PREFACE
If we did not add to life the good things , we would lose our cause.” This was what
one of our volunteers said when we asked her why she is active in the project Public
Achievements (Young Journalist for Animal Welfare). Young people are not only future
leaders and the builders of the society but are citizens of today; they want to create change
and they feel the need to make it happen. They are ready to take responsibility to lead the
change, so the first objective of the program is to enable and mobilize young people in
the Occupied Palestinian Territories to bring change into their communities.Young people
are the majority of the population in Palestinian society, living under occupation, siege
Sameh Arekat
and daily violations of human rights. But even in the midst of these circumstances young
Students’ activities people can make a positive change for the better. Take your time and enjoy reading
the stories contained in this booklet and you will soon understand what it is that makes
coordinator in
AQU
us so proud. Palestinian Animal League (PAL) published this booklet with the aim of
documenting and allowing others to benefit from it in future activities and programs. The
Coordinator of
Young Journalists booklet contains stories about various initiatives managed by Palestinian youth in the age
for Animal Welfare group 13-17 years; the planning and training undertaken, the goals they accomplished
program
and all that they have achieved. This booklet highlights their personal experiences and the
encouraging impact of participating in this program. Public Achievement program, Young
Journalist for Animal Welfare, was implemented in partnership with Al Quds and Al- Najah
University. The success of the program was ensured by assistance from universities, civil
society organizations and educational institutions in the areas in which the program was
implemented.We thank all of those who contributed to the success of this program, and
most notably our volunteers who believe in the rights of all and worked to change and
help others supported by PAL teams. We are inspired by their strength and determination;
they continue to inspire us that hope and justice will prevail.

The stories writen by trainers of each group.
Translated by: Qasem Tobal
		
		
		
		
		

Diana Sha’abneh
Dana Salloum
Rowan Orme
Sofia Hanafi
Rawand Ayyad
Hana Malik

English Editor: Liz Tyson.
Arabic Editor: Duaa Nader

The booklet Designed by: Qasem Tobal.

When I first joined Palestinian Animal League, I didn’t think that I would be so into animal
rights and welfare, I have grown up as other Palestinians without much knowledge about
these issues. I have participated in different activities organized by the league, which
opened my eyes to animal rights and also to violated human rights.
I have volunteered in different activities, and I trained the group of Al-Quds University
students to be ready as trainers in order to deliver the message of the league to our society,
they have learned subject of animal rights, leadership, teamwork, accepting others and
their opinions, citizenship values, initiative startups, and other things. During the period of
program, I noticed that these group of trainers are really leaders of the future, they were
able to train schools students aged between 13-17 years, in different areas in Palestine,
I saw the difference in their personalities between the very first day and these days, they
are responsible, self-confident, good listeners and talkers, and also good leaders. They
made me proud of them, it is one of the best groups I have ever trained, and I know they
will achieve more in their lives, and there’s nothing can make me happy more than seeing
them succeed in their own lives.
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Many people believe that an animal rights organisation is the last thing that you would
find within Palestine and that the Palestinian people have much more important
things to worry about, in place of concerning themselves with the rights of animals.
But being abused by occupation is never an excuse to ignore the suffering of others.
In fact, we believe that the issues affecting human and animal rights are connected
and we find that fighting one can serve to help to fight the other.
Our firm belief that systems of oppression are connected is what leads our work to
change civil society to one which appreciates the existence of others, and respects
their fundamental right to exist.
Nothing is ever achieved without belief and effort, along with a faith and desire to
change your society for the better; for it to become the society we want it to be.
What PAL has already achieved is something we thought was impossible in the past.
We simply started working in a way that we believed was right and opened our eyes
to the suffering around us, rather than just focusing on ourselves. And we began to
succeed as we worked with dedicated volunteers and activists who shared our vision.
With this project, we are delighted to see a new generation beginning to build a better
future focused on the kind and compassionate treatment of all living beings; with
human or animal.
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IT’S GOING TO BE BETTER WITH US
Dama’ Centre, Abu Dis, Jerusalem

PROBLEM
Abu Dis village suffers from a low awareness of animal welfare
and vegetarian food.

INITIATIVE AND SOLUTION
A group named Khaleha Alena (in English “It’s on us”) has started to work on increasing
public awareness of animal welfare. The group is collaborating with Abu Dis Park to organise an open
day for children and their parents in the local area to raise awareness about vegetarian food, animal
welfare and preventing violence towards animals. They will bring pets so that people can start to
interact with animals in a positive way. In addition they want to include activities on health and also a
play related to animal rights and welfare.

Group members: 7 male, 5 female, ages 12- 15
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Group Trainer:
Nuran Hashlamoun: The Journalists for Animal Welfare programme
added a lot to my personality which has been beneficial for my group
because it shaped my skills and gave me the ability to stand up in
front of people without being afraid; it gave me self-confidence and selfcontrol. It also gave me many other skills such as sharing knowledge and
working under pressure to leave my mark on society.
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FOOD OF THE PAST

Orthodox School for Girls, Bethany, Jerusalem

PROBLEM
The school has many problems related to health and other issues
faced by the students; with a particular focus on healthy eating at
school and at home.

INITIATIVE AND SOLUTION
The group, Nahno Al-Tagheyer (in English: “We are the Change”), has created committees at the
school to solve problems that the students are facing in relation to health and society. The other side
of their work is related to animals and health, the group founded an initiative called “Food of the Past”
through which they organised an open day at the school focusing on health which included closing
the tuck shop and offering healthy alternatives for the students to buy. They hung posters and exhibits
around the school and demonstrated chemical experiments which showed the harmful elements of
unvegetarian food.

Group Members: 15 female, ages between (13-14) years
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Group Trainers:
Ali Halabi: The programme of Journalists for Animal Welfare helped
me to work with students in a real-life environment. It also helped me
to develop many new skills in different fields. In addition, it helped me
to understand more about the role of Palestinian Animal League and
their positive work/activities in different fields; not just those activities
related to animal welfare and rights.

Lina Faroun: The programme added many things to my personality such as
increasing my self-confidence and increasing my passion for giving. Because it
was the first experience of that kind in my life it has left a significant mark on me.
After completing the programme I have the self-confidence to stand in front of an
audience, regardless of how old they are or who they are.
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YOUR PET IS YOUR MATE, AND YOUR
HEALTH IS IMPORTANT
Al-Awael School, Al-Masayef, Ramallah

PROBLEM
Low awareness of animal welfare and rights, and also of health food.

INITIATIVE AND SOLUTION
The One Hand group worked on increasing awareness about animal rights, cleanliness
and vegetarian food, by engaging in different activities such as plays aim to deliver ideas and
messages in relation to animal rights. In addition to that, the group is organizing an open day to
increase the awareness about the importance of vegetarian food and the harms of unvegetarian
food. In collaboration with another group, “Freedom of Speakers” (supported by trainers, Mohammad
Arori and Aseel Salah, they will speak in the school assembly. The other group “One Hand” replaced
the unvegetarian food in the school cafeteria with much healthier food, they also planted edible
plants inside the school grounds.

Group members: 21 females , ages between (14-13) years
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Group trainers :
Ahlam abo Armeleh: The program for the animal league added a lot
to my personality, increased my ability to share and give. Moreover, it
helped me to make a positive change in the community; especially as
most students lack awareness in this matter. There are a lot of issues
that they face which needs to be solved, so they need positive direction .

Aisha rayan : Through my experience in the Journalist for Animal Rights
Program, I have gained confidence and I now have the ability to stand in front of an
audience without the fear I previously experience. I am now capable of communicating
with the other trainers and feel confident in solving the problems I face. In addition, I
now have the skills to guide the students effectively during the sessions; not forgetting
the ability that I now have in taking advantage of my energy in a positive way.
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WE ALL FEEL, AND THE RIGHTS FOR ALL
Alzahrat Orphanage, Bethany, Jerusalem
PROBLEM
Alzahrat orphanage faces a problem of stray dogs who keep
barking around in the time of study and at night. In addition, the
group recognized a lack of awareness surrounding health and animal
rights.

