــع التأهي
الطلبــة مــن ذوي االعاقــة فــي الوصــول  إلــى التعليــم اإللكترونــي 
ــادرة  ــة وقطــاع غــزة .وهدفــت المب وذلــك علــى مســتوى الضفــة الغربي
ــم  ــي التعلي ــم ف ــى حقه ــة عل ــن ذوي اإلعاق ــة م ــول الطلب ــان حص ضم
ــن  ــي ع ــم اإللكترون ــة التعلي ــى سياس ــاد عل ــد االعتم ــة بع ــادل خاص الع
بعــد انســجامًا مــع الظــروف الراهنــة وعــدم قــدرة الطــاب علــى التوجــه 
ــاب التطــوع مــن  ــح ب ــم الوجاهــي. تــم فت ــى المــدارس وتلقــي التعلي إل
خــال تعبئــة االســتمارة االلكترونيــة التــي نشــرت عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعــي للمؤسســات

قامت جمعية النجدة  االجتماعية بقطاع بغزة من خال فروع رياضها الثاث) شمال غزة، غزة، رفح(  بالتواصل 
المستمر  مع األهالي  وتطبيق فكرة التعليم االلكتروني مع طلبة رياض األطفال من خال 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 YouTube باســم ) 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 5 مجموعــات » كل مجموعــة مختصــة 
بمبحــث معيــن« وتــم ضــم كل المســتفيدين مــن مشــروع التعليــم المســاند للطــاب األيتــام وغيرهــم اليهــا، 
ــات  ــى الصعوب ــى جانــب االســتماع إل ــة، إل ــدروس ومراجعتهــا مــع الطلب ــم خــال المجموعــات شــرح ال حيــث يت
التــي تواجــه الطلبــة ويتــم حلهــا وشــرحها بواســطة خدمــة الــرد المباشــر وكل مجموعــة يشــرف عليهــا عــدد 3 
مــن المعلميــن فــي التخصــص الواحــد ويســتفيد مــا يقــارب الـــ60 طالــب مــن طلبــة الثانويــة العامــة، كمــا تــم 
ارســال رســائل نصيــة لتوعيــة األهالــي بأهميــة التعليــم مــن المنــزل، وكيفيــة تقديــم الرعايــة النفســية ألبنائهــم 
خصوصــًا 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 خال منصاتها االلكترونية الخاصة برياض األطفال باستمرار متابعة أطفال 
المسجلين لديها وتقديم الدروس إلكترونيا بالتعاون مع أولياء األمور.

https://docs.google.com/forms/d/1Fd1zN2ouMT9tKjmyfwcsKgaPygcg-nKlgGsk6yWJvj0/viewform?ts=5e8d9932&fbclid=IwAR0UTc732-fMl22oXzhiXd1aSSgItA-NHryBvdxPutvDJqYARhhZXKL96GE&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Fd1zN2ouMT9tKjmyfwcsKgaPygcg-nKlgGsk6yWJvj0/viewform?ts=5e8d9932&fbclid=IwAR0UTc732-fMl22oXzhiXd1aSSgItA-NHryBvdxPutvDJqYARhhZXKL96GE&edit_requested=true
https://www.youtube.com/channel/UCGzqOe7IhOqHI4eOaetbObQ
https://www.youtube.com/channel/UCGzqOe7IhOqHI4eOaetbObQ
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قامت جمعية مدرسة األمهات بنشر مواد توعية للمجتمع الفلسطيني خاصة لامهات واولياء األمور واألسرة في 
حالة الطوارئ من خال مواقع التواصل الخاص بالجمعية 

 حيــث تشــمل مــواد ونشــرات ارشــادات نفســية، 
صحيــة، اجتماعيــة، تربويــة وتعليميــة. باالضافــة 
إلــى تفعيــل فريــق عمــل الجمعيــة بالنشــر والتوعيــة 
ــر وســائل التواصــل االجتماعــي،  كل مــن مكانــه عب
و عمــل حــوارات ونقاشــات مباشــرة عبــر مجموعــات 
ــل  ــائل التواص ــال وس ــن خ ــاركين م ــة للمش خاص
ارشــادية  و ومضــات  المختلفــة، ونشــر ســبوتات 
علــى الوســائل وعمــل لقــاءات مســجلة )تلفزيونيــة/ 
اذاعيــة(. وكذلــك توفيــر خدمــة الدعــم النفســي 

