
نشرة تعريفية خاصة
باللجنة التنسيقية لحماية االطفال 

في القدس الشرقية



ــا  يواجــه األطفــال الفلســطينيون فــي القــدس الشــرقية عنًف
اإلســرائيلي  لاحتــال  كنتيجــة  مســتمًرا  وحرماًنــا  وتهجــرًا 
طويــ�ل األمــد. حيــث يواجــه األطفــال تحديــاٍت وتهديــداٍت شــبه 
يوميــة تحــدُّ مــن تمّتعهــم بحقوقهــم، بمــا فــي ذلــك الحــق 
تفاقمــت  وقــد  والتعليــم.  والتنميــة  والنمــو  البقــاء  فــي 
الفلســطينيون  األطفــال  منهــا  يعانــي  التــي  المصاعــب 
المقيمــون فــي القــدس الشــرقية بســبب جائحــة كوفيــد 19-. 
متزايــد  خطــر  إلــى  كذلــك  الفلســطينيون  األطفــال  ويتعــرض 
القيــود  بســبب  المعاملــة  وســوء  والعنــف  االســتغال  مــن 
المفروضــة علــى الحركــة وإغــاق المــدارس وانقطــاع توفــر 
خدمــات الحمايــة وخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفســي 
االجتماعــي، ممــا أدى إلــى تفاقــم المخاطــر التــي يواجههــا 
األطفــال. ولقــد أثــر الوبــاء علــى حيــاة األطفــال بمــا يتجــاوز 
صحتهــم، حيــث أثرت الجائحة على تعليم األطفال وســامتهم 
ووضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي، ومــن المرجــح أن يكــون 

األطفــال مــن بــن أكــر ضحايــا الجائحــة تضــررًا.

اللجنة التنسيقية
لحماية األطفال في القدس الشرقية



للحاجــة  كاســتجابة   2018 عــام  التنســيقية  اللجنــة  تشــكلت 
المســتمرة لدعــم األطفــال وحمايتهــم مــن العنــف واألذى 
واإلهمــال، وتــم تشــكيل اللجنــة  بدايــًة مــن خمــس مؤسســات 
تعمــل فــي مجــال حمايــة الطفولــة فــي القــدس الشــرقية 
لتحســن االســتجابة الحتياجــات األطفــال األكــر تضــررًا، وتبــادل 
الخدمــات  لتوفــر  الطفولــة  حمايــة  مجــال  فــي  الخــرات 
المناطــق  فــي  األطفــال  الحتياجــات  األمثــل  واالســتجابة 
تعزيــ�ز  إلــى  تهــدف  نوعيــة  خدمــة  وتقديــم  المســتهدفة، 
األطفــال  مــن  والمهمشــن  العنــف  ضحايــا  ودعــم  حمايــة 
فــي القــدس الشــرقية، حيــث تســتهدف اللجنــة حاليــًا خمــس 
مناطــق هــي: جبــل المكــر وســلوان ومخيــم شــعفاط والبلدة 
القديمــة والعيســاوية. وتعتمــد اللجنــة فــي عملهــا علــى 
التمي�يــز،  عــدم  فيهــا  بمــا  التوجيهيــة  المبــادئ  مــن  جملــٍة 
ومبــدأ: ال ضــرر وال ضــرار، وتفعيــل مشــاركة الطفــل، وتحقيــق 

وغرهــا.  والمســاءلة  للطفــل،  الفضلــى  المصلحــة 

من هي اللجنة التنسيقية؟



مؤسسات اللجنة التنسيقية والخدمات 
الُمتوفرة

تعمــل المؤسســات بشــكل مت�كاتــف لتوفــر الحمايــة 
والدعــم لألطفــال فــي القــدس الشــرقية، وفيمــا يلي 
مــن  والرعايــة  الخدمــات  بُِمقّدمــي  تعريفيــة  قائمــة 
مؤسســات المجتمــع المحلــي للتعــرف علــى الخدمــات 

الُمقدمــة مــن قبــل أعضــاء اللجنــة



مؤسسة الرؤيا الفلسطينية







القدس – شارع الرشيد

026285080

www.palvision.ps

تعمــل مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية علــى تمكــن الشــباب واليافعــن فــي مجــاالت التنميــة 
المســتدامة، وتعزيــ�ز مشــاركتهم فــي الحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية، وتعزيــ�ز فرصهــم 
للحصــول علــى تعليــم جيــد والحصــول علــى فــرص للعمل وذلك مــن خال تنمية وتطويــ�ر قدراتهم 
الصغــرة،  المشــاريع  وإدارة  الريــادة  مجــاالت:  فــي  والقياديــة  الحياتيــة  الذاتيــة  ومهاراتهــم 
واإلرشــاد المهنــي، والعمــل علــى تعزيــ�ز مفهــوم الهويــة الفرديــة والهويــة الجمعيــة، وتوعيــة 