INITIATIVE AND SOLUTION
The group, Efhtakhri Ya Falasteen (English: Be proud of us, Palestine), worked on increasing the
awareness about animal welfare and stray dogs in the area, and they discussed these issues with
the municipality of Bethany. The group said it’s important to work together to solve this problem. In
addition to their work on this important issue, they organized an activity of health awareness in their
school, for which they invited their colleagues and teachers from the school to have a healthy dinner
with them. They showed them videos and a play that they devised themselves which raises awareness
surrounding animal welfare and rights.

Group members: 15 females , ages between (16-17) years
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Group trainer :
Aya Faroun:The first thing I learned from this program is to increase
my awareness about the animal rights and welfare, which I didn’t
take into consideration before. In addition, this program has definitely
increased my self-confidence and made me believe in my own ability to
change and to be responsible towards my society.

Tasnim Jubran: This program has given me many social and life skills, and
many different skills in working with people from different background to my
personality. My feeling of responsibility towards animals has also been raised and
I have enjoyed sharing that with people. The program also increased my ability to
work under pressure and be patient. The best thing for me was being able take part
in this special program,
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FYI ANIMALS ALSO HAVE FEELINGS!
Arowda School, Al Sekh, Jarrah, Jerusalem

PROBLEM
The school students have a lack of awareness of animal welfare
and hold negative stereotypes of animals, considering them harmful
and dangerous.

INITIATIVE AND SOLUTION
The group, Shakhseatona Kaweya (English: Strong Personality), changed the stereotypical thinking of
many students in the community who thought that animals were harmful, and that stray animals attack
people. The group replaced the stereotype with the idea that animals become stray because of poor
treatment by humans, and only attack when they want to defend themselves.

Group Members: 10 females, ages between (15-16) years
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Group Trainer:
Marwa Idias: Through my participation in the Journalists for Animal
Welfare programme I learned many things that strengthened and
shaped my personality. It enabled me to talk in front of an audience;
it also helped me to work in a team which increased my ability to
communicate to people the importance of animal welfare. In addition,
working in a team taught me how to exchange learning, and gave me
the ability to be patient and work in different situations. I also learned the
importance of improving citizenship in every session.
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ANIMAL DESERVE ATTENTION

Ras Alamoud school for girls, Ras Alamoud, Jerusalem

PROBLEM
The industries that use animals are mainly focused on the profits
to be made by the business and have very little interest in the correct
treatment and rights of the animals they are using. There is also the
issue that the cost of ensuring the welfare of the animals increases the
amount that the industries have to spend, therefore reducing their profits.

INITIATIVE AND SOLUTION
The group, Fel Qemmah (English: In the Top), focused on the issue of animal welfare and the best way
to raise awareness about their rights and the problem of animal abuse. This project has helped to create
a major change in the environment of animal welfare, particularly among children. It has influenced
their attitude towards animals and how to treat them as well as possible. This group believes that
animals are beautiful creatures created by God and are equal to humans. They have great importance
in our lives. For example, we can use dogs to protect us. Animals are a great benefit in our society
which is why we must always protect and care for them.

Group members: 14 females , ages between (15-16) years
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Group trainer :
Amira Afaghani: This experience has been very beneficial to my
personal development and my professional life. It has helped me to
overcome my fears of public speaking and gave me the skills to better
communicate with different people. It has also improved my problem
solving abilities and my approach to finding new solutions to problems
that we face. The change that this group helps to bring has really uplifted
me and made me feel very positive about the future of these issues.
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YOUR PET IS YOUR MATE AND YOUR
HEALTH BENEFITS YOU
Al-Awael School, Al-Masayef, Ramallah

PROBLEM
The lack of awareness in so many things, for example animal welfare,
cleanliness and vegetarian food.

INITIATIVE AND SOLUTION
The group, “Freedom Speakers”, have made a display in their school and have been giving speciallydesigned lectures to the younger students. The main subject of the lectures is vegetarian food and
animal welfare. In addition, five minutes of the morning speech has been assigned to exploring these
issues in a variety of forms for example comic sketches and scientific facts. They did this with the help
of the “One Hand” group.

Group members: 20 females , ages between (13-14) years
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Group Trainers:
Aseel Salah: Journalists for animal welfare added a lot to me and to
my personality because it was a very special for me and it was the first
of its own kind which affected on my personality in a good way. I could
talk in front of people with a lot of self-confidence and it helped me to
look deeply inside myself, to improve my skills. Now I feel that I can affect
people, share knowledge with them and also convince them to share the
best of themselves with other people.
Mohammad Juma’a: This experience improved my personality, it helped me
to work with teams, it also reshaped my skills to work as a trainer. This experience
also helped me to take the best decisions, to be patient, as well as giving me great
self-confidence. After this experience I have the ability to now share what I have with
people in a good way, with clear vision and clear thoughts.
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OUR KNOWLEDGE IN OUR SCHOOL
Jabal Alzytoun Club, Altour, Jerusalem.

PROBLEM
Upon completing the surveys, the group concluded that there
was a lack of awareness around the subjects of animal welfare and
human rights.

INITIATIVE AND SOLUTIONS
The group named Ehna Qadha (English: We can do it), raised awareness around these subjects
partly by distributing leaflets to the people of Jerusalem, especially in schools. In addition to that we
had a healthy breakfast together.

Group members: 5 females, 6 males, ages between (10-15) years
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Group Trainer:
Fadi Alzaghal: This experience was a unique one which expanded
my knowledge and understanding of animal welfare. I learned many
new skills that helped to develop my ability to communicate with
different people and work as part of a team. It also helped me to improve
my time management skills.
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THE HEALTH WITH US IS BETTER
Dar Al-Sadaqa Camden, Abu Dis, Jerusalem.

PROBLEM
Upon completing the surveys, the group concluded that there was
a lack of awareness around the subjects of animal welfare, human
rights and healthy living. They became aware that there were problems
with children’s diet in Abu Dis. Many of the school students ate a large
amount of unhealthy processed food such as hot dog sandwiches and soft
drinks.

INITIATIVE AND SOLUTIONS
The group named Ehsebha Sah (English: Positive Solutions), raised awareness around these subjects
partly by distributing leaflets to the people of Jerusalem, especially in schools. The group worked on
a campaign to educate young people on the subject of healthy living and organized meetings with
schools and teachers to encourage them to dedicate some time to this subject with their students.
They also worked on encouraging the schools to ban unvegetarian foods from the school grounds.

Group members: 3 females, 6 males, ages between (13-15) years
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Group Trainer:
Ahmad Qasem: This program, Journalists for Animal Welfare gave
me the opportunity to work with students and develop many different
ideas. It also helped me to improve my communication skills and
strengthened my character.

Aseel Hasan: This project really developed my character and gave me many good life skills,
as well as teaching me to communicate effectively with a variety of people from
all age groups.
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YOUR HEALTH IS WORTH THE WORLD
Future Builders Association, Abu Dis, Jerusalem.

PROBLEM
There is an increasing number of children who are suffering from
food poisoning, due to food products being expired and the lack of
hygiene care during food preparation.

INITIATIVE AND SOLUTIONS
The group, Shiny Minds, worked with first and second grade Future Builder students. Their initiative
included different factors, such as play that shows the importance of maintaining hygiene standards
during the food preparation and also focused on the importance of checking expiry dates.

Group members: 10 females, 7 males, ages between (15-17) years
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Group Trainer :
Dina Shamasna: Participating in this program has changed my
attitude to many things. It gave me the confidence and the ability to
work as part of a team. I now believe that I can share my knowledge
and experiences with others and help to change the situation.
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GET HEALTHY!

Dura Secondary Girls School, Dura - Hebron

PROBLEM
In the city of Dura, there is a concern that too much processed
meat is being consumed, which will have long term negative effects
on the health and wellbeing of the population.

SOLUTIONS AND INITIATIVES
The group Amazing Girls organized lectures and workshops aimed at educational facilities to
teach the local people about the dangers and health problems related with eating large amounts of
processed meats, as well as educate them about the benefits of alternative forms of nutrition which
are more vegetable based.

