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ملخص المشروع

 على العمل تم القدس، وكاريتاس المقدسي مؤسستي بين ما والتعاون والتخطيط التنسيق خالل من
 اعتمادها تم التي واالليات العمل خطة على بناء وذلك له، مخطط هو كما المشروع أنشطة تنفيذ

 من شخص 16 من تتكون دعم مجموعة انشاء تم ان وبعد المنتفعين، الى والوصول وتطبيقها،
 التعاطي وبؤر الشارع الى التوجه خالل من القدس مدينة من بالحقن المخدرات متعاطي المدمنين
 مناقشتها، سيتم التي والمواضيع له، المخطط اللقاءات برنامج عن معهم الحديث تم تواجدهم، واماكن

 واحترام والوقائي والعالجي النفسي الدعم على الحصول في وحقوقهم المخدرات تعاطي اضرار مثل
 المشكالت هذه حدة من للتخفيف الالزمة المساعدة على الحصول وكيفية ومشكالتهم خصوصيتهم

 تحسين أجل من وذلك ككل، واالجتماعي واالقتصادي والعائلي الشخصي النفسي المستوى على واثرها
 ودعم وتثقيف توعية الى الهادفة الجلسات عقد تم المشروع، تنفيذ خالل أنه ويذكر .حياتهم ظروف

 وعالء المقدسي من جويحان عصام( المدربين بين ما بالتنسيق وذلك انشاؤها، تم التي المجموعة
 اهداف وتحقيق بفعالية االنشطة تنفيذ في التعاون على عمال اللذين ،)القدس كاريتاس من خروب

 بالتعاطي المرتبطة السلوكيات حول الجلسات خالل مناقشتها تمت التي المواضيع وتمحورت المشروع،
 منها، الوقاية وكيفية واسبابها الزائدة الجرعة ومخاطر للمخدرات، االمن واالستعمال الشارع، في

 استغالل وكيفية والوصمة الغربية، القدس في المتاحة العالجية والمراكز بالبدائل العالج وخيارات
 في المشاركين على توزيعها وتم المؤسستين، بين ما بالتعاون توعوية نشرة اصدار تم وكما الوقت،

.التعاطي وأماكن واألوكار الجلسات



األنشطة الرئيسية



بالحقنإنشاء مجموعة من متعاطي المخدرات 
مدينة القدس في 

 متعاطي من مجموعة انشاء على والكاريتاس المقدسي مؤسستي من كل عملت
 انجع ان المشروع فريق ارتأى حيث القدس، مدينة في بالحقن المخدرات
 بؤر الى التوجه خالل من استقطابهم هو المنتفعين الى للوصول الطرق
 اللقاءات البرنامج عن معهم التحدث اجل من تواجدهم، واماكن التعاطي
 وهمومهم مشاكلهم مناقشة على تعمل دعم مجموعة وانشاء لها، المخطط
 في الفريق نجح فقد وبالتالي والنفسية، العالجية احتياجاتهم على الضوء وتسليط
 معهم المستمر والتواصل المدمنين من 16 من تتكون مجموعة استقطاب
 مقر في خميس يوم كل في تعقد التي الجلسات في بالمشاركة التزامهم لضمان
.القدس كاريتاس لالرشاد، القديمة البلدة مركز



إنشاء مجموعة من متعاطي المخدرات بالحقن
في مدينة القدس 

 وضمن ووضعهم، ظروفهم حسب وذلك المجموعة مع العمل تم انه يذكر كما
 لهم لإلصغاء واالنفتاح واحترامهم البعض لبعضهم تقبلهم تضمن منهجية
 للحديث قابليتهم وتسهيل انفسهم عن التعبير ايضا وتضمن ودعمهم، وتفهمهم

 وحياتهم نفسيتهم على واثرها المخدرات وتعاطي الشخصية، تجربتهم عن
 المجموعة هذه تميزت وقد واالجتماعية، واالقتصادية والعائلية االجتماعية
 االولية الجلسات بعد ما وخاصة المشاركين، المدمنين قبل من الفاعلة بالمشاركة

 ووضع الجلسات هذه في والسرية الخصوصية على معهم واالتفاق معهم
 استيعاب على وقدرتهم بالمدربين ومعرفتهم جلسة، بكل الخاصة القوانين

  .االصعدة جميع على وهمومهم احتياجاتهم



جلسة توعية وتثقيف األقران خالل فترة تنفيذ المشروع 16عقد 

  دعم الى الهادفة الجلسات تنفيذ على الفريق عمل المشروع، تنفيذ  فترة خالل
 من قضايا عدة وطرح مناقشة تمت حيث انشاؤها، تم التي المجموعة وتثقيف

