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Brochure

تعريف بالبرنامج
يتعــرض األطفــال والشــباب الفلســطينيون مــن اجلنســن لكثيــر مــن
التحديــات والضغــوط التــي تؤثــر يف بنــاء معرفتهــم/ن ومهاراتهــم/ن
وقيمهــم/ن .يســعى برنامــج “أمــان” لتطويــر املهــارات احلياتيــة
لألطفــال والشــباب والشــابات ،وإلــى إدمــاج املهــارات احلياتيــة
والتربيــة اجلنســية يف املــدارس ،علــى اعتبــار أن هــذه املهــارات
ضروريــة لألطفــال والشــباب مــن اجلنســن ،لتعزيــز الــذات والثقــة
بالنفــس ،وبنــاء القــدرات وبلــورة الشــخصية ،وحمايــة أنفســهم/ن
مــن التحرشــات اجلنســية أو أي أذى جنســي قــد يتعرضون/يتعرضــن
لــه ومــن أجــل توفيــر بيئــة آمنــة يشــارك يف تطويرهــا املــدارس واألهالي
واملجتمــع واألطفــال والطفــات والشــباب والشــابات أنفســهم.
تبلــورت فكــرة البرنامــج يف البدايــة مــن خــال عملنا كمركز دراســات
نســوية يف مشــروع البحــث والتدريــب للنســاء الفلســطينيات ،حيــث
ّمت إنتــاج مجموعــة مــن الدراســات ،كان مــن ضمنهــا دراســة حــول
«االعتــداءات اجلنســية داخــل العائلــة بــن الواقــع والقانــون» التــي
أكــدّ ت نتائجهــا علــى وجــود حــاالت مــن هــذه االعتــداءات،
باإلضافــة إلــى أن الدراســة كشــفت عــن الكثيــر مــن الثغــرات القانونيــة
يف التعامــل مــع حــاالت االعتــداءات والتحــرش اجلنســي ،وبشــكل
خــاص عندمــا تقــع هــذه االعتــداءات داخــل األســرة ،وأثــارت
الدراســة الكثيــر مــن التســاؤالت حــول مــدى قــدرة القانــون املعمــول

Introduction
Children and youth of both genders face several
challenges and pressures that impact their capacity to
improve their knowledge, skills and values. The AMAN
& program – Developing Personal Abilities of Children
Youth—is a program that seeks to incorporate life skills
and sexual education in schools with the vision that
theses kills are vital for children’s personal development,
that they promote self-esteem and build self-confidence.
The skills being built by the program enable children
and youth to protect themselves from sexual harassment
or other forms of sexual violence, developing a safe
learning environment with the help of schools, parents,
the community, and children and youth themselves.
This program began as a result of the findings from
a study that was conducted as part of a research and
training project for Palestinian women. The “In Family
Sexual Violence: Between Reality and Law” study not
only confirmed the existence of such violence, but also
revealed the gaps in the law regarding handling sexual
assault cases, particularly in the case of incest. The
study has raised a number of questions relating to the
extent to which the law can curtail justice or work to
protect victims.

• Building skills to promote confidence in themselves
and others and to develop problem-solving skills to
be able to make informed decisions.
• Raising awareness about sexual assault and means of
protection from such assault.
• Encouraging families to deal with the situation in a
scientific manner that assures the safety of children.
• Incorporating this program in governmental and
UNRWA schools as the responsible entity for
providing information and skills necessary to enable
students to protect themselves.
• Incorporating the program in Governmental and
Civil Society organizations that work with children
and parents in order to build a safe environment for
children.

ّإن قضيــة التحرشــات واالعتــداءات اجلنســية ظاهــرة موجــودة يف كل
مجتمــع مــن املجتمعــات ،وإن التغاضــي عنهــا أو عــدم التعامــل معهــا
بالشــكل املطلــوب ال يحــل املشــكلة ،بــل علــى العكــس قــد يــؤدي
إلــى تفاقمهــا وانتشــارها وتزايــد عــدد ضحاياهــا املباشــرين وغيــر
املباشــرين ،ممــا ينعكــس ســلب ًا علــى الضحايــا أو ًال وعلــى األســرة ثانيـ ًا
وعلــى املجتمــع بشــكل عــام .وعليــه فقــد أخذنــا علــى عاتقنــا كمركــز
دراســات نســوية أن نعمــل مــع جميــع املؤسســات املهتمــة مــن أجــل:
• •بنــاء مهــارات األطفــال والشــباب مــن اجلنســن لتعزيــز ثقتهــم وثقتهن
بأنفســهم وباآلخريــن ،وتطويــر قدراتهــم وقدراتهــن علــى حــل
املشــكالت التــي تواجههــم واتخــاذ القــرارات الواعيــة.