Group members: 12 females, ages between (14-15) years
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Group Trainer:
Danya Deheidel: The Journalists for Animal Welfare program gave
me the opportunity to educate a group of young women about my
experiences of life in a social and professional environment. Training the
young women gave me a chance to help them build their character and
develop new skills. It also proved to be a character building experience
for me as I learned so much, including how to speak to large groups of
people.
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MERCY IS NECESSARY AND IT IS DIVINE
RECIPE
Sharek Youth Forum, AlTira - Ramallah

PROBLEM
Stray Animals

INITIATIVE AND SOLUTION
The group carried out several activities to solve the problem that they had identified. For
example, group membersappeared on Palestine TV Channel, as part of program called the Country’s
youth, to discuss the issue of stray animals with a wide audience. The group also organized an open
day for Al-Tira’s children to spread awareness about animal welfare, during which they hung posters
and showed videos. Not only this, but the group devised and performed a play about animal welfare
and a short video featuring interviews with group members. Finally, the group also put in place a
machine to give food to stray animals in Al-Tira neighbourhoods.

Group members: 11 females, 5 males, aged 16 years
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Group Trainer:
Abd Alftah Ghaleb: The “Journalists for Animal Welfare”
programmehelped me to develop a number of life skills. It helped to
strengthen my confidence, and to feel more effective as an individual. I
feel I am better able to express my thoughts and ideas in a positive way.
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WHY NOT

Al-Mazineyyah, Hebron

PROBLEM
Lack of awareness about the harm of industrial meat.

INITIATIVE AND SOLUTION
The “Why Not?” group organised an open day for the students at the school. This included
the introduction of the initiative and its purpose, followed by many fun activities. These activities were
focused upon sharing information surrounding the harms that industrial food, and particularly meat,
causes to our health. In addition, some students demonstrated their singing and acting talents in
performances which raised awareness about animal welfare.

Group members: 10 females, aged between (13-15) years.
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Group Trainer:
Manar Amro: This was a unique experience in my life, I learnt a lot
by being part of it, such as self confidence which gave me enough
courage to stand in front of people and talk freely regardless to the
number of audience. In addition to that, seeing our trainer believing in
us gave us enough courage to face our problems and many obstacles
in our life, and now I am looking forward to share what I have learnt, to
learn from people and to know more about Palestinian Animal League and
its special activities.
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TOGHETHER FOR MORE EFFECTIVE
VETERINARY MEDICINE

Veterinary Medicine specialization, Al-Najah University
PROBLEM
There is a lack of awareness about Veterinary Medicine and its
importance in areas such as economic, health, agricultural and
others. As such, students face obstacles and misunderstandings in
their career progression and a negative view of the profession results in
fewer new students showing interest in studying veterinary medicine.

INITIATIVE AND SOLUTION
We are veterinary medicine students who are working to raise awareness on the
importance of the veterinary profession within Palestine. We work to encourage high school
graduates to consider veterinary science as a major in their studies and to demonstrate the
great work that is being done by vets, as well as the opportunities open to them.This work has
been carried out via the delivery of public lectures at universities, schools and institutes; as
well as by the distribution of information materials.
Group members: 12 females, 13 males aged between (18-22) years.
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Group Trainer:
Ihab Sabbah: Since Sameh Arekat spoke with me about the idea
upon which the Palestinian Animal League is based, I start volunteering
in a number of different activities arranged by the group. I found that
the work offers a real opportunity for young people to become pioneers.
As part of the Young Journalists for Animal Welfare programme, I trained
a groupof veterinary students from Al NajahUniversity. This experiment
was a great deal of fun and I gained a lot of new experiences from it. I can
certainly say that the university’s vet school will have a vital role in establishing
the concept for good animal welfare through veterinary medicine. I intend to
continue to work with PAL going forward.
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36

INDIVIDUAL
STORIES
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After 67 years of injustice and humiliation came through the occupation, today , we
started to stop cruelty against animal and invirment, today we start teaching the new
generation, the opposite of what we face from occupation , the human way to treat each
one who have the right to exist, we start making the change and discover our self better
, we are human , and this how we raised up. we noticed what is wrong with our society,
individuals them self , and us, we treat it with silence or complaining , but today we
stopped complaining and we start working ,to be the starter to change, and to reform, to
be idols for other generation, and spread our thoughts through new activist, personally, ASEEL SALAH
i got panic in the begging, and the question was if i can do this, if i have the courage to
implement my believes and act when i see cruelty against animal or human, and try to
help others who believe the same and show them the way and start with the seeds to grow them and raise
them up in the right way, to respect, accept diversity, to help who need it, animal are not property.

TALA DIAA
ALDEEN
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I read a lot of the Holy Quran which included stories about good people and the Islamic
vision for animal welfare and I also read about people who were cursed because they
were unjust to others and did bad things to people and animals. Those that went to
heaven treated people and animals in a good way. Today I see that we are far away
from God’s rules and far away from humanity. Within this project that PAL provides,
I found myself feeling excited, courageous and filled with a great desire to work hard
and improve our humanity and share the ideas of non-violence and kindness and make
others aware of cruelty. I am Tala from One Hand group. This experience is a unique one
which cannot be compared and it changed a lot of things for me. Due to this change I
now know a lot more about our country; I have enough awareness in a variety of areas.
Before this project I did not participate in anything but now I take part in lots of thing and
for this I say thank you.

I always believed in the saying “What you don’t have, you can’t give”, until I met a group
young girls who had lost their parents. They live a difficult life which took them away
from their home to live in an orphanage. They are the member of the group “Be Proud
of Us, Palestine” and I am extremely proud to have worked with them as their mentor in
this programme. They are a group of incredible generosity. They are ambitious, hopeful,
clever and always smiling. I didn’t hesitate when I was given the opportunity to work with
them and had great faith in their ability to affect change and to reach their goals. Perhaps
the hardest part of the process for me was that they simply wanted to do everything! But AYA JAWAD
once we really focused on the goal, we worked together to find a way to achieve it. As
my first experience of acting as a mentor and trainer, I felt that it gave me a great number of new skills and
enriched my personality. It helped me to develop new thoughts and appreciate new opinions and beliefs. I
learned more from my team than I expected. They told me that they looked forward so much to the activities
as it was the only time that they gather to play and learn. Every time I meet them, I gain more confidence
to continue towards our goal because their determination to overcome obstacles always wins out. Now I
have learned so much from these young girls who have lost so much in their life, I no longer believe the old
saying. I believe that “What you don’t have, you CAN give”.
The first time we heard that Public Achievement program was going to take place we
were very happy. We started to think that this was an opportunity to play and miss classes
and it is only an activity for fun. But after I took part in it I found that messing around and
not going to classes is not everything. I learnt how to be responsible and how there are
hundredsof ways to help our society, how to express my thoughts and how collaboration
is the foundation for success. It does not matter how much time is spent to achieve
something, what is important is that we do something with our time. The programme was
RIMA ASSALI an amazingexperience. Thank you so much!
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ANIMAL WELFARE IS
FEELING WITH OTHERS
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EAT WELL TO LIVE
HAPPY

NO BELLY

LOVE

HUMANITY

COLLABORATIVE
SOCIETY
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أسيل صالح

بعد  67عاما من االحتالل والظلم الذي يعاني منه الفلسطينيين  ,ان االوان اليوم لنضع حدا لتعذيب الحيوانات فال االحتالل
يجردنا من انسانيتنا وال الزمن ينسينا فطرتنا كنا مجموعة شباب نرى مشاكل مجتمعنا  ,و نسكت ما لم تكن بنا...اليوم
نحن نضع للمشاكل و نتحرك من اجلها لنكون نحن التغيير لنقدم زهرة نصائحنا لألجيال القادمة لتتقدم و ننشر افكارنا.
في البداية كنت خائفة ولم املك الشجاعة للقول كفى عندما ارى حيوانات تعذب لكن مشروع االنجاز
الشعبي قدم لي الدافع القوي  ,بكامل الوعي و القوة اقول ال للتعذيب و انشر افكاري التي تعبر عني و عن
الجمعية الفلسطينية الرفق بالحيوان..و بث روح الحب و الوعي لدى مجموعة اطفال اعتبروني قدوة و
اصبح هدفي ان اصل بأفكاري بالطريقة التي انتهجها الى جيل جديد سيحملها بقلبه و فكره و ينشرها
في حياته المجتمعية ,ال للعنف والتعذيب افكار ستبقى مزروعة بداخلنا ننشرها بكل مراحل حياتنا