ــ�ز الســلوك اإليجابــي. ــر وآليــات تعزي األطفــال وذويهــم بمخاطــر العنــف والتنّم



جمعية برج اللقلق المجتمعي







 البلدة القديمة –باب حطة

02-6277626

www.burjalluqluq.org

ــة تعمــل علــى تحســن الواقــع االجتماعــي  ــة غــر ربحّي ــة تنموّي ــرج اللقلــق هــي جمعي ــة ب جمعي
والفكــري والّنفســي لألطفــال والّشــباب فــي مدينــة القــدس بشــكل عــام وفــي البلــدة القديمــة 
بشــكل خــاص وذلــك مــن خــال إنشــاء بيئــة لعــب آمنــة وصحيــة لألطفــال وتطويــ�ر برامــج تربويــة 
وثقافيــة وتعليميــة وصحيــة ونفســية ورياضيــة وترفيهيــة تســتهدف فئــات الشــباب واألطفــال 
اإلعاقــة  ذوي  األطفــال  تمكــن  علــى  الجمعيــة  تعمــل  كمــا  الشــرقية.  القــدس  مناطــق  فــي 

وإدماجهــم فــي إنشــطة مجتمعيــة لتنميــة مواهبهــم وقدراتهــم.



مركز عالج وت�أهيل ضحايا التعذيب







رام اهلل - شارع اإلرسال- عمارة الماسة- ط 3

022961710

http://trc-pal.org/

يعمــل المركــز علــى مناهضــة التعذيــب والعنــف الُمنّظــم بكافــة أشــكاله مــن خــال تقديــم خدمــات 
لألطفــال الضحايــا وأســرهم  بمــا فــي ذلــك المتضّرريــ�ن مــن ممارســات االحتــال بكافــة أشــكالها، 
وكذلــك يعمــل المركــز علــى توعيــة المجتمــع ونشــر المعرفــة حــول مواضيــع الصحــة النفســية 
والوقايــة مــن الصدمــات النفســية و حقــوق اإلنســان وذلــك مــن خــال تنميــة قــدرات ومهــارات 

األطفــال فــي التعامــل مــع الضغــوط والصدمــات والتخلــص أو التخفيــف مــن آثــار الصدمــة.



حملة - المركز العربي لتطوي�ر 
اإلعالم االجتماعي







شارع النبي 12، حيفا

(0)774020670

www.7amleh.org

الرقميــة  الحقــوق  حمايــة  إلــى  تهــدف  ربحيــة  غــر  أهليــة  مؤسســة  هــو  “حملــة”  مركــز 
الفلســطينية فــي الفضــاء الرقمــي، ويســعى المركــز مــن خــال برامجــه ونشــاطاته إلــى بنــاء 
قــدرات الفلســطيني�ن مــن أجــل الوصــول إلــى فضــاء رقمــي آمــن وعــادل وحــر، وكذلــك لتمكينهــم 
مــن بنــاء وإدارة حمــات رقميــة فّعالــة ومؤثــرة، وكذلــك ُمناصــرة الحقــوق الرقميــة الفلســطينية 

كجــزء مــن حقــوق اإلنســان.



مركز مدى اإلبداعي - سلوان 







وادي حلوة- سلوان

02-6278003

www.madaasilwan.org

مركــز مــدى اإلبداعــي هــو مركــز مجتمعــي غــر ربحــي يعمــل لخدمــة وتوعيــة وتمكــن المجتمــع 
فــي منطقــة ســلوان خاصــة وفــي القــدس عامــة مــع الفئــات المختلفــة، مــن خــال تنفيــذ أنشــطة 
وبرامــج مختلفــة لخلــق جيــلٍ ُملــٍم بتاريخــه وماضيــه وُمّطلعــًا علــى حاضــره ويســعى لمســتقبله، 
وعلــى درايــة تامــة بتفاصيــل قضيتــه العادلــة وليكــون جيــاً قــادرًا علــى تحمــل وتحــدي الصعــاب 
ومحافظــًا علــى هويتــه وموروثــه الفلســطيني. الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز لألطفــال هــي: 
توعيــة ثقافيــة، دبكــة لفئــة األطفــال واليافعــن، ونشــاطات ترفيهيــة وفنيــة ورياضيــة، وخدمــات 

متعلقــة بالصحــة النفســية وخدمــات الدعــم القانونــي. 



