


التقــــــرير السنـــوي

1

مؤسسة لجان العمل الصحي
التقرير السنوي 2015



التقــــــرير السنـــوي
2 0 1 5

23

المحتويات

كلمة رئيس مجلس اإلدارة                                         4

كلمة املدير العام                                                        6

دائرة الرعاية الصحية األولية                                   8

البرامج الصحية                                               15

املراكز الصحية                                                24

دائرة التنمية املجتمعية                                          42

دائرة العالقات العامة واالعالم                              60

الدائرة املالية واالدارية                                            74

تقرير مدقق الحسابات املستقل                    80



التقــــــرير السنـــوي
2 0 1 5

45

كلمة رئيس مجلس اإلدارة:
السيد فريد مّرة

 من العطاء تمر على مؤسسة لجان العمل الصحي 
ً
ثالثون عاما

 
ً
وهي تتقدم بخطوات واثقة مستلهمة  دروس املا�ضي ومدركة
إلنتمائها  مخلصة  وقيمها  ورسالتها  برؤيتها  متسلحة  للواقع 
واملقهورين  املظلومين  إلى  املنحازة  بمبادئها   

ً
وملتزمة الوطني 

واملحرومين والفقراء، وبإنسجام وتكامل تام بين هيئتها العامة  
وموظفيها وإدارتها التنفيذية ومجلس إدارتها، وبدعم وتأييد 
، وبوفاء  لشهداء شعبنا 

ً
 وعامليا

ً
 وعربيا

ً
من أصدقائها محليا

ومؤسسوها  شهداؤها  قدمه  ملا   
ً
إستكماال وأسراه  وجرحاه 

وقادتها األوائل، دون أن تتوقف وبقيت تتقدم وبشكل شامل 
ومستمر بالرغم من كل الصعوبات والتعقيدات التي تواجهها.

 كان إرتفاع 
ً
 وفلسطينيا

ً
 وعربيا

ً
إن أهم مالمح العام املا�ضي عامليا

حدة الصراعات وإن ترافقت مع  مجموعة من اإلنفراجات 
 مع واقع 

ً
أوالتأسيس لحالة من اإلنفراج،  وجاء ذلك متالئما

أن عصرهيمنة القطب الواحد إنتهت وأن العالم اليوم أصبح 
وإختالف   إلتقاء  على  املبني  األقطاب  متعددة  مظلة  تحت 
املصالح وليس اإليدولوجيات. وعلينا أن ندرك كفلسطيننين 
أن تعدد األقطاب يشكل فرصة لنا من الضروري إلتقاطها 

 على الصعيد الوطني.
ً
خاصة

 
ً
 بإمتياز  وخاصة

ً
 دمويا

ً
، فلقد كان العام املا�ضي عاما

ً
أما عربيا

 معظم الدول 
ً
في ليبيا واليمن والعراق وسوريا وقد طال أيضا

العربية، لذا  فقد العالم العربي عشرات اآلالف من القتلى 
وتدمرت  املليارات  مئات  وخسر  الجرحى  من  اآلالف  ومئات 
الكثير من بناه التحتية،وتعطلت مسيرة تطوره وفي كل ذلك ربح 
بما ال 

ً
صاف للكيان الصهيوني رغم أن األوضاع تتحرك حاليا

تشتهي سفن الكيان.فقد فشلت مشاريع التقسيم  والسيطرة 
وإنهاء املقاومة، ويؤشر العام الحالي إلى هزيمة هذه املشاريع 
بمجملها،ومع هذا فاملنطقة  بحاجة إلى حوار  وتنمية وليسإلى 

حروب واقصاء.

 
ً
عامليا الوطنية  القضية  تراجعت  ملاتقدم  ونتاج   

ً
فلسطينيا

الشعبي  املستوى  على  تتقدم  أنها  إال  الرسمي  املستوى  على 
 ملصالح 

ً
 جديا

ً
ومن مؤشرات ذلك املقاطعة التي غدت  تهديدا

االحتالل اإلسرائيلي. أما على الصعيد العربي فتأرجحت بين 
إستخدامها  محاوالت  وبين  الذاتية  بالهموم  عنها  اإلنشغال 
واملتاجرة بها  وبين العمل الجدي واملخلص لدعمها، ونؤكد هنا 
بأن شعبنا لديه الكفاية من الوعي ليدرك ويميز بين  املتاجر 
في قضيته وبين املخلص لها فالشكر والعرفان لكل املخلصين.

وعلى الصعيد الذاتي ما زال جرح اإلنقسام ينزف وإن كانت 
هناك بعض الخطوات اإليجابية ولكنها غير  كافية ومازالت 
دون الحد األدنى املطلوب، كما أن شعبنا ال زال يعاني من 
ظروف اقتصادية صعبة فنسب البطالة العالية وإنخفاض 
مستوى األجور واإلضرابات املطلبية املتعددة والتي كان أخرها 

إضراب  املعلمين مؤشرات على حقيقة األمر والواقع.

وهنا نؤكد على قضيتين رئيستين: األولى وطنية تتمثل بضرورة 
الحوار  ضرورة  والثانية  للتحرر.  كمدخل  الوطنية  الوحدة 
محدوديتها  رغم  للموارد  العادل  والتوزيع  الحريات  وإطالق 

كمخرج لألزمات.

الفلسطيني  فالشعب  املجافية  الظروف  كل  من  وبالرغم 
تحدى وأبدع فجاءت إنتفاضته الحالية املختلفة واملتواصلة 
 عن فهمها ومواجهتها حتى 

ً
واملستمرة ،فوقف املحتل عاجزا

اآلن، إنتفاضة يقودها جيل  تربى في عهد الهزائم والتسويات 
محاولة  رغم  الرئي�ضي  العدو  على  ويؤشر  البوصلة  ليصوب 

معظم أجهزة اإلعالم حرف األنظار عنه.

 الوطنية 
ً
لجان العمل الصحي تفاعلت مع األحداث وخاصة

 ومتأثرة بها، حيث كان  للمراكز الصحية 
ً
واالجتماعية مؤثرة

الجنوب وتعرضت  في منطقة   
ً
لها دورفعال وخاصة التابعة 

قوات  قبل  من  لإلقتحام  مرة  من  ألكثر  وعياداتها  مراكزها 
إلى  القدس  في  املؤسسة  عمل  تعرض  وقد  هذا  االحتالل، 
مجموعة من املضايقات من قبل االحتالل حيث قام بإغالق 

مكتبها هناك وإعتقل أحد موظيفها.

صعيد   على  حاضرة  كانت  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة 
دورهاالفعال  على  حافظت  حيث  املدني  االجتماعي  العمل 
مع مؤسسات املجتمع املدني  فهي عضو  في أكثر من شبكة 

وإئتالف محلي وعربي  ودولي . 

على  فعملت  الشمولي  تقدمها  على  اللجان  حافظت   
ً
إداريا

مراجعة وتطوير خططها االستراتيجية وخططها  التشغيلية 
وتقديم تقاريرها النصف سنوية والسنويه،التي يتم إعدادها 
بشكل علمي ومنهي وتناقش وتقر من قبل املجلس.كما قامت 
املؤسسة بمجموعة من التدخالت اإلدارية واملالية وتعمل على 
تطوير نوعية خدماتها باستمراروهي بصدد التحضير إلفتتاح 
وذلك  ساحور  بيت  في  املسلماني  أحمد  الدكتور  مستشفى 
بهدف رفع نسبة إعتمادها على ذاتهافي ظل  تراجع التمويل 
الخارجي بشكل ملحوظ. ومن ضمن سياستها إيالءها أهمية 
عالية للعمل الطوعي من خالل  املشاركة الفاعلة مع هيئتها 
العامةوالتي يجري العمل على تفعيلها لتأخذ دورها الفاعل  

والحقيقي  واملؤثر.

 اتقدم بالشكر لكل االصدقاء والشركاء والداعمين على 
ً
وأخيرا

املؤسسة  برسالة  بايمانهم  والدولي  والعربي  املحلي  الصعيد 
ودعمها وتعزيزها ملا كان له االثر على تقدم عمل املؤسسة 
.ونقول اننا نتطلع  إلى عام جديد فيه الكثير من األمل وعلى 

جميع الصعد.
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كلمة المدير العام
أ.شذى عودة 

خدماتها  تقديم  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  واصلت 

الثابتة  وعياداتها  مراكزها  في  والتنموية  الصحية  وبرامجها 

 
ً
واملتنقلة خالل العام 2015 بمزيد من الجهد والتميز متسلحة

باإلرادة والعزم الذي يعد املحرك األقوى ألطقمها بمختلف 

تخصصاتهم ومناطق عملهم الجغرافية.