• •توعيــة األطفــال واملراهقــن مــن اجلنســن حــول التحــرش
واالعتــداءات اجلنســية وكيفيــة حمايــة أنفســهم والوقايــة منهــا.

• •تشــجيع األســر علــى التعامــل مــع الظاهــرة بشــكل علمــي مــدروس
يســهم يف حمايــة األطفــال والطفــات مــن هــذه االعتــداءات
والتح ّرشــات.
• •دمــج البرنامــج يف مــدارس وكالــة الغــوث ووزارة التربيــة والتعليــم
كونهــا مؤسســات تعليميــة تربويــة يقــع علــى عاتقهــا توفيــر املعلومات
واملهــارات الكفيلــة بتمكــن الطالــب/ة مــن حمايــة ذاته/ذاتهــا.
• •دمــج البرنامــج يف املؤسســات احلكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي
التــي تتعامــل مــع األطفــال واألهــل لتوفيــر بيئــة آمنــة حتمــي األطفــال
مــن العنــف اجلنســي.

أهداف البرنامج

Program Objectives

Sexual assault and harassment is a phenomenon that
exists in the majority of communities. Overlooking
this problem increases its daily prevalence, perpetuates
the acceptance of victimization and contributes to an
increase of the number of victims. Not addressing this
issue further alienates victims, their families and the
community at large. Therefore, we, at the Women’s
Studies Center, took the initiative to collaborate with
all interested institutions to work with children and
youth of both sexes on:

بــه حالي ـ ًا علــى احلــد مــن هــذه احلــاالت ،أو التدخــل لصالــح حمايــة
الضحايــا.

مسيرة البرنامج
بنــاء عليــه قررنــا أن نطلــق مشــروعا يتجــاوب مــع هــذه احلاجــة ،أطلقنــا
عليــه مشــروع «أمــان» ،وقــد كان الهــدف منــه طــرح القضيــة يف املــدارس،
والعمــل مــع عــدد مــن الكــوادر البشــرية يف املــدارس (مرشدين/مرشــدات،
معلمني/معلمــات) للعمــل مــع الطلبــة باجتــاه تطويــر مهاراتهــم ومعارفهــم
الضروريــة حلمايــة أنفســهم/ن مــن االعتــداءات اجلنســية عبــر تطويــر
معرفتهــم/ن مبوضــوع االســتغالل اجلنســي وتطويــر بعــض املهــارات احلياتيــة
لديهــم/ن التــي مــن شــأنها أن تســاعدهم علــى حمايــة أنفســهم مــن هــذا
االســتغالل .فعملنــا يف املرحلــة األولــى علــى:
• •جتريــب املشــروع يف عينــة مــن املــدارس حيــث قمنــا باختيــار عشــر مــدارس
يف محافظتــي اخلليــل والقــدس ،وقــد مت اصــدار دراســة بعنوان)مــدى
معرفــة طــاب وطالبــات املرحلــة األساســية بالتربيــة اجلنســية واحلياتيــة
ومواقفهــم/ن منهــا).

• •مت تشــكيل جلنــة استشــارية للمشــروع مكونــة مــن الشــركاء األساســيني
ومجموعــة مــن املنظمــات األهليــة واملختصني/املختصــات يف املوضــوع.
• •عملنــا مــع املرشــدين واملرشــدات ومبســاندة وإشــراف اللجنــة االستشــارية
علــى تطويــر أنشــطة تدريبيــة مت جتريبهــا مــع طلبــة الصفــوف األول
الســادس والتاســع يف املــدارس التــي مت اختيارهــا.

• •وبعــد تقييمنــا للتجربــة ،قمنــا بالتوســع بتطبيــق املشــروع ليشــمل مــدارس
أكثــر ويف أربــع محافظات(القدس،اخلليل،نابلس،جنــن).

• •أنتجنــا دليــا تدريبيــا ونشــرة لألهالــي ،أســهم يف إنتاجهــا كل املدربــن
واملدربات،واملرشــدين واملرشــدات الذيــن واللواتــي عملنــا معهــم
ومعهــن.