اكاديمية الرجاء للتنمية والرياضة







القدس – بيت حنينا

0546000502

www.alrajaa.org

والتعليــم كمفهــوم وممارســة،  التنميــة  تعزيــ�ز  إلــى  تســعى  تعليميــة،  أكاديميــة  مؤسســة 
تســتهدف األطفــال والشــباب وأوليــاء األمــور والمختصــن بشــؤون األطفــال، ُتســهم فــي بنــاء 
المعرفــة علــى أخاقيــات ومهــارات تربويــة وقياديــة، ُتقــدم خدمــة تعليميــة متميــزة، تدعــم 
القيــم واإلبــداع واالبتــ�كار وفــق مناهــج علميــة وعالميــة. تعمــل “الرجــاء” علــى تطويــ�ر الحيــاة 
اإلبداعيــة فــي المــدارس مــن خــال تمكــن المعلمــن والطلبــة فــي مجــاالت تعليميــة إبداعّيــة 
لــدى الطلبــة فــي المــدارس والتقليــل مــن معــدالت  تفاعليــة وإلــى تشــجيع مبــادئ التعليــم 

التســرب وتحســن المســتوى الدراســي والتميــز التعليمــي.



المركز النسوي الثوري سلوان







الثوري – منطقة الراس – ساحة االيوبي 

025650077 – 0542296602

www.acjerusalem.org

ــ�ر النســاء  فــي جميــع مراحــل الحيــاة ومجاالتهــا، و إكســابهن الفرصــة  يهــدف المركــز إلــى تطوي
لتطويــ�ر أنفســهن مــن النواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية مــن خــال تنفيــذ مجموعــة 
برامــج تســتهدف المــرأة واألطفــال. ويهــدف المركــز إلــى تعزيــ�ز المســؤولية المجتمعيــة لدعــم 
قضايــا المــرأة والطفــل وتفعيــل وتنميــة مشــاركة المــرأة اجتماعيــًا واقتصاديــًا وسياســيًا فــي 

ٍ بحقــوق المــرأة بشــكل خــاص واإلنســان بشــكل عــام.  المجتمــع، وإنشــاء جيــل جديــد بفكــر واع



جمعية جدلة لدعم وتمكني المرأة







القدس - جبل المكر

0512729855

FB: جدلة لدعم وتمكن المرأة

تعمــل جمعيــة جدلــة علــى تقديــم الدعــم والتمكــن للنســاء تحديــدًا ولألطفــال عمومــًا فــي قريــة 
جبــل المكــر مــن خــال تعزيــ�ز أدوارهــم مــن الناحيــة الثقافيــة واالجتماعيــة. وتعمــل جمعيــة جدلــة 
مــن خــال تنفيــذ أنشــطة متنوعــة مثــل تعليــم األقــران، وتقديــم خدمــات تفريــغ وإدارة المشــاعر، 
للنســاء  التوعويــة  َوُوَرش  التعليميــة،  والــدورات  الفوتوغرافــي،  التصويــ�ر  دورات  وتقديــم 

واألطفــال.



مركز سبافورد لألطفال   







 القدس البلدة القديمة – حارة السعدية

02-6284875

www.spaffordcenter.org

النفســي  الدعــم  توفــر  خــال  مــن  وتمكينهــم  لألطفــال  خدمــات  توفــر  علــى  المركــز  يعمــل 
واالجتماعــي والتعليمــي لألطفــال الذيــن يعانــون ظــروف اجتماعيــة واقتصاديــة صعبــة فــي 
الذيــن يعانــون مــن  أولئــك  الدعــم لهــم وخاصــة  الشــرقية، وذلــك مــن خــال تقديــم  القــدس 
صعوبــات فــي التعلــم، وتوفرعــاج النطــق لألطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي النطــق، 
ومســاعدة األطفــال الذيــن يعانــون مــن مشــاكل عاطفيــة وســلوكية واضطرابــات مــا بعــد الصدمــة، 
كمــا يعمــل المركــز علــى تمكــن أمهــات األطفــال المتضرريــ�ن مــن خــال عقــد دورات تدري�بيــة فــي 

مجــاالت اجتماعيــة ونفســية وتعليميــة تهــدف إلــى تطويــ�ر الــذات وتعزيــ�ز القــدرات. 



مركز مرح 







القدس- العيساوية

025719707

FB: Marah.Space

مركــز مــرح هــو مســاحة مســاندة للعائلــة والطفــل، ت�أســس المركــز علــى أيــدي أخصائيــ�ن فــي 
العــاج الت�أهيلــي والتطــور، ويعمــل المركــز علــى تقديــم برنامــج ت�أهيــل لألطفــال وألعــاب عاجيــة 
وتعليميــة وألعــاب ذكاء، وخدمــات عاجيــة متنوعــة فــي عــدة مجــاالت، باإلضافــة الــى استشــارات 

تربويــة وت�أهيليــة ودروس تعليميــة لدعــم األطفــال مــن ذوي صعوبــات التعّلــم.  






