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فدوعيوتلاعحملةلاإلقليميةلعلت عيةلعولسنطو لاعرايلفيلفلسطيولاعتيلاطلقتهو
مؤسسةلعجو لاعدمللاعصحيلتحتلشدو :لأنتلاعحيوةل..لإفحصيل طمنينو
جوءتلفدوعيوتلحملةلاعت عيةلح لاعكرفلاعمبكنلعولسنطو لاعرايلهذالاعدوملمتميزةلعولمولسبقهولمولحمالتلخال لا ع املاعموضية.
فهذالاعدوملانضمتلفلسطيول مولخال لثنيولاعمنكزلاعتخصصيل املاعنسوءلاعتو علعمؤسسةلعجو لاعدمللاعصحيلعلحملةلاعغقليميةلاعمب حباة لاعبتبي لضبمبت لاعبا لجبونبط لفبلبسبطبيبو لا ث ل
اعسد ثاةل قطنل ا مو ات.ل تضمنتلاعفدوعيوتلفيلفلسطيولانرطةلت ع اةل مياانية.ل
لكبل لعبوم ل كعبل لعبلبتب عبيبةل
كونتلاعباااةل مؤتمنلجموهينيلعألعال لعولإنطالقلفدوعيوتلاعحملةلاعسن اةلاعتيلثأ تلمؤسسةلعجو لاعدمللاعصحيلعلالتنظيمهولفيلا لمولترناولا
أهميةلاعكرفلاعمبكنلعولسنطو لاعرايلفيل املهللالتزامنوًلمعلاعحملةلاعدوعميةلاعمخصصةلعترجيعلاعنسوءلعلالاعقيومل وعكرفلاعمبكنلعولسنطو لاعرايل اعقيومل وعفحصلاعذاتيل اعصحيل
عمولعذعللمولأهميةلفيلتدظيملنسطلاعرفوءلمولاعمنضل اعتيلتصللإعالتسدةلمولعرنةلفيلحو لاعكرفلاعمبكن.
اأتلاعحملةل مهنجو لخطو يلمياانيل سطل املهللالشو كلفيهلثنيولاعمنكزلاعتخصصيل املاعنسوءل اعذيلادالا ل اع حيالفيلفلسطيول اعذيلاتبببع لمبؤسبسبة لعبجبو لاعبدبمبل لاعصبحبيل
محوفظةل املهللال اعبينةل لااةل املهللال نللفلسطيولاعااعملعلحملةل سطلحض لشدبيل مولمختصيول مهتميو.
فيلنهواةلاعمهنجو لقامتلفنقةلمسنحلاعبسطةل صلةلمسنحيةلالقتلإستحسو لمولشو ك ال هافلاعترجيعلعلالإجناءلاعفحصلاعمبكنلعولسبنطبو لاعبرباي ل أهبمبيبتبه ل كعبل لفبي لإطبو ل
اعت جهلعجدللا منلثقوفةل يولاعنسوءلاعفلسطينيوت.

مو اث لاعرالثيلجبنا لاجمعلأكرنلمولملي لث ال لعحمواةلاعنسوءلمولسنطو لاعراي
نجحلا شقوءلسمينل سومل عانو لجبنا ل مرو كةلعرناتلاعفنونيولمولكومللاعجغنافيولاعفلسطينيبة ل بجبمبع لمبلبيب ل
62ل أعفول موئتيلث ال لفيلاعمبوث ةلاعتيلاستمنلفيهولاعرالثيل وعدزفلاعمت اصللعلا لمسبنح لقصبن ل ام لهللا لاعبربقبوفبي ل
عماةلاثنتيلعرنةلسوعة لمولاعدوشنةلصبوحوًل حتالاعدوشنةلمولمسوء لفاخل الم س عةل"غينيس"لعأل قوملاعقيوسية.
ل كعللثعمولعحملةلاعكرفلاعمبكنلعولسنطو لاعراي لعصوعحلشناءلعيوثةلمتنقلةلكوملةلاعتجهيزلتو دةلعمبؤسبسبة لعبجبو ل
اعدمللاعصحيلعتمكيولعيوثةلمتنقلةلعتقااملاعخاموتل اعفح صوتلاعطبيةلاعخوصةل وعكرفلاعمبكبن لعبو لسبنطبو لاعبرباي ل
فيلقطوعلغزةلسيتملتغطيةلتكوعيفلاعفح صوتل اإلجناءاتلاعمتقامةل اعمتدلقةل سنطو لاعراي.