AMAN’s Progress
Based on the findings presented earlier, we decided to launch
“AMAN” project to address this phenomenon of sexual assault
and harassment. This project targets schools and co-ordinates
activities with a pedagogical staff (i.e. male and female
counselors and teachers) to work with students on developing
their skills and knowledge that helps them defend themselves
against sexual assaults. This can be achieved through developing
students’ knowledge on sexual abuse and developing the needed
skills and knowledge that would enable them to identify sexual
violence and protect themselves from it.
In phase (I) of the project we worked on:
• Launching a pilot project to be conducted in ten schools
in the District of Hebron and Jerusalem that resulted in
publishing a report on opinions and awareness of male
and female elementary school students of life skills and
sexual education.
• Establishing an advisory panel which included key
stakeholders and some NGOs of relevance.
• Developing training activities for 1st, 6th and 9th graders of
the selected schools, developed with the counselors and
the support of the advisory panel.
• Expanding the project, after the assessment of the
pilot project, to include more schools based in the four
districts: Jerusalem, Hebron, Nablus and Jenin.
• Producing a training manual and a pamphlet for parents,
with the help of male and female counselors and trainers.

:  قررنا،يف املرحلة الثانية وبعد تقييمنا للتجربة مرة أخرى
 ليتــم العمــل باســتمرار،• •تطويــر املشــروع ليصبــح برنامجــا أساســيا يف املركــز
علــى إغنائــه وتطويــره مــع شــركائنا إلــى أن نتمكــن مــن مأسســته يف كافــة
.املــدارس

• Develop the project into a core program at WSC giving
it more continuity and opportunities to develop with our
stakeholders and beneficiary schools.
• Expand our work with schools by developing support
units within the targeted schools to create a school-friendly
model and a student-to-student approach.

 للمجتمــع بشــكل عــام،• • طورنــا عــدة اصــدارات لتســاعد بنشــر التوعيــة
.ولألطفــال واملراهقــن بشــكل خــاص

• Develop a number of awareness-raising publications that
target the community, children and adolescents.

ات لتحســس قضايــا العنــف اجلنســي ومناقشــتها/• •اســتهداف االعالميــن
. مــن خــال منابرهــم االعالميــة

• Work on targeting media personnel to improve sensitivity
to sexual violence and to encourage a more open public
discourse on the matter.

• • العمــل علــى زيــادة وعــي اجلهــاز القضائــي واجلهــاز التنفيــذي يف التعامــل
. مــع ضحايــا االســتغالل اجلنســي

:أما املرحلة الثالثة للبرنامج فركزت على
)• •مأسســته يف مديريــات وزارة التربيــة والتعليم(أقســام التوجيــه واالرشــاد
 اللذيــن بدورهــم نقلوه،مــن خــال تدريــب املشــرفني واملشــرفات التربويــن
. وأشــرفوا علــى تطبيقــه،للمرشــدين واملرشــدات باملــدارس

• •تعميمــه علــى األخصائيــن واالخصائيــات االجتماعيــن والنفســيني يف
.) واملراكــز االجتماعيــة، الصحــة، وكالــة الغــوث بأقســام (التعليــم
• •دمجــه ببرامــج مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تعمــل مــع األطفــال
.وذويهــم

• Work on increasing the awareness of the judiciary system
and the executive bodies in dealing with victims of sexual
assault.

In Phase (III) of the program, we focused on:
• Institutionalizing the program in the departments of
the Ministry of Education (departments of supervision
and counseling) by training educational supervisors that
transfer the knowledge to school counselors and supervise
the implementation of the program.
• Disseminating the program within the UNRWA offices
(Education, Health, Social centers) mainly targeting social
workers and psychologists.
• Integrating the program within the civil society
organizations that work with children and parents

AMAN’s Progress

مسيرة البرنامج

• •توســيع العمــل مــع املــدارس وتشــكيل وحــدات دعــم داخلهــا خللــق منــوذج
،املدرســة الصديقــة حلمايــة الطــاب والطالبــات مــن االســتغالل اجلنســي
.)ة/ة لطالــب/مــن خــال نهــج (مــن طالــب

After an assessment of the previous phase, in phase (II) of the
project, we decided to:

لماذا البرنامج:
• •ألننــا نؤمــن بــأن اآلثــار الســلبية للثقافــات اخلارجيــة الدخيلــة يف عصــر العوملــة
التــي تصــل إلينــا عبــر الفضائيــات واإلنترنــت وغيرهــا حتتــاج إلــى جهــود محليــة
لبنــاء ثقافــة أصيلــة تســهم يف بنــاء شــخصيات األطفــال والشــباب مــن اجلنســن
وتعــزز قيمهــم ومهاراتهــم.
• •ألننــا نؤمــن بــأن بنــاء ثقافــة جنســية علــى أســس علميــة صحيحــة ســتقود حتمـ ًا
إلــى مجتمــع آمــن ،وأن مــن حــق األطفــال والشــباب مــن اجلنســن احلصــول
علــى معلومــات مــن مصــادر موثوقــة.