ــا. ــب احتياجاته ــر حس لألس

ثانيا: التوعية واالرشاد النفسي حول الفيروس وكيفية الوقاية منه 

اليــوم تبــث بشــكل ممنهــج خــال فتــرة االزمــة علــى منصــات مواقــع التواصــل االجتماعــي التابعــة للمركــز والوســائل 
االعاميــة المحليــة مثــل تلفزيــون فلســطين وكالــة وطــن لانبــاء،  كمــا راعــت  ايضــا االشــخاص ذوي االعاقــة بمحتوى 

ــارة(.  ــة االش ــة بلغ ــات ) مترجم ــذه الفيديوه ه

كما قام مركز يافا في مخيم باطة  في عمل اصدارات توعوية للوقاية من فيروس كورونا، باالضافة الى نشر هذه 
االصدارات على صفحات مؤسسات تعمل مع الاجئين الفلسطينين في فلسطين ولبنان وسوريا وعلى العديد من 

الجاليات في اوروبا وامريكا وشمال افريقيا 

أطلــق مركــز ابــداع المعلــم  مــن خــال برنامــج الدعــم النفســي االجتماعــي حملــة اعاميــة 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 
ــان  ــتراتيجيات األم ــت واس ــم الوق ــذات وتنظي ــام بال واالهتم
الفيديوهــات  انتــاج سلســلة مــن  االجتماعــي مــن خــال 
اإلرشــادية المصــورة وتلبــي القضايــا التــي تظهــر فــي هــذا 
ــث  ــدأ ب ــة ب ــية االجتماعي ــة النفس ــا األخصائي ــت، قدمته الوق
ــى  ــتمرة حت ــي مس ــهر آذار وه ــة ش ــي نهاي ــة ف ــذه الحمل ه

https://www.facebook.com/pg/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-Mothers-school-society-1430419547002000/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA-Mothers-school-society-1430419547002000/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/?v=598818167339380
https://www.facebook.com/pg/YafaCenterPS/posts/
https://www.facebook.com/pg/YafaCenterPS/posts/
https://www.youtube.com/channel/UCGzqOe7IhOqHI4eOaetbObQ
https://www.facebook.com/TeacherCreativityCenter/videos/1257051591165646/
https://www.facebook.com/TeacherCreativityCenter/videos/1257051591165646/
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ــة تعمــل فــي مخيــم جنيــن بوضــع الخطــط والبرامــج مــن أجــل  ــة أهلي قامــت جمعيــة كــي ال ننســى  وهــي جمعي
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 
الاجئــات 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 3 مــرات باالســبوع مــع النســاء لمعرفــة الواقــع والتغيــرات وتأثيــر الوضــع العــام علــى 
العاقــات 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.

ــي  ــة  ف ــة وتوعوي ــة تثقيفي ــي  حمل ــل الصح ــان العم ــت لج نظم
عــدة مناطــق وتحديــدا بالمناطــق المهمشــة شــملت توزيــع مــواد 
تثقيفيــة وبروشــورات عــن فيــروس كورونــا وطــرق الوقايــة منــه 
وايضــًا 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 

ــة. للمؤسس

ــر االرشــادات التوعويــة  ــة الفلســطينية قامــت بتوفي ــة االغاثــة الطبي جمعي
ــة،  ــة ومطبوع ــرات الكتروني ــال نش ــن خ ــا م ــروس كورون ــن في ــة م للوقاي
باالضافــة الــى  توفيــر المســتلزمات الصحيــة ومــواد التعقيــم للمؤسســات 

العامــة والعامليــن فــي قطــاع الصحــة واألمــن خــال األزمــة.