عالقاتها  شبكة  توسيع  على  العام  خالل  املؤسسة  وعملت 

املحلية والدولية وسعت للدخول في شراكات جديدة من شأنها 

الرقي باملجهودات املقدمة للمواطنين الذين يعانون من ويالت 

االحتالل اإلسرائيلي وسياسات اإلفقار والحصار ترافقها تزايد 

تعرضت  الظروف  هذه  وفي خضم  املستوطنين،  إعتداءات 

املؤسسة للمضايقات اإلسرائيلية فتم إعتقال أحد موظفيها 

بالقدس املحتلة ومنعها بقرار مخابراتي من العمل في املدينة 

الصحية  خدماتها  من  باملستفيدين/ات  الضرر  ألحق  ما 

والتنموية والشبابية وال سيما طلبة املدارس الذين يتلقون 

خدمات الصحة املدرسية من خالل املؤسسة.

ومع نهاية العام وفي ربعه األخير شهدت األرا�ضي الفلسطينية 

 
ً
 تمثل بإندالع إنتفاضة القدس التي جاءت ردا

ً
 ميدانيا

ً
تطورا

على اإلنتهاكات اإلسرائيلية لألرض واملقدسات وواجهها جيش 

املنحدرة من األزمة االقتصادية التي طالت شركاء وممولين 

على  السيا�ضي  اإلنقسام  حالة  إستمرار  عن  عدا  املؤسسة 

عدة  في  والنزاعات  الحروب  وإشتعال  الفلسطينية  الساحة 

واملمولين  املؤسسات  من  الكثير  وتوجه  العالم  من  مناطق 

إليها وتراجع القضية الفلسطينية كقضية ذات أولوية على 

الساحة الدولية.

ومع كل هذه املتغيرات وما تحتاجه من تشخيص عميق ووضع 

حلول وبدائل لتفادي مضاره فإن ما يهمنا هو التأكيد على 

الثالثين  العطاء وهي تطوي عامها  في  املؤسسة  أن إستمرار 

من عمرها هو رأس مالها الحقيقي املتمثل بموظفيها وكادرها 

االخالقية  بقيمها  التمسك  على  يصرون  الذين  وأصدقائها 

واملهنية والوطنية ، فحظيت مؤسستنا خالل مسيرتها بسمعة 

طيبة وعالقات متينة مع محيطها املحلي والعربي والدولي .

الوطنية  القيم  بمنظومة  متشبثة  مؤسستنا  زالت  ال  نعم 

تعطي  وهي  العربية  وأمتنا  لشعبنا  والثقافية  واإلنسانية 

 األولية لقيم العمل الطوعي وتسعى إلستنهاضه كقيمة 
ً
دوما

إنسانية ووطنية عليا، وتسير في عملها وفق منهجية تخطيط 

إستراتيجي تجددها كل عدة سنوات لتتوافق مع التحديات 

أن  كما  شعبنا،  لجماهير  املتنامية  واالحتياجات  املستجدة 

قبل  من  ومسائلة   لرقابة  تخضع  واإلدارية  املالية  قراراتها 

واملدققين  العامة،ومن  الهيئة  من  املنتخب  ادارتها  مجلس 

االحتالل بمزيد من العنف والتصفيات امليدانية التي طالت 

الشباب والنساء واألطفال وما لحقها من حملة إعتقاالت طالت 

اآلالف من املواطنين وكانت املحرقة التي نفذها املستوطنون 

في قرية دوما شمال الضفة الغربية والتي ذهبت ضحيتها عائلة 

الدوابشة لتشكل حالة ضغط إضافي على مقدمي الخدمات 

الصحية والتنموية في فلسطين ومنها مؤسستنا التي جعلت 

من مراكزها وخدماتها على أهبة االستعداد للتعاطي مع حالة 

الطوارىء العامة فكانت هذه املراكز والعيادات محطة عالج 

أولى لجرحى املواجهات في مختلف املحافظات وكانت األطقم 

الصحية التابعة للمؤسسة في امليدان تبلسم الجراح وتتعرض 

مركز  في  العاملين/ات  مع  كما حصل  املمنهجة  لإلعتداءات 

طوارىء الخليل الذي تعرض لإلقتحام والرش باملياه العادمة 

وإحتجاز املوظفين/ات اكثر من مرة.

ورافق عمل املؤسسة العديد من التحديات امليدانية واملالية 

الداخليين والخارجيين وفق منظومة من الشفافية والحوكمة 

الرشيدة.

التعلم  ثقافة  تعزيز  على   عملها  في   
ً
دوما املؤسسة  وتشدد 

في  والجودة  التميز  يكفل  بما  العاملين/ات  قدرات  وتطوير 

الحق والواجب  انطالقا من مبدأ  تقديم خدماتها وبرامجها 

نحو مواطنينا.

انق�ضى عام 2015 وها نحن نضع بين ايديكم تقريرنا الذي 

املتخصصة  بدوائرها  ممثلة  املؤسسة  عمل  انجاز  يعكس 

دائرة  املجتمعية،  التنمية  دائرة  الصحية،  الرعاية  دائرة  ؛ 

العالقات العامة واالعالم، والدائرة املالية واالدارية . ان ما 

يحتويه مضمون التقرير لهو جهد كافة العاملين/ات والهيئات 

املختلفة للمؤسسة  مما يستوجب علينا تقديرهم وشكرهم 

االصدقاء  دعم  ولوال   . مالها  وراس  املؤسسة  عماد  فهم 

ان  للعمل  كان  ملا  ولرسالتها   ملؤسستنا  واملمولين  والشركاء 

يستكمل او يتطور ، شكرا لهم جميعا اوال ملواقفهم وتضامنهم 

وثانيا لدعمهم .

وفي الختام  نتمنى ان تبقى املؤسسة رائدة حريصة على حقوق 

وخاصة  تحقيقها  على  العمل  تجاه  االلتزام  وعلى  املواطنين 

على  الحصول  وفي   التنمية،  في  والحق  الصحة  في  الحق 

الخدمات الصحية بجودة عالية وعلى راسهم الفئات املهمشة 

والفقيرة .
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دائرة الرعـــاية 
الصحية األولية

دوائر  أكبر  من  األولية  الصحية  الرعاية  دائرة  تعتبر 

املؤسسة وهي عماد ورافد رئي�ضي لها، وتسعى لتقديم 

خدمات الرعاية الصحية األولية النوعية والشمولية 

الصحية  واالحتياجات  للحقوق  لإلستجابة   
ً
ساعية

املتنامية في مجتمعنا الفلسطيني، وباألخص للفقراء 

واملهمشين في شتى أماكن تواجدهم عبر كوادرها في 

جميع مراكزها الصحية وعياداتها املتنقلة التي تنتشر 

الضفة  في عدة مواقع معزولة ومهمشة من شمال 

الغربية إلى جنوبها. تقدم املؤسسة في املراكز والعيادات 

وكذلك  املرأة  صحة  والطوارئ،  العام  الطب  خدمات 

خدمات املختبر وخدمات األشعة التشخيصية في 7 مراكز 

وتقدم  التخص�ضي،  الطب  خدمات  إلى   
ً
إضافة صحية 

كذلك الجراحه النهاريه في كل من مركزي بيت ساحور 

وقلقيليه.

وتشرف الدائرة على عدة برامج صحية متخصصة 

املرأة. صحة  وبرنامج  املدرسية  الصحة  كبرنامج 

 لكفاءة عمل الدائرة فهي تشرف على  املشاريع 
ً
وتعزيزا

الصحية ذات العالقة باملراكز والعيادات والبرامج ، 

اضافة الى االهتمام بتطوير عمل لجان الجودة مثل 

التمريض،  املختبرات، لجنة  الدوائية، لجنة  اللجنة 

لجنة التعزيز والتثقيف الصحي، لجنة البيئه ولجنة 

األطباء.
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توزيع العيادات والمراكز جغرافيًا

محافظة قلقيليه: مركز قلقيليه الصحي.

محافظة نابلس: املجمع الطبي في البلدة القديمه من 

نابلس، مركز سالم الصحي ومركز عورتا الصحي ومركز 

الباذان.

محافظة طوباس: مركز الشفاء،  والعيادة املتنقله.

محافظة رام هللا والبيرة: مركز املزرعة الشرقية، مركز 

بلعين، وكذلك عيادات متنقله في كل من رنتيس، رأس 

كركر  واللبن الغربي. وكذلك مركز دنيا التخص�ضي 

ألورام النساء.