 من الملحة ورغبتهم طلبهم على بناء الورشات بعض عقد وتم المدمنين، قبل
 اواصر ان بالذكر الجدير ومن .له مخطط هو ما مع الورشات هذه دمج خالل
 طاقم  اجرى حيث العمل، وطاقم المستهدفة الفئة بين ما تزايدت واالحترام الثقة
 من مزودة ومركبة الغربية القدس في بالبدائل العالج مركز مع تنسيقا العمل
 وفي المحدد بالوقت الدعم مجموعة مشاركة من للتأكد المقدسي مؤسسة قبل

.عقدها تم التي الجلسات جميع



اعداد وتوزيع النشرات التوعوية

 والتي المشروع طاقم قبل من التوعوية النشرة محتويات اعداد على العمل  تم
 والجوالت الجلسات خالل توزيعها أجل من المشروع نهاية قبل اصدارها تم

 وخالل حياتهم، ظروف تحسين و وعيهم ورفع المنتفعين لتثقيف وذلك الميدانية
 صادرة اإليدز فحص حول أخرى توعوية بنشرات تزويدهم ايضا تم المشروع

 الفيروسي الكبد والتهاب والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة األمم مكتب عن
 والبرامج المؤسستين لنشرات اضافة الفلسطينية، الصحة وزارة تصدرها التي

. ومحيطها القدس في المتاحة والخدمات



توزيع مواد وقائية من األمراض المنقولة بالدم

 إبر من الوقائية المواد توزيع على المشروع تنفيذ فترة خالل العمل استكمال تم
 المقدسي، طاقم قبل من المستهدفة الفئة على ذكري وواقي حقن، وأدوات معقمة
 في المخدرات تعاطي واماكن االوكار من عدد الى الوصول خالل من وذلك
 الوقائية المواد هذه توزيع الى اضافة والضواحي، القدس مدينة في تقع مناطق
 غير السلوكيات بمخاطر توعيتهم تم وكما والجلسات، العمل ورشات في عليهم
.التعاطي في المشاركة عند وخاصة التعاطي، في االمنة



والتحدياتالمعيقات 
 الغربية، القدس في البديل للعالج مامي مركز مع التنسيق على الطاقم  عمل
 بالتنسيق الطاقم وقام .اسرائيلية مؤسسة النها رسمي غير بشكل التنسيق وبقي
 .المحدد الوقت في المستهدفة الفئة احضار اجل من المقدسي مركبة سائق مع
 الثقة وبناء للفئة الوصول بينها من التحديات بعض المشروع طاقم واجه فقد

 اختلفت حيث لبعضهم، المدمنين تقبل وصعوبة بالفكرة، واقناعهم معهم
 خالل ولكن الميثادون، ومتعاطي الهيرويين متعاطي مثل والظروف الخلفيات
 المدمنين مع بناؤها تم التي الثقة خالل من التحديات هذه تخطي تم الجلسات
 .الجلسات بهذه الخاصة واالنفتاح الخصوصية قوانين ووضع الحر والتفريغ

 الجلسات، حضور في المدمنين التزام في تمثلت أخرى مشكلة الطاقم واجه كما
 بنفسه، المدمنين تجميع الى يضطر الطاقم كان األحيان، بعض في أنه حيث
 يوم كل صباح بالجلسة لتذكيرهم الهاتف عبر بهم االتصال يتم كان وكما
.خميس



المشروعأثر 

 في المدمنين مجتمع على ايجابي بشكل الكبير أثرها للجلسات كان
 لفوائدها و األولى للمرة تنفذ جديدة خدمة وأنها خاصة القدس،

 و وتوعيتها معها االيجابي والتواصل المهمشة الفئة هذه باستقطاب
 الرسالة لنقل وتشجيعهم بها المحدقة الصحية بالمخاطر تثقيفها

 التي التوعوية النشرة اعداد في مشاركتهم خالل من وذلك ألقرانهم،
.توزيعها و اصدارها تم



التوصيات

 الدعم، مجموعة مع والمناقشات األنشطة نتائج على بناء
 بتبني القدس كاريتاس و المقدسي مؤسستي من كل فتوصي

 من لتمكينه أطول لفترة األقل على المشروع استمرارية
 مناطق في العمل نطاق وتوسيع واالستمرارية، االستدامة
 منطقة الى وصولهم لصعوبة نظرا الغربية الضفة من أخرى
.القدس



داخل  األوكارالستقطاب المجموعة التحضير 



داخل  األوكارالستقطاب المجموعة التحضير 



الجلساتصورة ألحدى 



صورة االفطار الرمضاني



)الصفحة األولى(التوعوية النشرة 



)األخيرةالصفحة (النشرة التوعوية 



حسن استماعكمشكراً لكم على 
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