ــل  ــان  بعم ــت عن ــي- بي ــدى الثقاف ــز المنت ــام مرك ق
ــروس مــن  ــة مــن الفي ــة ارشــادية حــول الوقاي توعي
خــال سلســلة حلقــات مصــورة مــع خبيــرة فــي مجــال 
االرشــاد النفســي، وكذلــك عبــر االذاعــة المحليــة 

ــدس. ــرب الق ــمال غ ــرى ش ــة لق ــز وخاص للمرك

https://www.facebook.com/pg/Not-To-Forget-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-185716758160064/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Not-To-Forget-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-185716758160064/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Health-Work-Committees-Palestine-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-131555640237401/
https://www.facebook.com/Health-Work-Committees-Palestine-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-131555640237401/
https://www.facebook.com/pg/ALmontada.Official/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/ALmontada.Official/posts/?ref=page_internal
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نفــذت جمعيــة األمــل للتأهيــل برفــح ورش عمــل صحيــة لتوعيــة طــاب مدرســة  األمــل واألمهــات حــول فيــروس 
ــادات  ــم االرش ــوك  لتقدي ــس ب ــى الفي ــة عل ــأت  صفح ــم ، وأنش ــف  معه ــل بالهات ــال التواص ــن خ ــد 19 م كوفي
واإلجــراءات االحترازيــة  للوقايــة مــن الفيــروس والدعــم النفســي واالجتماعــي بحيــث تقــدم خدمــات استشــارية عبــر 
ــم  ــن ت ــي والمعلمي ــال واألهال ــة لألطف ــح طبي ــى نصائ ــوي عل ــة تحت ــى ارســال رســائل نصي ــة إل الصفحــة ، باإلضاف

ــة. ــد19 الشــامل لمنظمــة الصحــة العالمي ــل كوفي الحصــول عليهــا مــن دلي

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 خالهــا تقديــم 

التوعيــة  والدعــم النفســي المســتمر واالرشــادات للوقايــة مــن الفيــروس .

ــاء و مرشــدين نفســيين   عقــدت  جمعيــة طائــع فلســطين عــدة حلقــات إذاعيــة توعويــة حيــث تــم اســتضافة أطب
ــة  ــه ، وإعــداد فيديوهــات توعوي ــة من ــة الوقاي ــا وكيفي ــروس الكورون ــة واالرشــاد النفســي حــول في ــم التوعي لتقدي
عــن جائحــة كورونــا ونشــرها عبــر قنــاة طائــع فلســطين ،  وقدمــت أيضــا الدعــم النفســي مــن  خــال اســتخدام 
ــو  ــا فيدي ــاب وتصويره ــذه األلع ــق  ه ــب ( بتطبي ــة واللع ــبكة الرياض ــب ) ش ــق اللع ــن طري ــم ع ــتراتيجية التعل اس

ــع أطفالهــم . ــي بتنفيذهــا م لمســاعدة األهال

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

ــول  ــة ح ــة مجتمعي ــة توعي ــات حمل ــات الجامعي ــة الخريج ــذت  جمعي نف
ــل  ــائل التواص ــال وس ــن خ ــا م ــل معه ــبل التعام ــا وس ــة كورون جائح

االجتماعــي. )#كلنا_مســؤول( 

ركــزت مؤسســة إنقــاذ الطفــل – فلســطين علــى توعيــة األطفــال وأســرهم 
ــة  ــول النظاف ــة ح ــادات إضافي ــا وإرش ــروس كورون ــن في ــة م ــراءات الوقاي ــى إج عل
الشــخصية والتعقيــم وذلــك مــن خــال موقــع الفيــس بــوك الخــاص بالمؤسســة  
وإرســال رســائل نصيــة لتوعيــة األهالــي بكيفيــة تقديــم الرعايــة النفســية ألبنائهم 
خصوصــًا طلبــة الثانويــة العامــة، وبــث فيديوهــات للتوعيــة بالجائحــة، إلــى جانــب 
نشــر التعليمــات واإلرشــادات الصــادرة عــن منظمــة الصحــة العالميــة واليونيســف، 
ــا  ــرد عليه ــة وال ــول الجائح ــرهم ح ــال وأس ــن األطف ــارات م ــتقبال أي استفس واس
باإلضافــة لتقديــم خدمــة االرشــاد والدعــم النفســي عبــر الهاتــف ألمهــات األطفــال 
المســتفيدين مــن برامــج التعليــم طيلــة أيــام األســبوع مــن الســاعة 10:00 حتــى 