محافظة الخليل: مركز طوارئ الخليل، مركز حلول 

الصحي، عيادة سعير والعيادة املتنقله.

محافظة بيت لحم: مركز بيت ساحور الصحي.

التعليم والتدريب المستمر للدائرة:

سعت دائرة الرعاية وبشكل مستمر إلى رفع قدرات ومهارات 

لعناصر  األسا�ضي  الرافد  ألنها  فيها  العامله  الطواقم 

عقدت  وعليه  املؤسسه،  وإستدامة  الجودة  تطبيقات 

إحتياجات  على  املبنيه  والتدريبات  الورش  من  العديد 

املؤسسه والعاملين/ات في هذه الدائره في مجاالت عدة  

حيث   ، او بدعوة خارجية  التي عقدتها املؤسسة  سواء 

98 موظف/ة من دائرة الرعاية الصحية  شارك أكثر من 

األولية ومن جميع املناطق في كثير من املؤتمرات والدورات 

وورش العمل ذات العالقة بعمل الدائرة .

واإلئتالفات  اللجان  من  العديد  في  الدائره  وتشارك 

مكافحة  ولجنة  االجتماعية  املحددات  كلجنة  الوطنيه 

الوطنيه  اللجنه  الطبيعيه،  الرضاعه  لجنه  التدخين، 

املزمنة،  األمراض  لجنة  الصحي،  والتثقيف  للتعزيز 

املرأة،  ضد  العنف  ملناهضة  األهليه  املنظمات  منتدى 

األمهات،  وفيات  لجنة  اآلمن،  اإلجهاض  حماية  إئتالف 

لجنة الصحة اإلنجابية، لجنة تحديث بروتوكول تنظيم 

الصحي  التجمع  وكذلك  الوطنية.   اإليدز  لجنة  األسرة، 

الذي تقوده منظمة الصحة العامليه. 

اللجان التطويريه لجودة الخدمات 
الصحيه:

تعتمد املؤسسة في تسيير عملها الصحي على عدة لجان 

منظمة تأخذ على عاتقها تيسير العمل وتلبية املتطلبات 

وتحكم   
ً
الالزمة لذلك وفق أحدث األنظمة املتبعة عامليا

عملها بروتوكوالت علمية وهي:

لجنة املختبرات:

وتعمل هذه اللجنة على مراقبة وتقييم األداء املنهي لكافة 

املختبرات الطبية في املؤسسة وتعتمد في عملها على برنامج 

املراقبة الخارجية وكذلك املراقبة الداخلية، وتهدف هذه 

اللجنة إلى رفع مستوى القدرات الفنية من خالل التعليم 

والتدريب املستمر وكذلك توحيد طرق ومنهجيات العمل 

من خالل دليل اإلجراءات املوحد ملختبرات املؤسسة .

لجنة التمريض:

والتقيد  البروتوكوالت  تطبيق  على  اللجنة  هذه  تعمل 

التطورات  مراعاة  مع  التمريضية  اإلجراءات  بدليل 

العلمية الحديثة لعلم التمريض. وكذلك تهدف إلى تعليم 

وتدريب الكوادر في جميع املجاالت التمريضيه.
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اللجنة الدوائية:

األدوية  توفير  آليات  تطوير  إلى  اللجنة  هذه  تهدف 

املؤسسة  وعيادات  مراكز  لكافة  الطبية  واملستلزمات 

بالكميات املناسبة وفي الوقت املناسب وطرق حفظها، 

وتطبيق سياسات ترشيد إستهالك الدواء. 

لجنة األطباء: 

وتهدف هذه اللجنة إلى تطوير األداء املنهي في جميع عيادات 

املؤسسه. 

لجنة البيئة:

ص من النفايات الطبية 
ّ
 وتهدف إلى متابعة عملية التخل

ونظافة املرافق الصحية.

لجنة التعزيز  والتثقيف الصحي:

عمل  في  األساسية  الركائز  إحدى  اللجنة  هذه  تعتبر 

املؤسسة في القطاع الصحي والتنموي، وتهتم هذه اللجنة 

املؤسسة  لدى  الصحي  والتعزيز  التثقيف  مواد  بدراسة 

وكذلك العمل على إنتاج مواد تثقيفية جديدة تتالئم مع 

إحتياجات القطاع الصحي والتنموي.

المؤشرات الصحية العامه
قدمت مراكز الرعاية الصحيه في عام 2015 أكثرمن 329 

ألف خدمة طبية وتشخيصيه ألكثر من 79 ألف مواطن/ة.

الجدول التالي يبين املؤشرات الصحية العامة في 11 مركز 

صحي تتبع املؤسسه.

العدداملؤشر الصحي

79758عدد املر�ضى الكلي

166182عدد الزيارات املكررة

163224عدد جميع الفعاليات الصحية

70910عدد زيارات العيادات التخصصية

647عدد العمليات الجراحية

60243عدد فعاليات املختبر

22937عدد فعاليات األشعة

العيادات الطبية التخصصية:
مراكز  معظم  في  التخصصية  الطبية  الخدمات  تقدم 

وعيادات املؤسسة حيث بلغ عدد املجاالت التخصصية 

ويعمل في هذه العيادات أكثر من  30 تخصص،  أكثر من 

الخدمات  هذه  من  إستفاد  وقد  إختصا�ضي/ة،   100

الزيارات  مجموع  وبلغ   ، مواطن/ة  ألف   35 من  أكثر 
زيارة وكانت أكثر الزيارات لعيادة   70910 لهذه العيادات 

النسائية،  األطفال،  والحنجرة،  واألذن  األنف  العظام، 

العالج  العامة،  الجراحة  القلب،  الجلدية،  العيون، 

الطبيعي واألمراض الباطنية. 

توزيع املر�ضى حسب حالة التأمين/ 2015:

النسبة العددحالة التأمين

%7193490غير مؤمنين

%782410مؤمنين

% 54

% 46

تو

إناث

ذكور

توزيع املر�ضى حسب الجنس/ لعام 2015

نسبة املر�ضى الجدد.
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50000
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29888




 حاالت اإلعفاء اإلجتماعي. 

عدد مر�ضى اإلعفاء عدد املر�ضى الكلي
االجتماعي 

النسبه

7975842855%
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العياده المتنقله: 
الحياة  مقومات  أدنى  إلى  يفتقرون  املهمشة  املناطق 
األمن  وكذلك  والعمل  واملسكن  والتعليمية،  الصحية 
الخدمات  مختلف  على  والحصول  الوصول  وصعوبة 
بسبب القيود التي يفرضها جيش االحتالل واملستوطنين. 
 في الوصول 

ً
ويواجه فريق العمل في هذه العيادات صعوبة

إلى تلك املناطق بسبب الحواجز العسكريه، أو اإلغالقات 
اإلسرائيليه وكذلك بسبب الطرق الوعرة. 

ويبين الجدول التالي عدد الحاالت التي تم معاينتها هذا 
بشكل عام وذلك   

ً
العام حيث يالحظ أن هناك تراجعا

بسبب اإلنخفاض في عدد املواقع التي يعمل فيها البرنامج 
)لعدم كفاية التمويل ( وكذلك بسبب اإلغالقات وصعوبه 
الوصول إلى تلك املناطق عدا عن مدة البرنامج القصيرة في 

عام 2015 

توزيع حاالت العيادات املتنقلة.
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البرامج  الصحيــة

الفقيرة  الفئات  في خدمة  املؤسسة  رسالة  من   
ً
إنطالقا

واملهمشة واملعزولة تقدم مؤسسة لجان العمل الصحي 
الطوارئ،  الطب العام،  الخدمات الصحية التي تشمل: 
خدمات املختبر،  الطفل السليم،  خدمات صحة املرأة، 
بشكل  وهذا  الدواء  وصرف  الصحي  والتعزيز  التثقيف 
مجاني وبشكل دوري وذلك عبر عياداتها املتنقلة في األغوار 
وفي  )9 مواقع(  وفي منطقة الجنوب  )7 مواقع(  الشمالية 
ورنتيس(.  اللبن  كركر،  رأس  قرى  )في  الوسط  منطقة 
العام  الطب  موظف/ة من   38 البرنامج  في هذا  ويعمل 
وطبيبات صحة املرأة واملثقفات الصحيات واملمرضات، 
العام  املتنقلة خالل  العيادة  من خدمات  إستفاد  وقد 
13 ألف مواطن ومواطنة. وقد مثلت  2015، ما يقدر ب 
في حين كانت نسبه  نسبة املستفيدين من الذكور42% 
هذه  سكان  أن  ذكره  الجدير  ومن   .58% املستفيدات 
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برنامج صحة المرأة.
إلى رؤية تقوم على أن   

ً
يعمل برنامج صحة املرأة إستنادا

لكل إمرأة فلسطينية الحق في التمتع بأعلى مستوى من 

الرعاية الصحية في كافة مراحل العمر التي تمر بها من 

ويتبنى  يعمل  البرنامج  أن  كما  الشيخوخة.  إلى  الطفولة 

اإلستراتيجية  األهداف  إلى   
ً
إستنادا الشغيلية   خططه 

للمؤسسة والتي تقوم على اإلستجابة للحقوق الصحية 

هذه  وتعزيز  الفلسطيني  للمجتمع  املتنامية  والتنموية 

الحقوق للمجتمع الفلسطيني وتحقيق الجودة الشاملة في 

كل مجاالت عمل املؤسسة. وتنفذ خدمات البرنامج في 14 

مركزصحي اضافة الى العيادات املتقلة التي وصلت الى16 

الضفة  الشمالية وفي جنوب  في منظقة االغوار   موقع 

الغربية. 