كو لقالسبقلاعمو ث لاعفنيلمؤتمن لصبحبفبيل
عقالفيلمقنلاعمنكزلاعنئيسيلعإلثا ة لاعبدبومبةل
عبنللفلسطيول ماانةل املهللا ل حض لاعسبيبال
ثوئنلحموال ل ئيبس لثائبنة لاعبدبالقبوت لاعبدبومبةل
اعتس اقلفيل نللفلسطيو ل اعفبنبو لسبمبيبنل
جبنا لاعرقيقلا كبنلعفنقةلاعرالثبي لجبببنا ل
ا سببتببوك ل عببيببا لأ ب ل ال لاعببمببااببن لاعببمببوعببيل
اإلثا يلعمؤسسةلعجو لاعدمللاعصحي ل ث.ل
خليللأ لفب لمبو لجبمبدبيبة لاعبهبال لا حبمبنل
اعببفببلببسببطببيببنببي لفببي لقببطببوع لغببزة ل ث .لنببف ب كل
مسلمونيلمباابنة لثنبيبو لاعبمبنكبز لاعبتبخبصبصبيل
املاعنسوء .ل

عمروهاةلاعلحظوتلا خينةلمولمو ث لاعرالثيلجبنا ل
اعنجوءلاعضغطلعلالاعنا طلفيلاعص ةلاعتوعية:

اعصفحةل6

اعداثلاعروع ل ا

تنظيمل"سبوقلاعي ملاعنسوئيلاع ثي"لفيلماانةل املهللا

د

ل-لاعنرنةلاعااخليةل

عمروهاةلتقنانلقنوةلاعفجنلح لاعسبوقلاع ثيلاعنسوئي
اعنجوءلاعضغطلعلالاعنا طلفيلاعص ةلاعتوعية:

نظملسبوقلاعي ملاع ثيلاعنسوئيلعصوعحلمنكزلثنيولاعتخصصيلعأل املاعنسوءلاعبتبو بع لعبمبؤسبسبة لعبجبو لاعبدبمبل لاعصبحبيل
وعتدو لمعلشنكةلإافنتيفلعلدالقوتلاعدومةل إثا ةلاعحاث ل تحتل عواةلمحوفظلمحوفظةل املهللال اعبينةلاعباكبتب ة لعبيبلبال
غنومل اعملمول نللفلسطيو.
جوءلكعللثعموًلعلجه ثلاعت ع اةلعمكوفحةلمنضلسنطو لاعرايل ضمولفدوعيوتلشهنلأكت نلاعت ع يل مبنض لسبنطبو ل
اعراي لحي لأقيملاعسبوقلفيلماانةل املهللالحي لكونتلنقطةلاعباااةلمولمنكزلثنيولاعتخصصيل املاعنسوء لعيستمنل6لكمل
انتهيل مجمعل املهللالاعتن احيل لغلعاثلاعمرو كيول وعسبوقل011لمرتنك.لكمولتملتكناملكوفةلاعمؤسسوت لاعبمبسبوهبمبةل
اعااعمةلفيلإنجوحلاعسبوق ل نخصل وعذكنلاعاكت ةلعيلالغنوم ل بنبل لفبلبسبطبيبو ل شبنكبة لاف لأي لحبنبو ل غبنفبة لتبجبو ةل
صنوعةل املهللال لااةل املهللال اعلجنةلا عمبيةل اعرنطةلاعفلسبطبيبنبيبة ل عباث لمبو لاعربنكبوت ل اعبمبؤسبسبوت لاعبااعبمبةل
علفدوعية.