ــم: 0592195622 ــوال رق ــرًا ، ج ــاعة 04:00 عص الس

https://www.youtube.com/watch?v=e8JP3eymSGI
https://www.youtube.com/watch?v=e8JP3eymSGI
https://www.facebook.com/pg/talae3channel/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/talae3channel/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/PSCFGAZA/
https://www.facebook.com/PSCFGAZA/
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نفــذت جمعيــة ارتقــاء للتنميــة المجتمعيــة تدريــب لطاقــم وحــدة التدخــل النفســي بفريــق الطــوارئ الخــاص 
ــر قدراتهــا لحــاالت  ــة لتطوي ــي إطــار ســعي الجمعي ــك ف بهــا، و ذل
ــة والتدخــل الســريع فــي ظــل الظــروف القائمــة  االســتجابة الطارئ
ــث  ــية  حي ــرار نفس ــن أض ــه م ــا يخلف ــا وم ــاء كورون ــار وب ــن انتش م
قامــت الوحــدة بمباشــرة عملهــا ميدانيــًا بعــد االنتهــاء مــن فتــرة 
التدريــب مباشــرًة، 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 

ــر مواقــع التواصــل االجتماعــي  علــى صفحــات الجمعيــة عب

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 
ــع  ــراكة م ــذت بالش ــي نف ــت الت ــة #من_بيت_لبي ــا ، وفعالي ــروس كورون ــار فاي ــة انتش ــة لمواجه ــا الجمعي أطلقته
ــى  ــوان عل ــع قصــص وكراســات رســم وأل ــة  توزي ــم المجتمعــي حيــث تــم خــال هــذه الفعالي مؤسســة تامــر للتعلي

األطفــال

قامــت جمعيــة أجيــال لإلبــداع والتطويــر  خــال حالــة الطــوارئ المعلنــة بســبب فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(  بدورهــا 
المجتمعــي وبالتنســيق مــع الجهــات المختصــة فــي مجــال التوعيــة واإلرشــاد النفســي حــول الفيــروس وكيفيــة الوقاية 
منــه بــدًءا 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 
ــة  ــي منطق ــة ف ــترات ملصق ــات وبوس ــورات ومطبوع ــع منش ــطينية، توزي ــة الفلس ــوزارة الصح ــي ب ــف الصح التثقي
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 
ــتفيدين  ــال للمس ــف النق ــر الهات ــبوعية عب ــة أس ــة توعوي ــائل نصي ــال رس ــا بإرس ــتغرام(، وأيض ــبوك، اإلنس )الفيس
واللجــان المحليــة تحتــوي علــى إرشــادات وتوصيــات للوقايــة ونصائــح مجتمعيــة، وتنفيــذ ورشــات المهــارات الحياتيــة 
والفنــون التعبيريــة لألطفــال واليافعيــن/ات فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن )18-10( عــام 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 
صمــود  لتعزيــز  مجتمعيــة  توعويــة  ونصائــح  إرشــادات 
ــن )-9 ــا بي ــة م ــة العمري ــي الفئ ــن/ات ف ــال واليافعي األطف

18( عــام 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 
التنشــيط  أدلــة  حســب  المكتوبــة  والنصائــح  للفريــق 

والدعــم النفســي.