خدمات ونشاطات البرنامج :

في  والنساء  يستهدف البرنامج الفتيات في سن املراهقة، 

حيث يتم تقديم العناية خالل فترة  املرحلة االنجابية، 

خدمات  إلى  باإلضافة  الوالدة،  بعد  ما  وللنساء  الحمل 

حول  لهن  املشورة  تقديم  بعد  وذلك   ، األسرة  تنظيم 

حرية  وتترك  وسيلة،  كل  وميزات  األسرة  تنظيم  وسائل 

على قرارها وبما يناسبها من الناحية  اإلختيار للمرأة بناًء 

البرنامج  يسعى  التي   األخرى  األهداف  ومن  الصحية. 

إنقطاع الطمث وما  في مرحلة  النساء  لتحقيقها خدمة 

عمل  على  وتشجيعهن  لهن  التوجه  يتم   حيث  بعدها، 

الفحوصات للتق�ضي عن سرطان عنق الرحم وسرطان 

من خالل  ويتم إستهداف هذه الفئة من النساء  الثدي، 

تنظيم أيام العمل الطبية املجانية التي تنسق بالتعاون مع 

املؤسسات القاعدية في املجتمعات املحلية.

ومن النشاطات املحورية التي يعمل عليها البرنامج، عقد 

جلسات التوعية للطالبات والطالب في املدارس الثانوية 

في  الخدمات  يتلقين  اللواتي  للنساء  والجامعات وكذلك 

ودورات  جلسات  تنظيم  يجري  كما  الصحية،  املراكز 

توعية بالتنسيق مع املؤسسات الناشطة في املجتمعات 

املحلية. وتعقد دراسة االحتياجات للفئات التي يتم عقد 

بتنفيذ برامج التوعية، وتصمم  الجلسات لها قبل البدء 

البرامج التوعوية بناء على نتائج دراسة االحتياجات. كما 

يتم تقييم جلسات التوعية والدورات التي تنفذ لقياس 

مدى التغيير الذي يحصل على صعيد إكتساب املعارف 

مع  العمل  بعد   
ً
وخاصة التوجهات  وتعديل  واملهارات 

الفئات لفترات طويلة.  

يسعى برنامج صحة املرأة إلى إستهداف الشباب والرجال 

وتضمينهم في فعاليته وأنشطته، وذلك من خالل إدماجهم 

ومن خالل حث النساء  في جلسات التوعية التي تعقد، 

على إصطحاب أزواجهن عند زيارة املراكز وتلقي خدمات 

الرجال  مع  البرنامج  عمل  ويأتي  اإلنجابية،  الصحة 

جيد  مستوى  تحقيق  يمكن  ال  بأنه  القناعة  من  وذلك 

بمعزل عن العمل مع الرجال ورفع  من الصحة للنساء 

توعيتهم وتعديل توجهاتهم نحو قضايا الصحة اإلنجابية 

في  املختلفة  ألدوراهم  املسؤولية  وتحملهم  وممارساتهم 

قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية. 

الزيارات  البرنامج:  ينفذها  التي  املركزية  النشاطات  من 

 للنساء ما بعد الوالدة، لفحص األم 
ً
املنزلية للنساء وخاصة

والطفل بعد الوالدة وتزويد األم باملعلومات التي تحتاجها 

الزيارات  أن  كما  طفلها.  وصحة  صحتها  على  للحفاظ 

البيتية هي فرصة للتعرف على املحددات االجتماعية التي 

وبالتالي فإن التدخالت واإلرشادات  تؤثر في صحة األم، 
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التي تقدم تكون مراعية للواقع الذي تعيشه النساء. 

ويقدم البرنامج خدمة التق�ضي عن سرطان عنق الرحم 

وسرطان الثدي، من خالل تنظم جلسات التوعية لتزويد 

الذاتي  الفحص  أهمية  حول  ومهارات  بمعارف  النساء 

للثدي وعمل الفحوصات الضرورية من أجل اإلطمئنان 

وتنظم جلسات توعية مركزة ومكثفة ال  على صحتهن، 

وذلك  سيما في شهر أكتوبر للوقاية من سرطان الثدي، 

اورام  لتشخيص  التخص�ضي  دنيا  مركز  مع  التنسيق 

الثدي التابع للمؤسسة. 

اللواتي يتعرضن  كما يقوم البرنامج بالتدخل مع النساء 

للعنف، حيث  يتم التعرف على النساء اللواتي يتعرضن 

وكذلك تحويلهن إلى  ويقدم لهن الدعم الالزم،  للعنف، 

املؤسسات املختصة في الحاالت التي تحتاج متابعة. 

الخدمات املقدمة:

17 ألف زيارة، كان   بلغ عدد الزيارات املكرره هذا العام 

وبلغت  زيارة مكررة،   12000 منها ملتابعة ورعاية الحمل 

ما  أي   ،1730 الخطر:  للحمل  املقدمة  الخدمات  عدد 

نسبته%14 من مجموع حاالت خدمات الحمل. وقد بلغ 

ما  أي  خدمة،   4172 النسائية:  األمراض  عدد خدمات 

نسبته %24 من مجموع الزيارات املكررة، وعدد خدمات 

مجموع  من  نسبته14%  ما  أي   ،2365 األسرة  تنظيم 

وعدد حاالت فحص ما بعد الوالدة:  الخدمات املقدمة. 

وقد تم   ،340 وعدد حاالت مسحات عنق الرحم:   ،330

تحويل 297 لعمل تصوير ثدي.  

التثقيف الصحي:

مراحلهم  مختلف  في  واإلناث  الذكور  إستهداف  يتم 

العمرية املختلفة وفي أماكن تواجدهم املختلفة وقد  نفذ 

خالل هذا العام أكثر من 400 لقاء تثقيفي صحي وتنموي، 

وبلغ عدد الذين تم إستهدافهم خالل العام 2015 حوالي 

6198 ألف مستفيد/ة.

اإلجتماع اإلقليمي:

الشركاء  كافة  ضم  إقليمي  إجتماع  في  البرنامج  شارك 

وهم  أي«،  »أالس  اإلسبانية   املؤسسة  من  واملمولين 

الجمعية العربية للدفاع عن املرأة في األردن، ومن لبنان 

ومن فلسطين  مؤسسة املساعدات الشعبية اإلنمائية، 

مؤسسة لجان العمل الصحي، واإلغاثة الطبية وطاقم شؤون املرأة من قطاع غزة. 

وفي اإلجتماع نوقشت اآلليات واالستراتيجيات التي تم تبنيها لتنفيذ النشاطات املختلفة وتقييم للبرنامج من حيث نقاط 

القوة والنقاط التي بحاجة إلى تعزيز، وتم نقاش تحديات لها عالقة بالعمل الذي إستمر ملدة أربعة سنوات، وجرى عرض 

دراسة التقرير الذي أعد حول مدى حساسية املؤسسة لقضايا النوع االجتماعي، وتم نقاش للبحث الذي عقد على مستوى 

إقليمي حول توجهات الرجال والذكور لقضايا الصحة اإلنجابية والجنسية. وعقدت دورة حول مفهوم الذكورية وقضية 

 ويضم كافة الشركاء مفيد 
ً
إدماج الرجال في قضايا الصحة اإلنجابية والجنسية، ويعتبر االجتماع اإلقليمي الذي يعقد سنويا

 من حيث تبادل الخبرة بين الشركاء والتعليم املتبادل .  
ً
ومثمر جدا

مقارنه عدد الحاالت في برنامج صحة املرأة 2014-2015 
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برنامج رعاية مرضى السكري:
 
ً
مرض السكري كغيره من األمراض املزمنة التي تشكل عبئا

 حقيقية على الصعيد العالمي والوطني، 
ً
ومشكلة  

ً
صحيا

 حسب 
ً
تقريبا  13% وتبلغ نسبة هذا املرض في فلسطين 

 على إزدياد عدد املر�ضى املصابين 
ً
بعض الدراسات. وبناءا

بهذا املرض سعت مؤسسة لجان العمل الصحي لتقديم 

 من أهم البرامج 
ً
خدماتها عبر هذا البرنامج الذي يعد واحدا

املعززة للصحة والتي تتما�ضى مع االحتياجات الصحية 

للمر�ضى املصابين بالسكري.