قرأت الكثير من كتاب هللا وقصص الصالحين ودعوة االسالم للرفق بالحيوان ورعايته  ,وعن اناس وعدوا بالنار
لظلمهم الحيوان وآخرون دخلوا الجنة لرعياتهم الحيوانات و اليوم ارانا بعيدين عن تطبيق تعاليم هللا و بعيدين كل
البعد عن مبادئ االنسانية  ,ومن خالل هذا المشروع الذي قدمته الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان  ,وجدتني
مفعمة بالقوة والرغبة الجادة بالعمل من اجل اثبات انسانيتنا ونشر تعاليم صحيحة والتوعية حول الخاطئ منها.
اسمينا المجموعة ”يد واحدة “  ,وشكلت التجربة في ان اكون مشاركة في مشروع االنجاز الشعبي
فرصة ال تعوض و لقد غيرت في الكثير من االشياء وبفضل هذا التغيير اصبحت اعرف الكثير
من المعلومات حول بالدنا و اصبح لدي وعي في كثير من المواضيع ذات الصلة علما بأني لم اكن
اشارك بأي نشاطات مسبقة في مجال العمل التطوعي  ,إال ان هذا المشروع فتح افاق واسعة امامي

تاال ضياء الدين
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آية جواد

لطالما آمنت بمقولة “فاق ُد الشي ِء ال يعطيه” إلى أن التقيت بمجموعة فتيا ٍ
ت منهنَّ من فقدت أحد الوالدين ،ومنهنَّ
ً
صعبة كانت السّبب في أن تعيش بعي ًدا عن أحضان عائلتها  ،هؤالء الفتيات كنّ عضوا ٍ
ت في
من تعيش ظرو ًفا
ٌ
ٌ
طموحات،
فتيات
مجموعة “افتخري يا فلسطين” التي أفتخر أني مدرّ بتهنَّ وأني كنت جزءًا من عطائهنَّ الالمتناهي،
ٌ
ٌ
ٌ
وذكيات .ل ْم أتردد دقيقة ً أن أكون مدربة لفتيا ٍ
يعشن ظرو ًفا صعبة بل آمنت
ت
ومبتسمات دومًا،
ومتفائالت،
َ
ْ
ّ
بهنَّ وآمنت أنهنَّ من سيقدِرْ َن على تحقيق هدفي ،وربما الصّعوبة الوحيدة التي واجهتني هي اندفاعهنَّ لك ِّل شي ٍء
ورغبتهنَّ أن ي ُخضْ َن ك َّل شي ٍء حتى تحولت من هذه الصّعوبة الى وسيل ٍة تس ّه ُل تحقيق الهدف .كتجرب ٍة أولى لي
في التدريب ،فإنَّ هذه ال ّتجربة أضافت إليّ الكثير فأصبحت أمتلك القدرة على ال ّتعامل مع عدة سلوكيا ٍ
ت وأنماط
َ
وقت ال ّتدريب
ينتظرن
تفكير ،وكانت خصوصية فريقي دومًا تضيف لي أكثر مما رغبت ،فقد كنت أشعر دومًا أ ّنهنَّ
َ
ٍ
ْ
َ
ويضحك َن سويًا” ،كنت كلّما
يجتمعن فيه سويًا
الوقت الوحيد الذي
بفارغ الصّبر ألنَّ ال ّتدريب وكما قُ ْل َن “ :كان
َ
التقيت بهنّ تزداد رغبتي في االستمرار ،فأنا كنت أستمد طاقتي على المثابرة من طموحهنّ الذي لم يهز ْمه فق ٌر
ّلمت منهنَّ أنَّ فاقدَ ال ّ
وال فقدانٌ  ،وهذا ما دعاني إلى تصحيح المفهوم الذي لديّ ؛ فتع ُ
شي ِء دومًا قادر على العطاء.

“اول ما عرفنا انو انجاز جاي عنا انبسطنا كتيير و صرنا نفكر انو رح نلعب و نضيع الحصص و هو بس
نشاط للترفيه  ..بس بعد ما جربت اتعلمت انو مش كلشي لعب و تضييع حصص  ..اتعلمت كيف الواحد بتحمل
مسؤولية  ..كيف في طرق كثيرة نساعد فيها مجتمعنا  ..كيف اعبر عن رأيي  ..و انو التعاون اساس النجاح و
مش مهم قديش وقت اخدت النجز اشي معين  .المهم قديش انجزت في هادا الوقت  ..انجاز كان تجربة كثير
رائعة و ممتعة”
ريما عسيلي
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قصص فردية
30

29

مدرب المجموعة:
إيهاب صباح:
منذ ان حدثني سامح عريقات عن الفكرة التي تقوم عليها الجمعية الفلسطينيه للرفق
بالحيوان  ،وبدأت أتطوع في االنشطه المنوعة التي تشرف عليها الجمعية وجدت أنها
تعطي الدور الحقيقي للشباب في ان يكونوا قادة وفاعلين في مجتمعاتهم  ,قمت بتدريب
مجموعة من طالب الطب البيطري في جامعة النجاح الوطنيه وكانت هذه التجربة رائعه
ومفيده ,اكسبتني المهارات جديدة ,أرى ان للجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان دور مهم لدعم
وتطبيق مفاهيم الرفق بالحيوان في فلسطين  ,وسأقوم بمواصلة التطوع والمشاركه في أنشطة الجمعية مستقبال.

28
68

معًا نحو طبّ بيطري أكثر فاعلية
تخصص الطب البيطري جامعة النجاح

المشكلة:
نقص ثقاقة دراسة الطب اليطري في مجتمعنا المحلي ،فالكثير يجهلون بقيمة الطبيب
البيطري و دوره المهم في المجتمع على الصعيد االقتصادي ،الصحي والزراعي
وغيره .لذلك عندما يفكر طالب المدارس بالتوجه لدراسة البيطرة ،فإنهم يواجهون
مصاعب عدة ،إحداها من قبل األهل ،غير نظرة المجتمع التي باتت تقلل من شأن دراسة
الطب البيطري ،وبالتالي تحبط كل من يرغب بدراسة الطب البيطري واالنتماء لعالم البيطرة.
ّ
والحل
المبادرة
ً
نحن -طالب كلية الطب البيطري -من مختلف المراحل نسعى ونبذل جهودا في سبيل رفع مستوى الوعي لدى شعبنا عامة وطالب
المدارس خاصة المقبلين على االلتحاق بالجامعات .وهذا من شأنه توعية األهل والطالب واقناعهم بأن تخصص الطب البيطري
عال من المسؤولية .وهذا
تخصص ذو مستوى رفيع وتبذل عليه جهود كثيرة في سبيل تخريج طالب إلى سوق العمل على قدر ٍ
يكون عن طريق عقد ندوات تحت اطار مبادرة شبابية ،واعطاء محاضارت او ما شابه لتوسيع نطاق التثقيف ،سواء في الجامعات،
المدارس أو الشارع الفلسطيني.
افراد المجموعة 13 :ذكور و 12إناث اعمارهم 22-18
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مدرب المجموعة:
عبد الفتاح غالب :قام برنامج “إعالميون من أجل الرّ فق بالحيوان” بتطوير العديد من
المهارات الحياتية لدي وعمل على تعزيز ثقتي بنفسي بكوني اصبحت من خالل البرنامج
انسان فعال في المجتمع وانسان قادر على التغيير.
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من ال َ
يرحم ال ُيرحم

منتدى شارك الشبابي ،الطيرة  -رام اهلل

المشكلة
الحيوانات الضالة

ّ
والحل
المبادرة
قامت المجموعة بعدة نشاطات لحل المشكلة حيث تم طرح المشكلة في لقاء تلفزيوني على قناة فلسطين
ببرنامج شباب البلد وعمل يوم مفتوح الطفال الطيرة للتعوية بموضوع الرفق بالحيوان من خالل عمل بوسترات وعرض فيديوهات
تتعلق بالموضوع ومسرحية ،وعملت المجموعة على انتاج فلم مصور العضاء المجموعة يتعلق باهمية الرفق بالحيوان باالضافة
الى مقابلة مصورة كما عملت المجموعة على وضع الة يوضع فيها طعام للحيوانات الضالة في مختلف احياء الطيرة

عدد أفراد المجموعة 5 :ذكور و 11إناث ،أعمارهم ( )16سنة
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مدربة المجموعة:
دانيه دحيدل :اتاح لي البرناج االعالمين من اجل الرقف بالحيوان بتدريب فئة من
الفتيات ونقال المعلومات والمهارات الحياتية التي اضافتها لي التدريبات السابقة اليهن
.وكما ساعدت على تنمية المهارات بشكل افضل واضافت الكثير على شخصيتي
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كن األصح!