كو لقا لسبق لاعمو ث لاعناوضي لمؤتمنل
صحفي لعقا لفي ل زا ة لاإلعالم لعتأكيا لاإلنتهوءل
مو لاعتحضينات لاعخوصة ل ونطالق لاعمو اث ل
اعناوضي ل“سبوق لاعي م لاع ثي لاعنسوئي” ل
ضمولاعحملةلاإلقليميةلعلت عيةل سنطو لاعراي ل
اعذيلإنطلقلفيل املهللا.لحضنلاعمؤتمنلمحوفظل
املهللال اعبينةلعيلالغنومل شذىلع ثةلاعماانل
اعدوم لعمؤسسة لعجو لاعدمل لاعصحي ل ثوئنل
حمواللماانلاعدالقوتلاعدومةل اعتس اقلفيل نلل
فلسطيو.

مسينةل مهنجو لفيل يتلسوح لإلطالقلحملةلاعت عيةل مخوطنلسنطو لاعراي
نفذتلعجو لاعدمللاعصحي/لاعمنكزلاعتخصصيل املاعنسوءلفيل يتلسوح لغنبل يتلعحم ل حض لماانلصحةل يتل
عحملمحمال زق ل ماانلعوملمحوفظةل يتلعحملفؤاثلسوعم لممراللعولاعمحوفظ ل ئيسل لااةل يتلسوح لهونيلاعحوال.ل
كونتلاعفدوعيةلقال اأتل تجمع لأموملمنكزل يتلسوح لاعطبي ل انطلقتلفيلمسينة لنح لمنطقةلس قلاعردط ل انتهتل
قيوملعاثلمولطوعبوتلاعماا لل قصلشدنهول اعتبنعل هلعمنضالسنطو لاعراي.

عمروهاةلتقنانلح لاعمسينةل اعفدوعيوتلفيل يتلسوح
اعنجوءلاعضغطلعلالاعنا طلفيلاعص ةلاعتوعية:

اعداثلاعروع ل ا

د

ل-لاعنرنةلاعااخليةل

اعصفحةل3

نروطوتلاعحملةلاعت ع اةلح لاعكرفلاعمبكنلعولسنطو لاعرايلفيلاعجومدوتلاعفلسطينية
جومدةلاعقال

افتتحلاعنروطل كلمةلعلجومدةل كلمةلعماانةلمنكزلثنيول تخللهلمجم عةلمولاعفدوعيوتلعطلبةلكليةلاعططل اعتمناضل اعتغذاةلفيلجومدةلاعقاللعول
اعت عيةلح لسنطو لاعرايل انترو هل اعتغذاةلاعصحية.لكمولعنضلمسنحيةلح لاعت عيةلعولسنطو لاعرايلمولقبل مسنحلاعبسطةل-ل Basta
 Theatreنفذلهذالاعنروطل اعملمولاعجمديةلاعطبيةلاعفلسطينيةلفيلامناكول( ) PAMAل
عمروهاةلتقنانلح لاعفدوعيوتلفيلجومدةلاعقال
اعنجوءلاعضغطلعلالاعنا طلفيلاعص ةلاعتوعية:

جومدةلاعنجوحل
اع طنية

جومدةل ينزات

نفذلاعنروطل وعرناكةلمعلجمديوتلكليةلاعططل عل ملاعصحةلفيلجومدةلاعنجوحلاع طنيةلحي لتضمولز ااولترقيفيةلتتدلقل وعتدنافلاعدومل وعمنضل
ماىلانترو هل يولنسوءلاعدوعمل ركللعومل نسوءلفلسطيول ركللخوص.لكمولتضمنتلاعتدنافل طنقلاع قواةل اعفحصلاعذاتيلعلكرفلاعمبكنلعول
اعمنض.لتاللاعفدوعيوتلاعرقوفية عنضلمسنحيلعفنقة مسنحلاعبسطةل-ل Basta Theatreعتنكيزلاالهتموملعلالمدونوةلاعمنضالمعلسنطو ل
اعراي.ل اعملمولاعجمديةلاعطبيةلاعفلسطينيةلفيلامناكول( ) PAMAل