املجمع  مركز  عورتا،  مركز  مراكز:   4 في  البرنامج  يعمل 

الصحي.  سالم  مركز  الصحي،  الباذان  مركز  الطبي، 

ويقدم البرنامج خدماته ملر�ضى السكري من خالل عمل 

 إلى دليل 
ً
الفحوصات املخبرية واملتابعة العالجية مستندا

وبروتوكول رعاية مر�ضى السكري املعمول به في املؤسسة، 

كما يقوم الطاقم الصحي بعمل جلسات تثقيفية وإرشاد 

لذوي  الحاالت  لتحويل  باإلضافة  للمستفيدين/ات 

اإلختصاص للمتابعة والعالج.

إناث   81%(  805 بلغ عدد املر�ضى املراجعين هذا العام 

و%19 ذكور( ومن ضمن هذا العدد اضافة الى اصابتهم/ن 

بمرض السكري فلدى 481 منهم  ايضا ارتفاع بضغط الدم 

)402 اناث، 81 ذكور(. كان أكثر عدد املر�ضى والزيارات قد 

سجلت في مركز املجمع الطبي حيث بلغت 477 مريض/ة 

أي بنسبة %59 من مجموع مر�ضى السكري، وكانت أقلها 

%4، ووصل عدد املر�ضى الجدد  في مركز الباذان بنسبة 

19 مريض/ة، وبلغت حاالت املراجعة 2500 مراجعة، وتم 

28 حالة الى تخصصات طبية كالسكري والعيون  تحويل 

املستشفيات.  الى  ومنهم  والتغذية  واالعصاب  والكلى 

واستفاد 577 مريض/ة من لقاءات التوعية الصحية ذات 

العالقة بمرضهم/ن عبر عقد 59 لقاءا تثقيفيا .

برنامج الصحة المدرسية:
على   

ً
ينفذ هذا البرنامج في منطقه القدس ويركز أساسا

التعزيز والتوعيه الصحية املدرسيه، حيث تقدم خدمات 

التثقيف الصحي وصحه البيئة املدرسيه والتق�ضي الطبي 

برنامج  إلى  باإلضافه  واألسنان  الفم  صحة  وخدمات 

الصحة  وزارة  مع  بالتنسيق  املوحد  الوطني  التطعيم 

الفلسطينيه وذلك في 60 مدرسه وبنسبه تغطيه تصل إلى 

%38 من مدارس القدس.

وقد بلغ مجموع الطلبه املستفيدين من هذا البرنامج أكثر 

من 21 ألف طالب وطالبه.

ومن ابرز نشاطات البرنامج:

الكشف املبكر عن األمراض 

يقوم البرنامج بتقديم خدمات الفحص الطبي والتق�ضي 

للصف األول في 36 مدرسه ،وصل عدد الطلبة املستفيدين 
واالناث  الذكور647  شكل  1390طالب/ه  التق�ضي  من 

743 ، حيث تم إكتشاف:191 حالة ضعف نظر، 3 حاالت 

حول، 8 حاالت مرض متوقع في القلب ) 5 ذكور و3 إناث(، 

4 حاالت خصيه مهاجره، و24 حالة سمنه)  حالة فتق، 

)8 ذكور و12  إناث(، و20 حالة قصر قامه  20 ذكور و4 

وقد تمت متابعة جميع الحاالت املكتشفه عبر  إناث(، 

التأكد من التشخيص وكذك العالج وتم االحتفاظ بهذه 

املتابعات في ملف الطالب/ه الطبي.

فحص األسنان 

رابع  أول،  طالب وطالبه من صفوف   5052 تم فحص 

وذلك  ذكور  و2124  إناث   2998 منهم  وعاشر  وسابع 

تم  حيث  الطالب  لدى  األسنان  تسوس  نسبة  لتقليل 

تغطيه الشقوق السنيه لطالب الصف األول وعددهم 

وبلغ مجموع الطالب الذين ال   )5%( طالب وطالبه   352

يوجد لديهم مشاكل في األسنان 699 طالب وطالبه بنسبة 
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من   26% ووجد أن هناك  من مجموع الطالب.   13 8%

الطالب بحاجه إلى تقويم في صفوف رابع وسابع وعاشر 

وأن %4 7 من الطالب أسنانهم متسوسه وبحاجه لحشوة 

أسنان، و%4 1 أسنان مفقوده، و7 1 % أسنان محشوة.

التطعيم  

مدرسة وبلغ   46 بلغ عدد املدارس التي شملها التطعيم 

مجموع الطالب الذين شملهم التطعيم من صفوف أول 

وتاسع )2500( طالب وطالبة من مجموع )2550( طالب 

مجموع  من   )99%( إلى  وصلت  تغطية  بنسبة  وطالبة 

الطالب.

فحص النظر والعيون

تم فحص النظر لصفوف أول وخامس وثامن وكان عدد 

طالب   1563 منهم   3452 الطالب الذين تمت معاينتهم 

حالة ضعف  تشخيص531  جرى  حيث  طالبه  و1889 

نظر)271 إناث و260 ذكور(، و5 حاالت حول وتم تأكيد 

تشخيص 354 حالة أي بنسبة %87 وكان مجموع الطالب 

الذين وضعوا نظارات طبيه 243 

التعزيز والتثقيف الصحي

 تم عقد 404 محاضرات صحيه للطالب إستفاد منها   1

3122 طالب و6936 طالبه. 

تنفيذ 38 يوم صحي وكانت حول النظافة الشخصيه   2

عدد  وبلغ  الصحي  الغذاء  عن  رسم  ومسابقه 

املشاركين 3065 منهم 154 من أولياء أمور الطلبة.

  صحيه للطالب وبلغ عدد املشاركين   3
ً
تم عقد 67 دورة

وتمحورت حول  إناث.   1128 طالب/ه منهم   1741

وصحة  حياتية  ومهارات  األولي  واإلسعاف  التغذية 

وكذلك  والعنف  الطريق  على  والسالمة  املراهقه 

دورات في عملية اإلخالء اآلمن.

أيام مفتوحه وحملتين عن النظافة   4  6 كما تم عقد 

وصحة األسنان.

اللجان الصحيه:

نفذ البرنامج 226 إذاعه صباحيه تناولت مواضيع مختلفه 

صحة  الغازية،  املشروبات  الشخصيه،  النظافه  مثل 

 122 تم عمل  كما  والخضار،  الفواكه  وفوائد  األسنان 

مجلة حائط تتناول بعض القضايا الصحية والسلوكية.

خدمات اإلسعاف األولي:

أولي  إسعاف  خدمات  لها  قدمت  التي  الحاالت  عدد 

الهيئات  من  و129  وطالبة  طالب   837 العيادات  في 

التدريسية.

التنسيق والتشبيك

مختلف  مع  وتنسيقة  تشبيكة  كذلك  البرنامج  واصل 

الجهات ذات العالقة بعمله مثل مديرية التربية والتعليم 

ومديرية صحة محافظة القدس،  في محافظة القدس، 

 مع املجتمع املحلي ومؤسساته حيث عقد أكثر من 
ً
وأيضا

48 لقاء خالل العام 2015 
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واألسنان،  الطوارئ  العام،  الطب  املركز خدمات  يقدم 

الجراحة  وخدمه   )
ً
تخصصا  23( تخصصية  خدمات 

واإلسعاف.  الطبي  والتصوير  األشعه  املختبر،  النهارية، 

الثامنة  الساعه  من  األسبوع  أيام  طيله  املركز  ويعمل 

.ومن الجدير ذكره أنه سيتم 
ً
وحتى العاشرة ليال  

ً
صباحا

إفتتاح مستشفى الدكتور أحمد املسلماني في عام 2016

يتميز املركز بعالقات جيدة مع املجتمع املحلي ومؤسساته 

وكذلك بعالقات دولية وعربية وأجنبيه.
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تثقيفي صحي شارك فيها أكثر من  لقاء   20 نظم املركز 

333 مستفيد/ة، كما تم تنفيذ دورة إسعاف أولي لطالب 

طالب/ة.   40 منها  إستفاد  املفتوحة  القدس  جامعة 

املتنوعه  التثقيفيه  النشاطات  عقد  في  املركز  وينشط 

في أيام تواجد العيادات التخصصيه في املركز،   
ً
وخاصة

ونفذت طواقم املركز 199 زيارة منزلية للمر�ضى. 