مدرسة بنات دورا االساسية ،دورا  -الخليل

المشكلة
تعااني مدينة دورا كغيرها من المدن من ظاهرة انتشار الحوم المصنعة مثل( :النقانق
والمرتديال ) واقبال االلناس عليها بكثرة ,وما يترتب عليها من مضار على الصحة.

المبادرة والحل
قامت مجموعة الطالبات بعمل يوم مفتوح وتم دعوة المدارس المنطقة اليه .فقامت المجموعة بعرض مضار والنتائج غير الصحية
الناتجة عن تناول اللحوم المصنعة وتقديم النصائح للطالب للحد من تناولها ,وكذلك قدمت بعض النصائح عن االكل الصحي
وفوائده للمحاولة القناع الطالب بالعدول عن تناولها.

عدد افراد المجموعة 12 :انثى تتراوح اعمارهم بين ()15-14
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مدربة المجموعة:
ّ
ّ
منار عمرو :كانت تجربتي األولى من نوعها ،ومنها تعلمت الكثير فقد أكسبتني العديدَ
من المهارات الحيايتيّة ،وخلّصتني من رهبة الوقوف أمام الجمهورمهما كان حجمه،
فقد تخطيت هذه العقبة في حياتي بفضل ال ّتدريب والممارسة الجيّدة لهذه المهارة ضمن
ت التي قد
البرنامج ،باإلضافة إلى أنَّ
إيمان مدربينا بنا أكسبنا روح َال ّتحدي ومواجه َة العقبا ِ
َ
تعترضنا ،وقد أسعدني كثيرّ ا أن أُفيد وأستفيد ،وأن أتعرّ ف على الجمعيّة الفلسطينيّة للرّ فق
بالحيوان وما تقدّمه من برامج هادفة ومتميّزة للمجتمع .
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ليش ال

مدرسة المازنية  -الخليل

المشكلة
ال ّتوعية حول المنتجات الحيوانيّة غير الصّحيّة

المبادرة والحل
ً
يوم ترفيهيٍّ لطالب المدرسة تضمّن محاضر ًة توعوية حول موضوع
قامت مجموعة (ليش ال) بتنظيم ٍ
ّ
المبادرة باإلضافة إلى القيام بأنشط ٍة ترفيه ّي ٍة وأنشط ٍة تفاعل ّي ٍة ونشاطا ٍ
تجارب عمل ّي ٍة تهدف إلى تعريف الطالب بمضارِّ
تو
َ
الضارة و تعريفهم ببدائلها ال ّنباتيّة أو الحيوانيّة.
المنتجات الحيوان َية َ
وقام بعض ّ
ّ
الطالب باستعراض مواهبهم ،مثل :الغناء والتمثيل ،وذلك ضمن مسرحيا ٍ
ت تحقق هدف المبادرة باإلضافة إلى عمل
ت ورسوما ٍ
منشورا ٍ
ت توضيح ّي ٍة بسيط ٍة لطالب المدرسة.
عدد أفراد المجموعة 10:أناث ،أعمارهم تترواح بين ( )13-15سنة
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مدربة المجموعة:
دينا شماسنة  :مشاركتي في هذه البرناج غيّر نظرتي في كثير من االمور اهمها
اعطاني الثقة والقوة بأننا قادرون على العطاء وعلى التغيير وعلى انشاء جيل يدرك اهمية
العمل التطوعي والتعاون والعطاء  ,اضاف الى شخصيتي حب العمل ضمن فريق والتفكير
المستمر بتقديم افكار تطوعية تساهم بإحداث تغير بالمجتمع
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صحتك بالدنيا

مؤسسة بناة المستقبل ،أبوديس  -القدس

المشكلة
تزايد حاالت التسمم الغذائي خصوصا بين االطفال الناتجة عن عدم االنتباه على تاريخ
انتهاء صالحية المنتج وعدم االهتمام بنظافة االيدي عند تناول الطعام الذي بدوره يؤدي
الى التسمم الغذائي

المبادرة والحل
قامت مجموعة “شايني مايندز” باستهداف مدرسة بناة المستفبل للصف االول والثاني االبتدائي حيث تضمنت المبادرة بتقديم عرض
مسرحية توضح لهم ضرورة االنتباه على تاريخ صالحية المنتج من انتهائه وايضا اهمية النظافة للشخص من غسل االيدي عند
اعداد الطعام ونظافة المكان  ,والحديث لهم عن اهمية تناول االكل الصحي.
عدد أفراد المجموعة 10:أناث 7 ،ذكور  ،أعمارهم تترواح بين ( )15-17سنة
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مدربو المجموعة:
احمد قاسم :أتاح لي برنامج إعالميون من أجل الرفق بالحيوان،التعامل مع الطالب
بافكار مختلفة حيث ساعد ذلك على تنمية مهاراتي بالشكل االفضل ومعرفة
قدراتي وتنمية روح العطاء لدي .

اسيل حسن :أضافت لدي الكثير من المهارات الحياتية الجيدة من تنمية روح العطاء ،والعمل ضمن
فريق باالضافة الي كيفية الوقوف والتكلم مع االشخاص بمختلف االعمار
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صحتك معنا أفضل

دار الصداقة كامدن ابوديس  -القدس

المشكلة:
تعاني العديد من المدارس في منطقة ابوديس من كثرة تناول اللحوم المصنعة
وخاصة لدى طالب المدارس مثل النقانق ،شنيتسل ،مرتديال حيث انه يترتب عليها
الكثير من المشاكل الصحية
المبادرة والحل:
قامت مجموعة “احسبها صح “ بتجهيز انفسهم لتقديم بعض النصائح لطالب تلك المدارس عن طريق
توعيه الطالب بمضار هذه االطعمة والنتائج غيرالصحية الناتجة عن تناولها حيث فضل الطالب تقديم هذه النصائح للمعلمات
لما لهم من درو مهم في اقناع طالب المدرسة وقد فضل الطالب التركيز على فئة االطفال صغار السن من الطالب (طالب
التمهيدي والبستان)
وقد اقترح الطالب ايضا ايجاد قوانين في المدرسة تمنع جلب هذه االطعمة مع االطفال على المدرسة.
عدد أفراد المجموعة 3 :أناث 9 ،ذكور أعمار تترواح بين ( )15-13سنة
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مدرب المجموعة:
ّ
ُ
فادي زغل َُ
حيث وسّعت إدراكي لموضوع
:تعد هذه ال ّتجربة فريد ًة من نوعها في حياتي
ً
الرّ فق بالحيوان  ,ولقد تعلّمت مهارا ٍ
رائعة في هذه ال ّتجربة مما ساعدت في صقل
ت
بشكل لم أتوقعه  ،من حيث ال ّتعامل مع ال ّناس والمهارات الحياتيًة ،وتنظيم الوقت،
شخصيتي
ٍ
والذي انعكس بدوره على أداء المجموعة .
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ثقافتنا في مدرستنا
نادي جبل الزيتون  ،الطور –القدس

المشكلة:
ّ
ّ
ّ
ترى المجموعة أنَّ المنطقة التي تعيش فيها تعاني من قلة التوعية في عدة مجاالت
منها :احترام حقوق وحريّات اآلخرين  ،وقلة الوعي حول الرّ فق بالحيوان .