https://www.facebook.com/EACDGaza/posts/1322473824619436?notif_id=1586787461096653&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.facebook.com/EACDGaza/posts/1322473824619436?notif_id=1586787461096653&notif_t=page_post_reaction&ref=notif
https://www.facebook.com/Ajyal.aacd
https://www.facebook.com/Ajyal.aacd
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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 4/12 يومــًا تعليميــًا ذاتيــًا 
ــية »  ــا النفس ــا  وصحتن ــل » كورون ــول دلي ــي ح ــادي والصح ــم االرش للطاق
ــول  ــي ح ــادي والصح ــم االرش ــة الطاق ــادة معرف ــى زي ــاء ال ــذا اللق ــدف ه وه
ــل  ــة مث ــر طبيعي ــات الضغوطــات النفســية وآثارهــا فــي ظــل أزمــة غي تداعي
ــام بإجــراءات  ــى القي ــادة قدرتهــم عل ــا ، باإلضافــة لزي ــروس كورون أزمــة في
الوقايــة النفســية و تعزيــز المناعــة النفســية لهــم وللمســتفيدين مــن 

ــدارك  ــك ب ــادرة #خلي ــت مب ــا أطلق ــة، كم ــطة الجمعي ــات وأنش خدم

المجتمــع  مؤسســات  ممثلــي  بمشــاركة  فيديــو  تصويــر  خــال  مــن 
المدنــي العريقــة. وقامــت بتنفيــذ سلســلة جلســات تثقيفيــة توعويــة 
ــح مفهــوم  ــا المســتجد بتوضي ــة للمســتفيدين  حــول فيــروس كورون صحي
ــه  ــة من ــة الحماي ــال ، كيفي ــرق االنتق ــه ، وط ــد19-، وأعراض ــروس كوفي في
وطــرق الوقايــة مــع الحفــاظ علــى التباعــد االجتماعــي للســيدات الحوامــل 
ــا وصحــة المــرأة  أو المرضعــات المتــرددات الــى مركــز صحــة المــرأة جبالي
ــة  ــة الجمعي ــال صفح ــن خ ــة م ــة الكتروني ــة توعوي ــذت حمل ــزة  ، ونف بغ
علــى الفيــس بــوك بنشــر كافــة التعليمــات واالرشــادات  الصــادرة عــن وزارة 
ــرة ان  ــن لألس ــي يمك ــة الت ــادات الهام ــض االرش ــة ، وبع ــة العالمي الصح

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. 

https://www.facebook.com/watch/?v=291345278518282
https://www.facebook.com/watch/?v=291345278518282
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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 باطــة 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 الازمــة ضــد الفيــروس.

أطلــق مركــز المنتــدى الثقافــي فــي بيــت عنــان حملــة بعنــوان ايــد بايــد الصحــة 
بتصيــر حديــد وقــد هدفــت الحملــة الــى تقديــم المســاعدات الصحيــة واالرشــادات 
ــة  ــى تقديــم المســاعدات العيني ــي قــرى غــرب شــمال القــدس، باالضافــة ال ألهال
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 
ــات  ــال فيديوه ــن خ ــات م ــم الخدم ــي لتقدي ــال الهاتف ــر االتص ــرى او عب ــي األخ ــل االجتماع ــات التواص ومنص
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

ــاعدات  ــع مس ــة بتوزي ــة والمانح ــات الدولي ــن المؤسس ــركائها م ــال ش ــن خ ــة  م ــوس الخيري ــة يب ــت جمعي قام
ــح.  ــة رف ــي محافظ ــرة ف ــدد 490 أس ــة( لع ــرة والهش ــر الفقي ــائم لألس ــة )قس غذائي

قدمــت جمعيــة ارتقــاء للتنميــة المجتمعيــة طــرود غذائيــة لعــدد مــن األســر الفقيــرة فــي المحافظــة الوســطى 
ــة . ــة الراهن ــة الصعب ــا واألوضــاع االقتصادي ــة الكورون ــي ظــل أزم لمســاعدتهم  ف

ــة  ــة صحي ــة توعوي ــة تثقيفي ــزة جلس ــاع غ ــر بقط ــال األحم ــة اله ــذت جمعي  نف
ــث  ــوالدة، حي ــي ال ــال حديث ــا األطف ــرض له ــي يتع ــاكل الت ــض المش ــول بع ح
ــة مــن بعــض  ــة الوقاي ــع أهمهــا كيفي ــدة مواضي ــة لع ــة الصحي ــت المثقف تطرق
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.