يتميز املركز بعالقات جيدة مع املجتمع املحلي ومؤسساته 

 عالقه قوية مع بنك القاهرة عمان حيث تم 
ً
فتربطه مثال

 للعالج موظفيه، وله عالقات جيدة 
ً
 مغلقا

ً
إعتماده مركزا

اللجنة  في  املركز  ويشارك  املختلفه.  التأمين  مع شركات 

املركز  مدير  .ويشارك  املحافظة  في  والطوارئ  الصحيه 

كعضو في لجنه إعمار وتطوير مستشفى وكاله الغوث.

تأسس املركز عام 1988 وقد تطور حيث أصبح من أكبر 

ساحور  بيت  مدينه  وفي  املؤسسة  في  الصحيه  املرافق 

 
ً
تخصصية وغرف عمليات مجهزة  

ً
أقساما املركز  .يضم 

بأحدث األجهزة. وبلغ عدد العاملين/ات فيه 26 موظف/ة 

بوظيفة كامله و10 بوظيفة جزئية.

يعتبر أحد أكبر مراكز املؤسسة وقد تأسس في عام 1990 

2004 ويعمل املركز من  وأفتتح مبناه الجديد مطلع عام 

 
ً
 وحتى الساعة الحادية عشر ليال

ً
الساعة الثامنة صباحا

طيله أيام األسبوع ويتم العمل في املركز من خالل طواقمه 

التي تضم 22 موظف/ة.

يقدم املركز خدمات: الطب العام، الطوارئ، صحة املرأة، 

النهارية،  الجراحة  تخصص(،   14( تخصصية  خدمات 

املختبر، األشعة، والتصوير الطبي واإلسعاف.
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مركز حلحول الصحي:
2005 تم بناء املبنى  1998 وفي عام  تأسس املركز في عام 

ويقدم خدمات  ثالثة طوابق.  يتكون من  الذي  الجديد 

الطب العام والطوارئ، صحة املرأة، خدمات تخصصية 

األشعة والتصوير الطبي هذا  املختبر،   ،)
ً
تخصصا  13  (

باإلضافة إلى خدمات وحده التأهيل. ويعمل املركز طيلة 

وحتى العاشره   
ً
أيام األسبوع من الساعة الثامنة صباحا

 ويخدم املركز سكان مدينة حلحول والبلدات املجاوره.
ً
ليال

مؤشرات منتقاة:
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ينشط الطاقم في مركز حلحول الصحي باألعمال الطوعيه 

والتثقيف  التعزيز  مجال  في  وكذلك  العام  مدار  على 

ويتميز املركز بعالقته الجيدة مع املجتمع املحلي  الصحي. 

املجاورة  والبلديات  حلحول  بلدية   
ً
وخاصة ومؤسساته 

وكذلك مديرية صحة شمال الخليل.كان للمركز دورا مميزا 

في الهبة الشعبية تمثلت باعالن حالة الطوارئ واستنفار 

الطوارئ على  فتم فتح    ، الكوادر الصحية واملتطوعين 

مدار الساعة الستقبال  الجرحى وتقديم االسعاف الالزم 

لهم.  

مركز طواريء الخليل:
تعتبر البلدة القديمة في الخليل من أكثر مناطق الضفة 

املستوطنين  وجرائم  صالفة  بسبب  معاناة  الغربية 

وعنجهية االحتالل اإلسرائيلي وكثرة الحواجز العسكرية 

واإلغالقات املتكررة، وعليه إرتأت مؤسسة لجان العمل 

 من فلسفتها الراميه إلى تقديم الخدمات 
ً
الصحي وإنطالقا

الصحية والتنموية للمهمشين وتعزيز صمودهم تأسيس 

مركز طوارئ الخليل في عام 2002 في املنطقة والذي أصبح 

املرفق الصحي الوحيد الذي يقدم خدمات الطب العام 

اإلختصاص  وخدمات  املرأة  صحة  وخدمة  والطوارئ 

)11تخصص( واملختبر واألشعة. ويعمل املركز من الساعة 

ومن   .
ً
وحتى الساعه الحادية عشرة ليال  

ً
الثامنة صباحا

الجدير ذكره أنه تم إغالق املركز واإلعتداء على طواقمه  

الهبة  بدايه  منذ  مرات  عدة  االحتالل  قوات  قبل  من 

مما صعب من مهمة الكادر  الشعبية في اكتوبر/2015 

الصحي في تقديم خدماته عدا عن إعاقة وصول وحصول 

املواطنين/ات لخدمات املركز.

مؤشرات منتقاة:

قام الكادر العامل في املركز بعقد فعاليات تثقيفية  صحيه 

وعقد دورات إسعاف أولي في البلدة القديمة من الخليل 

كما  مواطن/ة.   476 وبلغ عدد املستفيدين/ات أكثر من 

تم تنفيذ العديد من الزيارات املنزليه من قبل املمرضة 

وطبيب املركز لبعض مر�ضى األمراض املزمنة في املنطقة 

 في ظل اإلغالقات. 
ً
وخاصة

يتميز املركز بعالقات جيدة مع لجنة إعمار البلدة القديمه 

ومع بلدية الخليل ومع املجتمع املحلي.
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المجمع الطبي/نابلس:
تم تأسيس هذا املركز في عام 1989 في البلده القديمه من 
واملهمشين حيث  مدينة نابلس من أجل خدمة الفقراء 
تقدم فيه خدمات الطب العام والطوارئ وصحة املرأة 
واألسنان وبرنامج رعاية السكري والطفل السليم وكذلك 
املختبر.  وخدمة  تخصصات(   6( تخصصيه  خدمات 
موظف/ة وينشط املركز في تنظيم   14 ويعمل في املركز 
 
ً
وخاصة التثقيفيه  املحاضرات  وكذلك  الطبيه  األيام 
حول األمراض املزمنة كمرض السكري. ويعمل املركز من 
من   

ً
وحتى الساعة الثانية ظهرا  

ً
الساعة الثامنة صباحا
السبت وحتى الخميس.

مؤشرات منتقاة:
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ً
نشاط تثقيفيا  115 قام الكادر العامل في املركز بتنفيذ 

أمراض  اإلنجابية،  الصحة  السكري،  مرض  تناولت 

األوعيه الدمويه والوقاية منها، والتغذية السليمة وغيرها 

 1221 النشاطات  هذه  من  املستفيدين/ات  عدد  وبلغ 

دورة صحية   26 تنفيذ  تم  ذلك  إلى   
ً
إضافة مواطن/ة. 

لألهالي إستفاد منها 460 مواطن/ة.

مركز الشفاء الصحي/طوباس:
تأسس املركز في عام 1996 ويقدم خدمات الطب العام، 

الطوارئ، صحة املرأة، الطفل السليم، األسنان، خدمات 

والتصوير  األشعة  املختبر،   ،)
ً
تخصصا  12( تخصصيه 

13 موظف/ة بوظيفة كامله و4  ويعمل في املركز  الطبي. 

موظفين/ات بوظيفة جزئية. 

مؤشرات منتقاة:

لقاءات  عقد  في   2015 عام  في  الصحي  الطاقم  نشط 

التثقيف الصحي في مختلف املواضيع وذلك من خالل 

برنامج صحة املرأة حيث أنجز أكثر من 93 لقاء وبحضور 

أكثر من 2400 مستفيد/ة، كما وأنجز 4 دورات صحية في 

مواضيع مختلفة إستفاد منها أكثر من 250 مواطنة. 
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مركز عورتا الصحي:مركز الباذان الصحي:

تأسس املركز عام 1994 كعيادة برامج ثم تطور وتم شراء 

موقع جديد )الحالي( في عام 2001 

ويقدم املركز خدمات الطب العام، الطوارئ، صحة املرأة، 

الطفل السليم، برنامج رعاية مر�ضى السكري، األسنان، 

واملختبر. يقوم طاقم املركز بتفيذ العديد من املحاضرات 

والخميس  ويعمل املركز أيام السبت واألربعاء  التثقيفية. 