ّ
والحل:
المبادرة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وطوابع إعالن َية هدفها إرشاد الطالب
قامت مجموعة “إحنا قدها “ بحمالت توعية حول موضوع الرّ فق بالحيوان من خالل لوحات
َ
في مدارس المنطقة والمجتمع  .باالضافة إلى االفطار الصحي الجماعي مع المجموعة.

عدد أفراد المجموعة 5:أنثى 6 ،ذكر  ،أعمارهم تترواح بين ( )51-01سنة
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مدربو المجموعة:
ً
إضافة إلى ال ّتجربة الجديدة “إعالميون من أجل الرّ فق بالحيوان” الفريدة
أسيل صالح:
ّ
ّ
من نوعها ،والتي أثرت في شخصيتي من ناحية الجرأة والمبادرة والمساعدة ،واكتشاف
قدراتي ال ّ
شخصيّة في ال ّتأثير على اآلخرين والقدرة على اإلقناع وإعطاء طريقة ٍمبدع ٍة
ألعمار مختلفةٍ.
ومناسب ٍة
ٍ

محمد جمعة :لقد ّأثرت ال ّتجربة على شخصيتي في الكثير من الجوانب ،فمن خالل عملي مع هذه
قرار وعدم
المجموعة والتي كانت تنظر لي على أ ّني المدرب والقدوة ،فكان يجب عليّ ال ّتأني في أي
ٍ
االستعجال ،كما ساعدتني من ناحية الجرأة ؛ فبعد هذه ال ّتجربة أصبح لديّ القدرة على مشاركة ما أملك من مهار ٍة
أكبر  ،وقد طوّ رنا روح العمل الجماعيّ سواء في داخلي أو في مجموعتي.
بصور ٍة َ
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حيوانك رفيقك ،وصحتك بتفيدك
مدرسة االوائل ،المصايف  -رام اهلل

المشكلة:
أمور منها :الرّ فق بالحيوان ،وال ّنظافة ،واألكل الصّحيّ .
نقص الوعي في عدة
ٍ

المبادرة والحل:
قامت مجموعة “فريدوم سبيكرز” بإنشاء مجل ٍة مدرس ّي ٍة ت ّم توزيعها في أرجاء المدرسة  ،وت ّم عقد محاضرا ٍ
ت
األعمار الصّغيرة في التوعية حول الغذاء الصّحيّ والرّ فق بالحيوان مع تخصيص  5دقائق من وقت اإلذاعة الصّباحيّة في
تستهدف
َ
ّ
ّ
تطبيق
مع
ص
ال
والغذاء
بالحيوان
جميعها
ق
ل
تتع
تي
ل
وا
...إلخ،
تعلم
هل
فقرة
و
ٍ،
ونكات
ٍ،
ة
ي
مسرح
عروض
على
تشتمل
المدرسة
ّحيّ
ّ
ٍ
ٍ
عمليٍ بالتنسيق مع المجموعة األخرى ”-ون هاند” -مع المدربتين أحالم ابوارميلة وعائشة ريان.
َ
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عدد أفراد المجموعة 20 :أنثى ،أعمارهم تترواح بين ( )14-13سنة

مدربة المجموعة:
أميرة احمد أفغاني :قام برنامج “إعالميون من أجل الرّ فق بالحيوان” بتطوير شخصيتي
وصقل مهاراتي حيث قام بكسر حاجز الخوف بيني وبين الجمهور ،باإلضافة إلى ال ّتفكير
بعقالن ّي ٍة لح َّل المشاكل ،وإلى تنمية القدرة على العطاء وال ّتعامل مع األفراد بطريق ٍة مختلفةٍ،
ً
بصمة مع العلم بأ ّنها ال ّتجربة األولى
حيث انعكس ذلك على شخصيتي بإيجابيّة ٍ ،وترك فيَّ
من نوعها في حياتي.
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الحيوان يستحق االهتمام

مدرسة رأس العامود الشاملة للبنات ،رأس العامود  -القدس

المشكلة:
ّ
قلة الوعي في مجالي الرّ فق بالحيوان واألكل الصحي لدى الطالبات وسكان المنطقة.

المبادرة والحل:
قامت مجموعة “ في القمة” بالعمل على ال ّتوعية حيث قامت بعمل مبادر ٍة استهدفت أطفال الرّ وضة و المرحلة
االبتدائية ،إذ تضمنت مسرحية من أجل الرفق بالحيوان ،ورسم البسمة على وجوه األطفال ،باإلضافة إلى إعطائهم نصائح عن
جوائز لألطفال من أجل تحفيزهم على الرّ فق بالحيوان.
الحيوانات والرفق بهم والتعامل معهم ،وقد ت ّم توزيع
ٍ
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عدد أفراد المجموعة 14 :أنثى ،أعمارهم تترواح بين ( )16-15سنة

مدربة المجموعة:
ّ
مروة ادعيس :من خالل اشتراكي ببرنامج” إعالميون من أجل الرفق بالحيوان” تعلمت
العديد من األمور المتعلّقة بتقوية ال ّ
شخصيّة وصقلها ،إذ زادت ثقتي بنفسي وقدرتي على
الحديث أمام الجمهور ،وقام هذا البرنامج بتعزيز روح العمل ضمن الفريق وقناعتي به،
وهذا ما زاد من إصراري على إيصال أهميته لألشخاص من حولي ،باإلضافة إلى ال ّتعلّم
المتبادل ضمن الفريق .من ناحية أخرى أضاف إليّ القدرة على الصّبر وال ّتعامل بهدوء في
وجه العديد من المواقف .وال أنسى أني تعلّمت معنى المواطنة وأهميّة حفاظي على وطني مع
كل لقاء.
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ع َفكرة! الحيوان عندو مشاعر
مدرسة الروضة الحديثة ،الشيخ جراح  -القدس

المشكلة:
نقص الوعي في موضوع الرّ فق بالحيوان ،باإلضافة إلى الصّورة السلبيّة ال ّنمطيّة عن
ً
مؤذية وخطر ًة.
الحيوانات واعتبارها

ّ
والحل:
المبادرة
ّ
ّ
قامت مجموعة “شخصيتنا قوية” بتغيير العديد من األفكار النمطيّة لدى العديد من الطلبة في المجتمع ،حيث تسود فكرة أنَّ الحيوانات
ٌ
دائمًا
مؤذية  ،وأ ّنها تهاجم األشخاص ،وت ّم استبدالها بفكرة أنَّ الخطورة تأتي من ضرب الحيوانات وتعريضها للخطر ،إذ إنّ
الحيوانات تهاجم دفاعًا عن نفسها فقط.

عدد أفراد المجموعة 10 :إناث ،أعمار تترواح بين ( )16-15سنة
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مدربو المجموعة
آية فرعون :أول إضاف ٍة من قبل هذا البرنامج كانت زيادة الوعي حول موضوع الرّ فق
المؤكد أنَّ البرنامج قام بتعزيز ثقتي بنفسي
بالحيوان والذي لم أنتبه له من قبل ،ومن
َِ
ٌ
وجعلني أؤمن بقدراتي وبأنني أستطيع و قادرة على ال َتغيير ،وأشعرني أيضًا بالمسؤول َية
اتجاه مجتمعي الذي يتنظر مني الكثير.