شملتلاعحملةلاعتيلنظمتل وعتدو لمعلكليةلاعصياعةل اعتمناضل اعمهولاعصحيةل عموثةلشؤ لاعطلبة لعلالاعدااالمولاعفدوعيوتلاإلعالميةل
اعت ع اة ل إضوفةلإعالإ شوثاتل قوئية لتغذ اة ل ث ائية ل مدل موتلح لاعفحصلاعذاتيلعلراي.للكمولأقامتلطوعبوتلجومدةل ينزاتل وعتبنعل
ردنهولعصوعحلمنضالاعسنطو .
عمروهاةلتقنانلح لاعفدوعيوتلفيلجومدةل ينزات
اعنجوءلاعضغطلعلالاعنا طلفيلاعص ةلاعتوعية:

جومدةل يتلعحم

تملتنفيذلهذالاعنروطلمولقبللطالبلمبوث اولمولجبهةلاعدمللاعتقاميلفيلجومدةل يتلعحملل قالتخللهللفدوعيوتلت ع اةل أهميةلاعكرفلاعمبكنلعول
سنطو لاعرايل انهيل نروطلعلتبنعل وعردن.
عمروهاةلتقنانلح لاعفدوعيوتلفيلجومدةل يتلعحم
اعنجوءلاعضغطلعلالاعنا طلفيلاعص ةلاعتوعية:

اعداثلاعروع ل ا

د

اعصفحةل4

ل-لاعنرنةلاعااخليةل

حملةلاعتبنعل وعردنل....لمتو دوت
تملعملل3ل و كوتل ت زاعل6ل منهمل....لضمولحملةلاعتبنعل وعردنلعصوعحلمبناضبوت لاعسبنطبو ل
اعتيلنفذهولثنيولاعمنكزلاعتخصصيل املاعنسوءلاعتو علعمؤسسةلعجو لاعدمللاعصبحبي ل ...ل جبطل
اعتذكينلأ لاعحملةلاللزاعتللمستمنةل

إحاىلقصصلخصالتلاعردنلاعتيلتملاعتبنعل هولعانيول
اعمنكزلاعتخصصيل املاعنسوء
سملهللالاعنحمولاعنحيم
اتمنالعكللإنسو لادونيلمولهذالاعمنضلاعخبي لاعرفوءل
اعدوجل.ل تملقصلهذهلاعخصلةلمول أسيلمنذل33لعوملفيل
فنز االل نيلكنتلأقيملهنوكل احتفظتل هول عمولشوهاتل
ثكت ةلنف زلعلالاعروشةلقمتل ذعللأنولاعحوجةل هيفةل
اعجاعلمولسكو لثانلث ا
عكملكللاعتقاانل

فدوعيوتللمختلفةلفيلماانةلاعقالل املهللال اعبينةل اعخليل
ص لمولفدوعيوتلاعحملةلاعت ع اةل وعتدو لمعل لااةلاعبينة

نظمتلمؤسسةلعجو لاعبدبمبل لاعصبحبي لفبي لقبنابة لكبنثالل
و غ ا لحملةلخوصةل مكوفحةلسنطو لاعرايل وعتنسبيبقل
معلمجلسلمحليلكنثالل اعمجتمعلاعمحبلبي ل اعبنبوشبطبوتل
اعنس اوتل

ا ملتنفيهيل ت ع يلنظمهل YWCAلعلنسوءل
اعمقاسيوتل وعتدو لمعلثنيولاعمنكزلاعتخصصيل

تمللعمللمحوضناتل شوتلعمللعطوعبوتلما سةمو ل
ا سفل اعنهبوتلفيلاعقاللكمولشو كلكمولشو كل
صوع لجميللسمو ةل وعحملةل قام الاعتبنعوت.
عمروهاةلتقنانلح لاعفدوعيةلاعنجوءلاعضغطلعلالاعنا طل
فيلاعص ةلاعتوعية:

محوضنةلت ع اةللعنسوءلمقاسيوتلح لسنطو لاعرايل
امل

نوثيل و -فتلادقالفدوعيةل اوضيةلت ع اةلح لسنطو لاعرايل

نروطلفيلث الاعخليللحيررو كلفيلهذالاعنروطلل لااةلث ا ل جومدةلاعقاللاعمفت حة ل مااناةل
اعصحة ل اعهال لاالحمنلاعفلسطيني ل