• •ألننــا نؤمــن بأهميــة توفــر قناعــة وجــرأة لــدى املجتمــع الفلســطيني ومؤسســاته
لطــرح املواضيــع املهمــة وعــدم الهــروب منهــا أو اخلشــية مــن مواجهتهــا.
• •ألن لدينــا رســالة لإلســهام يف بنــاء مجتمــع آمــن يتمتــع فيــه كل فــرد بالكرامــة
واحلريــة واملســاواة واألمــان.

فلسفة البرنامج:
تقوم فلسفة البرنامج على عدّ ة أمور:
1.1أن الطفــل/ة واملراهــق أو املراهقــة هــو الشــخص القــادر علــى حمايــة نفســه إذا
مــا توافــرت لــه املعلومــات واملهــارات الالزمــة لذلــك.

2.2أن علــى املدرســة تقــع مســؤولية توفيــر هــذه املعلومــات واملهــارات بشــكل
علمــي ومــدروس ومجـ ّرب ،ومبــا يتيــح العمــل مــع كل الطلبــة ويف مســتويات
مختلفــة وفقــا ألعمارهم/ألعمارهــن ومستوياتهم/ومســتوياتهن التعليميــة،
وبشــكل يضمــن تطويــر هــذه املعلومــات واملهــارات بشــكل مســتمر ،مبــا يضمن
اســتفادة األجيــال القادمــة منهــا ،أو مبعنــى آخــر مأسســة ذلــك ضمــن املؤسســة
التعليميــة (املدرســة).

?Why AMAN
• We believe that violence and negative images in media and
other sources should be counter-acted with local efforts to
build an authentic culture that shapes the personality of
children and youth and promotes their values and skills from
a gender equal and human rights perspective.
• We believe that developing an evidence-based sexual education
program leads to having a safe community. We also believe
that children and youth have the right to receive information
from reliable sources.
• We believe it is important that the Palestinian community and
its institutions raise such critical issues and address them with
audacity.
• We believe it is our mission to contribute in building a safe
society where everyone has the right to dignity, freedom,
equality, and safety.

AMAN’s Philosophy
AMAN’s philosophy is based on the following:
1. Children or teenagers are capable of protecting themselves if
provided with the necessary information and skills.
2. The school is responsible for providing the information and
skills in a scientific manner that is adapted for students from
different age groups and different levels. Along the same lines,
it is important to frequently improve these services in order to
continue benefiting future generations through a school-based
approach.

3. It is important to have a collaborative family-school relationship
to deliver information and enhance students’ capabilities of
protecting themselves.
4. The role of WSC is to introduce this subject; provide the means
possible to address it in schools; co-operate with educational
institutions in order to develop capacities; and institutionalize
the mission. For this matter, the WSC must work with the
Ministry of Education (MoE) and UNRWA as targeted schools
are under both of their jurisdictions.
5. NGOs play an essential role in advancing the work with people
and communities. To ensure a unified approach, NGOs need to
co-ordinate their efforts.
6. It is imperative that the protection of children from sexual
assaults is supported by laws and local communities.

AMAN’s Stakeholders
1. The Ministry of Education and Higher Education and the
United Nations Relief and Works Agency (UNRWA).
2. Relevant Non-Governmental organizations.
4. A number of donors who have worked with us since the
beginning of the program and supported it during many of its
phases. These donors are: United Nations Development Fund
for Women (UNIFEM), Save the Children (Sweden), The
Welfare Association, EED, CORDAID, the European Union,
and the Human Rights &International Humanitarian Law
Secretariat.

4.4أن دور مركــز الدراســات النســوية يتجســد يف طــرح املوضــوع ،وتوفيــر الســبل
الكفيلــة للعمــل عليــه ،وجتريبــه يف املــدارس ،والتعــاون مــع املؤسســات التربويــة
لتطويــر قدراتهــا ومتابعــه ومأسســة هــذا اجلانــب التربــوي وال ســيما دور وزارة
التربيــة والتعليــم ووكالــة الغــوث بصفتهمــا الرســمية يف اإلشــراف علــى وتطويــر
العمــل يف املــدارس التابعــة لهمــا.