تسنيم جبران :أضاف لي هذا البرنامج العديد من المهارات الحياتية واالجتماعية ،وأضاف لي العديد
من الخبرات وأتاح لي المجال لل َتعامل مع
أناس جدد وال ّتعرف على شخصيّاتهم المختلفة  ،كما زاد لديّ
ٍ
ًُ
ّ
حس المسؤوليًة ،واكتسبت معلوما ٍ
يتعلق موضوع الرّ فق بالحيوان كما عمل على زرع وغرس
ت جديد ًة فيما
حب العطاء لديَّ أكثر مما هو عليه ،فأصبحت أكثر جمل ٍة أرددها “في العطاء حياة ٌوالحياة هي العطاء” ،كما عمل
ٌ
فرصة ذهبي ٌّة ألكون عضواً
على زيادة قدرتي على ال ّتحمل والصّبر.وأخيراً أجمل ماحصل لي أ ّنه قد أُتيحت لي
في هذا البرنامج المتميّز.
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كلنا نشعر ،والحق للجميع

دار الزهراء لليتيمات  ،رأس البستان  -العيزرية  -القدس
المشكلة:
تعاني دار ّ
الزهراء من مشكلة الكالب الضالة في المنطقة ،والتي يعلو نباحها في
أوقات الدّراسة وأواقات ال ّنوم ،باإلضافة إلى قلّة الوعي من ال ّناحية الصّحيّة وفيما
يخص ناحية الرّ فق بالحيوان لدى ّ
الطالبات.
المبادرة والحل:
ّ
ّ
قامت مجموعة “افتخري يا فلسطين” بالعمل على التوعية حول موضوع الرّ فق بالحيوان والكالب الضالة واألكل
ً
بداية بترتيب لقا ٍء مع رئيس المجلس المحلي –العيزرية -لمناقشة موضوع الرّ فق بالحيوان ،ومناقشة موضوع
الصّحيّ  ،حيث قامت
ً
الكالب الضالّة الموجودة في المنطقة ،وأشارت المجموعة إلى ضرورة العمل سويًا من أجل حل هذه المشكلة .إضافة إلى ما سبق
قامت المجموعة بإعداد فعالي ٍة صح َي ٍة في المدرسة ،حيث قامت ّ
الطالبات باستضافة صديقاتهم ومعلماتهم لتناول وجبات صح ّي ٍة
َُ
الرفق بالحيوان.
ومشاهدة
مقطع مسرحيٍّ
يتعلق بالرّ فق بالحيوان وإعداد فيديو توعوي حول َ
ٍ
عدد أفراد المجموعة 17 :أنثى ،أعمارهم تترواح بين ( )16-15سنة
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مدربو المجموعة:
أحالم أبو ارميلة :أضاف برنامج” إعالميون من أجل الرفق بالحيوان” العديد إلى
شخصيتي؛ حيث زادت من قدرتي على العطاء ،والمشاركة ،والوقوف أمام الجمهور وح ّل
المشاكل ،باإلضافة الى زيادة إرادتي من أجل إحداث ال ّتغيير اإليجابيّ في المجتمع ،خاصة
فئة طالب المدارس والذين ينقصهم الوعي في عدة أمور ؛ فهم يواجهون العديد من المشاكل
صحيح.
التي يرغبون في حلّها لك ّنهم بحاجة إلى توجي ٍه
ٍ
عائشة ريان:من خالل تجربتي مع “المؤسسة الفلسطينيًة للًرفق بالحيوان” ازدادت ثقتي بنفسي ،وأصبح
لدي القدرة على الوقوف أمام الجمهور بدون الرّ هبة المعتادة ،وأصبح لديّ القدرة على إيصال الرّ سالة
َ
للمتدربين .من جهة أخرى أصبح لديّ القدرة على ح ّل المشاكل في حال واجهتها ،باإلضافة إلى القدرة على
إدارة ال ّتدريب وتسييره وضبط ّ
الطلبة أثناء ال ّتدريب .وال أنسى قدرتي الحالية على استغالل طاقتي في ال ّنواحي
اإليجابيّة.
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حيوانك رفيقك ،وصحتك بتفيدك
مدرسة االوائل ،المصايف  -رام اهلل

المشكلة:
نقص الوعي في عدة أمور منها :الرّ فق بالحيوان ،وال ّنظافة ،واألكل الصحيّ .
المبادرة والحل:
ّ
قامت مجموعة “ون هاند” بالعمل على زيادة الوعي في مجال الرّ فق بالحيوان ،والنظافة،
واألكل الصحيّ من خالل مبادرة تضمنت عمل فقرات مسرحيّة تهدف إلى إيصال أفكار لها عالقة
بالرّ فق بالحيوان ،وعمل يوم صحي كامل لل ّتوعية بأهميّة الغذاء الصّحيّ  ،ومضار األغذية غير الصّحي
ّ
بال ّتعاون مع مجموعة “فريدوم سبيكرز” المتواجدة في نفس المدرسة ،و مع المدربين أسيل صالح ومحمد عاروري ،والتي ستعمل
الصحية في المقصف بأغذية صحيّة ،وزراعة شتالت
في اإلذاعة المدرسية ،وقامت مجموعة “ون هاند” باستبدال األغذية غير َ
نباتا ٍ
ت قابل ٍة لألكل داخل المدرسة.

عدد أفراد المجموعة 21 :أنثى ،أعمارهم تترواح بين ( )14-13سنة
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مدربو المجموعة:
علي الحلبي :أتاح لي برنامج “إعالميون من أجل الرفق بالحيوان” ال ّتعامل مع ّ
الطالب
على أرض الواقع ،باإلضافة إلى تنمية مهاراتي في مجاالت مختلفة ،و ال ّتعرف على دور
“المؤسسة الفلسطينيّة للرّ فق بالحيوان”،ودورها اإليجابي في العديد من األمور وليس فقط
الرفق بالحيوان.

لينا فرعون :أضافت لشخصيتي العديد من األمور اإليجابيّة كزيادة ّ
الثقة بال ّنفس ،وتنمية روح العطاء
ّ
وغيرها.هذه التجربة كانت هي األولى من نوعها في حياتي ،وكان لها بصمة في داخلي ،فأصبح لدي الثقة
الكافية في ال ّنفس الّتي تمكنني من الوقوف أمام ال ّناس والجمهور وال ّتحدث أمامهم بغضّ ال ّنظر عن أعمارهم.
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أكل زمان

مدرسة األرثذوكسية ،العيزرية  -القدس
المشكلة:
تعاني المدرسة العديد من المشاكل الصّحيّة وغيرها من المشاكل التي تخصُّ
ّ
الطالبات ،وتمحور الحديث عن الغذاء غير الصّحيّ داخل المدرسة وخارجها.

المبادرة والحل:
قامت مجموعة “نحن ال ّتغيير” بتشكيل لجان داخل المدرسة لحل هذه المشاكل التي تعاني منها ّ
الطالبات،
حيث قمن بتشكيل اللّجنتين  :الصّحيّة واالجتماعيّة .وفيما يتعلق بالحيوانات والصّحة اختارت المجموعة مبادرة
بعنوان “أكل زمان” والّتي تتمثل بيوم صحي داخل المدرسة ،حيث سيتضمن إغالق المقصف في ذلك اليوم ،وفي المقابل ستقوم
الطالبات ببيع األكل الصحي في المدرسة ،ووضع اإلعالنات والمجسمات التوعوية في أرجاء المدرسة ،باإلضافة إلى تطبيقات
وتجارب علميّة توضّح ماهيّة وسلبيّة األكل غير الصّحيّ .
عدد أفراد المجموعة 15 :أنثى ،أعمارهم تترواح بين ( )14-13سنة
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مدربة المجموعة:
نوان هشلمون :قام برنامج “إعالميون من أجل الرّ فق بالحيوان” بإضافة العديد الى
شخصيتي ،وانعكس ذلك على المجموعة ،حيث طوّ ر من شخصيتي وأضاف إليها القدرة
على ال ّتعامل مع اآلخرين واألفراد ،باإلضافة إلى القدرة على السّيطرة وضبط النفس،
واكتساب مهارات شخص َية مثل :القدرة على العطاء والمثابرة ،ووضع بصمتي الخاصّة في
المجتمع.
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معنا ،ستكون أفضل
مركز دمعة ،أبوديس  -القدس

المشكلة:
تعاني بلدة أبوديس من نقص الوعي في مجالي الّرفق بالحيوان واألكل الصّحيّ .

ّ
والحل:
المبادرة
قامت مجموعة “خلّيها علينا “في أبوديس بال ّتعاون مع حديقة أبوديس بالعمل على تنظيم يوم مفتوح لألطفال
وأهالي المنطقة من أجل توعيتهم فيما يتعلق باألكل الصّحيّ والرّ فق بالحيوان ،وإيقاف العنف ض ّد الحيوان وإحضارحيوانات
أليفة لعكس الصّورة الجيّدة للحيوانات األليفة ،باإلضافة إلى فقرات صحيّة ،ومسرحية تتعلق بحقوق الحيوان والرّ فق به.