.
ً
 وحتى الثامنة مساءا

ً
من الثامنة صباحا
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 تناولت مواضيع 
ً
 تثقيفيا

ً
18 نشاطا قام كادر املركز بعمل 

تغذية الحامل، ومواضيع في الصحة اإلنجابيه وبلغ عدد 

املستفيدات منها 250 سيدة.

تأسس املركز في عام 1989 ويقدم خدمات الطب العام، 

في  يعمل  السكري.  مر�ضى  رعاية  وبرنامج  املرأة،  صحة 

املركز4 موظفين/ات وغطي املنطقة بيومي عمل )اإلثنين 

 وحتى الثانية ظهرا(ً.
ً
والثالثاء من الساعة الثامنة صباحا

مؤشرات منتقاة:
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مركز سالم الصحي:

 تأسس املركز عام 1988 ليلبي االحتياجات الصحية ألهالي 
الطوارئ،  العام،  الطب  املركز خدمات:  يقدم  املنطقة. 
السكري.  مر�ضى  رعاية  وبرنامج  واملختبر  املرأة،  صحة 
ويعمل في املركز5 موظفين/ات. ويعمل املركز يومي األحد 
.
ً
 وحتى الثانيه ظهرا

ً
والخميس من الساعة الثامنة صباحا
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مركز المزرعة الشرقية:

الحالي في عام  1989 وقد تم تشطيب البناء  تأسس عام 

2008 وبدأ العمل فيه عام 2009 وهو بالشراكه مع وزاره 

الصحة الفلسطينيه.

يعتبر املركز الوحيد في املنطقه من حيث شمولية الخدمات 

صحة املرأة،  الطوارئ،  املقدمة كخدمات الطب العام، 

املختبر،  تخصصات(،   6( تخصصيه  خدمات  األسنان، 

 إلى 
ً
واألشعة. ونشط طاقم املركز في الزيارات املنزلية إضافة

محاضرات التثقيف الصحي، ويعمل املركز من يوم السبت 

 وحتى الثامنة 
ً
وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا

 ويتكون فريق العمل فيه من 7 موظفين/ات .
ً
مساءا

مؤشرات منتقاة:
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 تثقيفيا داخل املركز حول 
ً
في عام 2015 تم تنفيذ 40 نشاطا

مواضيع صحية وتنموية لكال الجنسين وبحضور أكثر من 
813 مواطن/ة، وقام الطاقم بعمل 61 زيارة منزلية للمر�ضى. 

مركز بلعين الصحي:

بلعين قرية فلسطينية تتبع ملحافظة رام هللا والبيرة، وتقع 

12 كم غرب مدينة رام هللا في وسط الضفة  على مسافة 

الغربية وعلى مسافة 4 كم شرق حدود أرا�ضي العام 1948، 

العازل  اإلسرائيلي  العنصري  الفصل  جدار  من  بالقرب 

الفلسطيني  املركزي  للمكتب  ووفقا  الغربية  الضفة  في 

لإلحصاءات فإن عدد سكان بلعين يصل إلى  1800 نسمه. 

في  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  فلسفة  مع   
ً
وتماشيا

تقديم الخدمات الصحية والتنمويه للمهمشين في املناطق 

املعزولة تم تأسيس مركز بلعين الصحي في النصف الثاني 

الطوارئ،  العام،  الطب  ليقدم خدمات   2015 من عام 

صحة املرأه، األسنان واملختبر.

مؤشرات منتقاه:
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ومن الجدير ذكره أن تأسيس هذا املركز جاء بعد أن قامت 

وزارة الصحة الفلسطينيه بفك الشراكه مع مؤسستنا في 

منطقة كفر نعمة في  بداية النصف األول من عام 2015
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مركز دنيا التخصصي ألورام النساء
»دنيا" املركز التخص�ضي ألورام النساء، أحد مراكز مؤسسة 

املختص  فلسطين  في  األول  ويعد  الصحي،  العمل  لجان 

بتقديم خدمات الكشف املبكر لسرطان الثدي والنسائيه. 

ويعمل على تنمية   ،2011 وهو مركز غير ربحي تأسس عام 

، ذوي 
ً
 ودوليا

ً
وتعزيز العالقات مع مؤسسات وأفراد، محليا

الفلسطيني،  املجتمع  تجاه  ومسؤولة  إيجابية  توجهات 

الثدي  أورام  عن  املبكر  الكشف  خدمات  املركز  ويقدم 

 
ً
بجودة عالية ووفقا وتشخيص األورام النسائية األخرى، 

ومن خالل فريق محفز  العاملية،  والبروتوكوالت  للمعايير 

 من مبدأ "الصحة حق للجميع", 
ً
وذي كفاءة عالية، إنطالقا

وللمساهمة في التقليل من نسب الوفيات جراء هذا املرض 

وتحسين جودة حياة النساء الفلسطينيات.

يعمل املركز خمسة أيام في األسبوع  من األحد وحتى الخميس 

ويبلغ عدد العاملين فيه  من الساعة الثامنة حتى الرابعة. 

بوظيفة  و5  كاملة،  بوظيفة  منهم7  وموظفة   
ً
موظفا  13

جزئية، وفي املركز طبيبات صحة مرأة، إختصاصية أشعة، 

وفنيات أشعة ومختبر، باإلضافة إلى طبيب أخصائي أورام 

وإستشاري لجراحة األورام.

الخدمات:

عالية  جودة  ذات  تشخيصية  خدمات  دنيا  مركز  يقدم 

وبتكلفة مالئمة، للكشف املبكر عن أورام الثدي والنسائية 

ومنها:

- الفحص السريرى

- الفحص اإلشعاعي )املاموغرام( 

- فحص األلتراساوند 

- الفحص النسائي ومسحة عنق الرحم

- مختبر السيتولوجي

- إستشارة أخصائى األورام

- فحوصات مخبرية شاملة

في  املتميزه  التشخيصية  الخدمات  “دنيا”  ويقدم  كما 

املراحل  فى  األورام  تشخيص  على  تساعد  التى  فلسطين 

املبكرة ما يعني نسب شفاء عالية من خالل الخدمات التالي:

- أخذ الخزعة من الثدي بمساعدة األلتراساوند.

- وضع عالمة ملساعدة الجراح على تحديد مكان الورم قبل 

العملية.

- وضع عالمة لتحديد مكان الورم قبل العالج الكيماوي.

- تنظير عنق الرحم و أخذ خزعة من عنق الرحم.
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- الخدمات التكميلية مثل العالج الطبيعي والدعم النف�ضي 

بشكل جزئي.

تنمية املوارد البشرية العاملة في املركز وفق املعايير العاملية 

لضمان الكفاءة واملهنية:

يهتم املركز بتطوير طاقمه لذلك أوفد بعض موظفيه/اته 

لدورات وورش عمل تطويريه ولحضور مؤتمرات و دورات 

سواء عبر املؤسسة أو من خالل دعوات خارجية. ويحرص 

الطاقم على اإللتزام بالبروتوكوالت العاملية في التعامل مع 

النساء واملصابات. 

التميز في تقديم الخدمات التشخيصية والخدمات الداعمة 

ذات الجودة وبتكلفة مالئمة:

نتيجة لجهود الطاقم والخدمات املقدمة فقد تم هذا العام 
معاينة 1959 سيدة منهن 919 زيارة جديد،

سيدة مصابة بأورام حميدة   600 وتم تشخيص أكثر من 

وبحاجة للمتابعة املستمرة حسب البروتوكوالت العاملية، 

سيدة مصابة  وتم تشخيص20  خزعة،   62 تم أخذ  كما 

مما يدل على أن  بسرطان الثدي ثلثهن في املراحل املبكرة. 

مجموع التدخالت التى يقوم بها املركز من تثقيف وترويج 

الكشف  في  تساهم  التشخيص  في  ودقة  توعية  وحمالت 

الثدي ويزيد من رصيد سمعة املركز  املبكر عن سرطان 

والثقة به وبالتالي اللجوء إليه.

كما تم وضع 24 عالمة في الثدي )سلك يوضع في الثدي في 

 مما يساعد طبيب 
ً
 أو عميق جدا

ً
حال أن الورم صغير جدا

وبالتالي تشخيص  بدقة عالية  إليه  الوصول  في  الجراحة 

إمرأة   400 هذا وقد إستفادت  عالية(.  مبكر ونسبة شفاء 

من اإلعفاء االجتماعي.