5.5أن هنــاك دورا أساســيا يقــع علــى عاتــق املنظمــات األهليــة يف تطويــر العمــل مــع
النــاس ،وبأنــه حتــى تتمكــن هــذه املنظمــات مــن القيــام بدورهــا فعليهــا أن تعمــل،
وتنســق جهودهــا باجتــاه يدعــم ويســاند كل هــذه اجلهــود وينظمهــا باجتــاه تكاملــي.

6.6هنــاك ضــرورة لتوفيــر بيئــة آمنــة مــن خــال قوانــن ومجتمــع داعــم حلمايــة
األطفــال مــن االعتــداءات اجلنســية.

شركاؤنا في البرنامج :
1.1وزارة التربية والتعليم العالي ،ووكالة الغوث لتشغيل الالجئني.
2.2بعض املؤسسات غير احلكومية املهتمة باملوضوع.

3.3بعض األفراد من ذوي اخلبرة والكفاءة يف املوضوع.

4.4بعــض اجلهــات املمولــة التــي عملــت معنــا منــذ بدايــة البرنامــج ودعمــت البرنامــج
يف فتــرات مختلفــة وهــم :صنــدوق األمم املتحــدة اإلمنائــي للمــرأة «يونيفــام»،
ومؤسســة إنقــاذ الطفــل الســويدية ،مؤسســة التعــاون ،مؤسســة  EEDاألملانية،
مؤسســة  CORDAIDالهولنديــة ،االحتــاد األوروبــي ،ســكرتاريا حقــوق
اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني.

شركاء برنامج أمان

Aman’s stakeholders

3. Relevant experts in this issue.

3.3أهميــة دور األســرة التكاملــي مــع املدرســة يف توصيــل املعلومــات وتعزيــز مهارات
الطالــب/ة يف حماية نفسه/نفســها.

لمن يتوجه البرنامج:
• •لألطفال والشباب من كال اجلنسني.

• •للمرشدين واملرشدات االجتماعيني يف املدارس املستهدفة.

• •للهيئــات التدريســية بشــكل عــام ،التــي يقــع عليهــا دور مســاندة املرشــد/ة االجتماعــي
يف أدائــه لــدوره/ا.
• •أهالــي الطــاب والطالبــات ،الذيــن واللواتــي ال ميكــن لنــا العمــل بعيــد ًا عنهــم ،نظــر ًا
حســاس كهــذا.
ألهميــة تكامــل دور املدرســة واألســرة وال ســيما يف موضــوع ّ

• •لألخصائيــن/ات االجتماعيــن/ات والنفســيني/ات الذيــن يعملــون ويعملــن مــع
األطفــال والطفــات يف جميــع املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة.

• •جهــاز الشــرطة وجهــاز القضــاء األعلــى بهــدف العمــل معهــم مــن أجــل توفيــر بيئــة آمنــة
وداعمــة لضحايــا االعتداءات اجلنســية.

• •املش ـ ّرع الفلســطيني ،بهــدف ســد بعــض الثغــرات القانونيــة التــي يجــب التعامــل معهــا
لوضــع حــد لتفشــي الظاهــرة ،أو لتوفيــر احلمايــة الالزمــة للضحايــا.

• •املجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام ،ومؤسســات املجتمــع بشــكل خــاص بهــدف خلــق
خطــاب مجتمعــي واع حــول الظاهــرة وكيفيــة التعامــل معهــا ،وتوفيــر الدعــم الــازم
للضحايــا.
ملزيد من املعلومات حول البرنامج ،يرجى االتصال بفروع املركز:
الفرع الرئيس :القدس ،مفرق ضاحية البريد ،عمارة احلرباوي الطابق األول،
تليفاكس +97222347229 ،+97222348848
بريد الكتروني  / admin@wsc-pal.orgصفحة الكترونيةwww.wsc-pal.org :
اخلليل ،مجمع الرشاد التجاري ،تليفاكس +9722294007
نابلس ،شارع اجلامعة ،مقابل مدرسة عادل زعيتر ،تليفاكس+97292375545

Target Audience:
• Female and male children and youth.
• Counselors in targeted schools.
• The pedagogical staff whose role is to support counselors in fulfilling
their work.
• Parents of children and youth.
• Social workers and psychologists working with children in
governmental and non-governmental organizations.
• The police and the judiciary systems that provide a safe environment
that supports victims of sexual assaults.
• The Palestinian legislature that addresses legal gaps that do not
effectively stop the occurrence of sexual violence and harassment or
to provide the needed protection for victims.
• The Palestinian society-at-large and civil society organization that
work to raise awareness to address the issue and provide protection
for victims.