عدد أفراد المجموعة 10 :ذكور و 5إناث ،تترواح أعمارهم بين ( )15-12سنة
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كلمة رئيس الجمعية

أحمد صافي

مدير مكتب وزير العمل
في فلسطين
رئيس الجمعية
الفلسطينية للرفق
بالحيوان

ان اخر ما نحتاجه في فلسطين هي مؤسسة للرفق بالحيوان ،في ظل انسان مُن َتهك حتى النخاع .هذا ما
قيل وتم تناقله في المجتمع ،ولكننا اآلن وصلنا الى مرحلة استطعنا فيها ان نوازن بين حقوق االنسان
وحقوق الحيوان في آن واحد ،وحماية المجتمع من العنف بكل اشكاله ،وهذا لن يتم اال بالعمل مع
المجتمع من خالل طواقم شبابية تؤمن بما تفعل ،وتعمل ضمن قناعات راسخة بضرورة بناء مجتمع
خالي من العنف بكل اشكاله ،ليصبح مجتمعًا رياديًا وقادرً ا على حل مشاكله بنفسه من خالل مبادرات
يقودها اطفال قاموا بالمالحظة ورصد مشكالت مجتمعها وخططوا لحلها من خالل بناء فرق عمل.
ان هذا العمل لم يكن ليتم لوال وجود وعي حقيقي ومسبق لدى فريق العمل من متطوعينا واطفالنا الذين اصبحوا
االن جزء من الحل ،ولكن كان يجب التدخل لتوجيه هذا الوعي الى النهج واالسلوب الصحيح.
ان ما نسعى اليه بعد االنجاز الرائع الذي قمنا به والذي كان قبل عام حلم بعيد المنال ،ان نستمر الى
االمام ونستمر بشكل اوسع ،وبقدرات فريق متدرب قادر على بناء ونشر وعي راق نطبق من خالله
انسانيتنا المفقودة .ونستهدف من خالل مجموعات اكبر حتى يكون اطفال اليوم هم قادة التغيير القادم.
فلسطين تستحق التغير الذي تقومون به

القصص الواردة في هذا الكتيب ،هي من كتابة مدربي المجموعات.
تمت الترجمة من قبل :قاسم طوبال
ديانا شعابنة
				
دانا سلوم
روان أورمي
سوفيا حنفي
رواند عياد
هنا مالك

مدقق اللغة االنجليزية :ليز تايسون
مدقق اللغة العربية :دعاء نادر
هذا الكتيب من تصميم :قاسم طوبال

عندما انضممت إلى الجمعية الفلسطينية للرفق بالحيوان ،لم أكن أفكر أب ًدا انني سأعنى بحقوق الحيوان والرفق
بهم لهذه الدرجة ،خاصة وأنني كسائر ابناء الشعب الفلسطيني ،كبرنا بدون ذلك الوعي الخاص بمثل هذه القضايا.
إن اشتراكي في فعاليات الجمعية المختلفة ونشاطاتها ،قد فتح ناظري إلى حقوق الحيوان إضافة إلى حقوق
االنسان المنتهكة.
لقد تطوعت في العديد من الفعاليات ،وقمت بتدريب مجموعة من طالب جامعة القدس ،ليصبحوا مدربين
قادرين على إيصال رسالة الجمعية إلى المجتمع ،إذ ان المجموعة قد تدربت في مواضيع مختلفة من حقوق
الحيوان ،والقيادة الشابة ،والعمل الجماعي ،وتقبل اآلخرين وآرائهم ،وقيم المواطنة ،وانتاج المبادرات وغيرها
من المواضيع .خالل مدة البرنامج الحظت أن مجموعة المدربين هم قادة فعليون للمستقبل ،كانوا قادرين على
تدريب طلبة المدارس في االعمار ما بين  17-13عامًا ،في مختلف المناطق الفلسطينية ،وقد لمست االختالف
الفعلي في شخصياتهم منذ التقيت بهم في اليوم األول إلى يومنا الحالي ،هم اآلن مسؤولون ،وواثقون من أنفسهم،
مستمعون ومتحدثون جيدون ،هم قادة رائعون .لقد جعلوني فخورً ا بهم ،مجموعتهم من أفضل المجموعات التي
دربتها على االطالق ،أعلم أنهم قادرون على اإلنجاز في حياتهم ،وال يوجد شيء يسعدني أكثر من رؤيتي
لنجاحاتهم في حياتهم.

قاسم طوبال

مدرب مدربي برنامج
االنجاز الشعبي
إعالميون شباب من أجل
الرفق بالحيوان

تمهيد

سامح عريقات

منسق األنشطة ّ
الطالبية
في جامعة القدس
منسق برنامج اإلنجاز
الشعبي
إعالميون شباب من أجل
الرفق بالحيوان

“إذا لم تزدْ على الحياة شي ًئا فأنت زائ ٌد عليها” هذه كانت مداخلة إحدى المشاركات بالبرنامج عندما سألناها عن
سبب مشاركتها في برنامج اإلنجاز الشعبي “إعالميون شباب من أجل الرّ فق بالحيوان”  ،فال ّ
شباب ليسوا فقط قادة
المستقبل وعماده بل هم مواطنوا اليوم  ،يريدون ال ّتغيير ويشعرون بالحاجة إلى إحداثه ،وهم مستعدون لتحمّل
المسؤوليّة عن إحداثه  ،لذا فإنَّ الهدف األول من البرنامج هو تمكين ال ّ
شباب في األراضي الفلسطينيّة المحتلّة من
أجل إحداث ال ّتغيير في مجتمعاتهم المحليّة.
ً
ً
يش ّكل الشباب غالبية المجتمع الفلسطينيّ  ،و يعيشون حيا ًة متداخلة و متشابكة في ظ ّل االحتالل و الحصار
واالنتهاكات اليوميّة لحقوق اإلنسان ،ولكن حتى في خض ِّم هذه ّ
الظروف يستطيع ال ّ
شباب أن يحدثوا تغييراً إيجاب ًّيا
نحو األفضل كما ستبرهن القصص الواردة في هذا الكتيّب .أعدّت الجمعيّة الفلسطينيّة للرّ فق بالحيوان هذا الكتيّب
قصص مبادرا ٍ
بهدف ال ّتوثيق واالستفادة منه في نشاطا ٍ
ت متنوع ٍة استطاع
وبرامج مستقبل ّيةٍ ،إذ يحكي الكتيّب
ت
َ
َ
ال ّ
شباب الفلسطينيّ من الفئة العمريّة ( )17-13عامًا العمل عليها و إنجازها وتحقيقها  ،كما أنّ هذا الكتيّب يسلط
الضّوء على تجاربهم ال ّ
شخصيّة وعلى األثر الذي أحدثوه خالل مشاركتهم في هذا البرنامج .
ّ
جرى تنفيذ برنامج اإلنجاز الشعبي “إعالميون شباب من أجل الرّ فق بالحيوان” بالشراكة مع جامعتي القدس
وال ّنجاح ،باإلضافة إلى العديد من المنظمات األهليّة و المؤسسات ال ّتعليميّة في المناطق الّتي ت ّم فيها تنفيذ البرنامج
والتي قدّمت مساعدا ٍ
ت أساسيّة لضمان نجاح البرنامج .ومن هنا الب ّد من أن نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا
البرنامج  ،ونخصُّ ّ
بالذكر متطوعينا المميّزين من جامعتي القدس و ال ّنجاح  ،ومتطوعي الجمعيّة الفلسطينيّة للرّ فق
بالحيوان  ،حيث إنَّ هممهم وبسالتهم في خدمة البرنامج على وج ٍه خاص ،وفلسطين بوج ٍه عام  ،التزال تلهمنا
َّ
يوم ما.
وتمنحنا األمل بأنَّ
الحق والعدالة سوف يسودان في ٍ
والسالم