عقوءلتنفيهيل ترقيفيلفيلمنكزلعيلللح لسنطو لاعرايل

مولكو لعهذهلاعجه ثلأ لتنجحل تتنكل صمتهولعلالأ ضلاع اقعلع اللاعاعملاعمدن يل اعموثيلعرنكوءلثنيولاعمنكزلاعتخصصيل
أيل قت.لل عليهلفإننولفيلمؤسسةلعجو لاعدمللاعصحيلنبنقل وعتحيةل اعركنلإعالاعسوثة:
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نللفلسطيو
UNFPA
MAP UK
لااةل املهللا
محوفظةل املهللال اعبينة
غنفةلصنوعةل تجو ةل املهللا
لااةلاعبينة
لااةلث ا
لااةل يتلسوح
اعجمديةلاعطبيةلاعفلسطينيةلا مناكية
ا.ف.لحنو
شنكةلاعمرن وتلاع طنية
اعرالثيلجبنا ل اعفنقلاعفنيةلاعمرو كةل
فو قلاعرومي
عوئلةلاعقطو
شنكةلCCC
هيئةلإكاعةل تلفزا لفلسطيو
فضوئيةلمدو
فضوئيةلفلسطيولاعي م
فضوئيةلاعفلسطينية
فضوئيةلع ثة
تلفزا لاعقال
تلفزا لاعقاللاعتدليمي
تلفزا لجومدةلاعنجوح
تلفزا ل طو

اعم قعلا عكتن نيلعمؤسسةلعجو لاعدمللاعصحيل

Www.hwc-pal.org
اعم قعلاالأعكتن نيلعانيولاعمنكزلاعتخصصيل
املاعنسوءل

Www.dunya-hwc.org
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تلفزا لاعفجن/ط عكنم
تلفزا ل ؤاو/ا ث
اثا لنسوءلإف.لإم.
اثا ل64لإف.لإم.
ااةلإف.لإم.
اثا لأجيو
إكاعةلاعبنج
اثا لانغوم
اثا لكللاعنول/ط عكنم
اثا لاعمحبة/نو لس
اثا ل يتلعحمل6111
منبنلاعقال/لاعديز اة
اثا لاعدلم/اعخليل
اثا لجومدةلاعنجوح
Eco f.m.
اثا لفننسول64
اثا لكيطلتو /جن بلافناقيو
اثا لم نتلكو ع
اتحوثلطلبةلاعططلاعدوعمي
لجومدةلاعقال
جومدةلاعنجوح
جومدةل ينلزات
كليةلا ولسينو
اعجومدةلاعدن يةلا مناكية
اتحوثلعجو لاعطلبةلاعرون ايو

امكنكملأاضوًلمتو دةلأخبو لمؤسسةلعجو لاعدمللاعصحيل ثنيول
اعمنكزلاعتخصصيل املاعنسوءلعبنلفيسب ك:
https://www.facebook.com/Health-WorkCommittees-Palestine
https://www.facebook.com/
DunyaWomensCancerCenter/
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.28
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.01

املاعنسوءلاعذاولعملابخل العليهلفيل

ما سةلمو لا سف-لاعقال
جمديةلاعرو وتلاعمسيحية-لاعقال
مسترفالاعهال -لاعبينة
جمديةلاندوشلا سنة-لاعبينة
نوثيلShape upلاعناوضي
نوثيلPal. Fitلاعناوضي
جميعلاعمتبنعوتل وعردن
صوع لجميللسمو ة
صوع لHair Zone
صوع لث املالنا
صوع لفها
صوع لحنو
صوع لمنو
Beauty Lounge
صوع لAnn
شنكةلEventive
Lilac Beauty & Spa
مسنحلاعبسطة
متط عيل م ظفيلعجو لاعدمللاعصحيل
منكزلثنيو.
شكنلخوصلعكللصوع نوتلاعردنلاعمرو كةل
حملةلاعتبنعل وعردنلعصوعحلمناضوتل
اعسنطو .

اعداثلاعروع ل
ا د ل
مولاعنرنةل
اعااخليةل
عمؤسسةل
عجو لاعدملل
اعصحي