تنمية وتعزيز عالقات املركز على املستوى املحلي و الدولي:

املحلية  العالقات  من  واسعة  بشبكة   2015 عام  تميز 

والدولية، وقد تشكلت شراكات للمركز كانت بارزة في معظم 

النشاطات التي نفذها أو من خالل تقديم الدعم املادي 

واملعنوي كتغطية تكلفة الحاالت االجتماعية أو املشاركة في 

الحمالت التوعوية، وكان لإلعالم دور هام في التوعية عن 

أهمية الكشف املبكر.

على الصعيد الدولي :

إستقبل املركز عدة وفود دولية سواء من مؤسسات أو افراد 
رام هللا في  وإتحاد أبناء  بريطانيا وأمريكا،  شملت إسبانيا، 

أمريكا وجمعية قلب الرحمة حيث تعرفت الوفود على املركز 

.
ً
 أو تقنيا

ً
وأبدت االستعداد للتعاون ودعمه ماديا

على املستوى املحلي :

تميزت عالقة املركز مع بعض البنوك والشركات والجامعات، 

دعم   
ً
وذلك بهدف الدعم املادي واملعنوي والتقني وخاصة

الحاالت االجتماعية ورعاية حمالت إعالمية توعوية حول 

الكشف املبكر عن سرطان الثدي. 

التعاون مع الجامعات والكليات املحلية: 

تميزت هذه الفترة بالعالقة مع الجامعات)القدس، بير زيت، 

كلية مجتمع الطيرة، كلية إبن سينا(، وأصبح املركز مرجعية 

ملعظم الجامعات في موضوع سرطان الثدي حيت تم إنجاز 

عدة أبحاث ومشاريع للتخرج الطلبة من خالل مركز دنيا.

: اقام املركز حفال خيريا لصالح شراء جهاز  الحفل الخيري 

للعشاء  وكان   ، االجتماعية  الحاالت  وتغطية  تشخي�ضي 

 23( وشركات   )9 )عدد  لبنوك  واسعة  مشاركة  الخيرير 

شركة(  ومؤسسات وشخصيات اعتبارية مختلفة .

لجنة  تشكيل  على  العمل  تم  املركز:  اصدقاء  لجنة 

أصدقاء للمركز والهدف من تشكيلها تقديم الدعم املادي 

لضمان  والدولي  املحلي  املستوى  على  للمركز  واللوجستي 

استمرارية عملة وتغطية نفقاته الجارية.

املبكر عن  الكشف  املجتمعي حول  التثقيف  و  التعزيز 

سرطان الثدي:

 -  نشط املركز خالل عام 2015 في تنفيذ حمالت التوعية 

املبكر عن  الكشف  للترويج ألهمية  والحمالت اإلعالمية، 

69 ورشة توعوية في  سرطان الثدي. فقد تم عقد أكثر من 

مواقع مؤسسة لجان العمل الصحي بالتعاون مع برنامج 

صحة املرأة في املؤسسة، شمال وسط وجنوب فلسطين، 

املدارس  وبعض  النسوية  املؤسسات  مع  بالتعاون  وأيضا 

وتم  إمرأة   2000 من  أكثر  منها  إستفادت  والجامعات، 

خاللها فرز الحاالت التي تعتبر من الفئة املعرضة لخطر 

الفحوصات  لعمل  تحويلها  وتم  الثدي  بسرطان  اإلصابة 

التشخيصية في مركز دنيا.
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العام  هذا  وتميزت  السنوية:  التوعوية  إكتوبر  حملة 

بمشاركة عدد كبير من املؤسسات الوطنية الحكومية وغير 

والبيرة،  هللا  رام  محافظة  شاركت  حيث  فيها.  الحكومية 

وشبكة أجيال اإلذاعية،  وبنك فلسطين،  وبلدية رام هللا، 

وشركة املشروبات الوطنية، وإذاعة نساء أف أم، وتلفزيون 

الشراكة  لهذه  وقد كان  والجامعات واملدارس.  فلسطين، 

الدور الهام سواًء في تغطية الحاالت االجتماعية إو إيصال 

التوعويه  النشرات  توزيع  عبر  للنساء  التوعية  رسائل 

والتلفزيونية  اإلذاعية  الرسائل  الصحية وعبر  والتثقيفية 

هذا وقد  اإلذاعية.  التلفاز واملحطات  اللقاءات على  وعبر 

لجنة  وهي  الداعمات"  املتعافيات  "مجموعة  تشكيل  تم 

داعمة من النساء الناجيات من سرطان الثدي واللواتي تم 

تشخيصهن في مركز دنيا لتقديم الدعم النف�ضي للمريضات 

الجديدات وقد بدأن بتلقي التدريب الالزم في هذا املجال.

الرعايـة  بدائـرة  الخاصـه  المشـاريع 
الصحية األولية

من املشاريع التي نفذت في عام 2015:

مشروع تقديم خدمات صحيه وطبيه شامله لألسر   1

املتحده  األمم  برنامج  من  املنتفعة  الفلسطينية 

 DEEP برنامج مساعده الشعب الفلسطيني  اإلنمائي- 

األسر  عدد  بلغ  الخيريه.  قطر  جمعية  من  واملمول 

املستفيدة منه أكثر من 189 أسره في منطقة الجنوب 

،وتم  الوسط  منطقه  في  وكذلك  وقلقيليه  وطوباس 

االنتهاء من عمل املشروع في 20\9\ 2015 

في  خدمة   9562 من  أكثر  تقديم  تم  املشروع  عبر 

خدمات  خدمات،  عام1910  )طب  املؤسسه  مراكز 

تصوير  خدمة،   1211 مختبر  خدمات  تخصصية2051، 

أشعه وتلفزيوني 636 خدمة، خدمات تقديم الدواء 2949 

خدمة في جميع املناطق للحاالت املكفولة و75خدمه لتوفير 

دواء لحاالت الطوارئ ملر�ضى األمراض املزمنة الذين تم توفير 

27 عملية جراحيه  6 أشهر(، وتم إجراء  عالجهم ألكثر من 

وتم توفير أدوات  في مستشفيات مختلفه،  )عيون وعظام( 

مساعده لكثير من املنتفعين/ات منها 32 سماعه طبيه و62 

نظاره طبيه، و3 كرا�ضي كهربائيه، و12 كر�ضي متحرك، و13 

وساعة  أحذيه طبية،  و5  فرشه طبيه،  و11  سرير طبي، 

1965 كيس من الحفاظات لذوي  ناطقه‘ باإلضافه لتوفير 

وذوات اإلعاقه، كما تم توفير 8 أطراف سفلية )صناعية(. 

ومن الجدير ذكره أنه كان لخدمات املشروع األثر الكبير 

على حياة املستفيدين/ات، فكان هناك الكثير من الحاالت 

املرضيه املزمنة واإلعاقات املركبه التي تم تلبية إحتياجاتها 

وجميعها تكللت بالنجاح.

مشروع تحسين وتسهيل عملية الوصول إلى خدمات   2

مؤسسة  من   املمول  والجنسيه  اإلنجابيه  الصحية 

الصحة  بمواضيع  خاص  وهو  اإلسبانية  أكسور 

رفع  إلى  ويهدف  املرأة  برنامج صحة  اإلنجابيه ضمن 

وينفذ املشروع في  الوعي فيما يخص حقوق النساء 

طوباس وقلقيليه وقد إنتهى في نهايه شهر 3/2015 
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مشروع خدمات الطوارئ الطبية في إطار برنامج   3  3-

الصحة املدرسية لطالب املرحلة االبتدائية والثانوية 

في القدس الشرقية املحتلة املمول من إقليم الباسك 

القدس  في  املدرسيه  الصحه  برنامج  بدعم  وخاص 

نهايه  في  الثالثة  بمرحلته  املشروع  بدأ  وقد  املحتله 

جوانب  لتغطية  املشروع  نشاطات  وتنوعت   2014

الصحة املدرسية. 

11مركز   4 مشروع دعم خدمات برنامج صحه املرأة في 

الغربية  الضفة  في  الصحي  العمل  للجان  تابع  صحي 

املمول من املؤسسه السويديه والذي يتبنى جزء من 

نشاطات  برنامج صحه املرأة وملدة 3 أعوام ويركز على 

قضايا تنموية اجتماعية ضمن البرنامج.

مشروع رفع كفاءة طاقم مركز دنيا التخص�ضي الورام   5

السرطان  ملر�ضى  النف�ضي  الدعم  في موضوع  النساء 

واملمول من املمثليه النمساوية.

لخدمات    6 النساء  وصول  وتعزيز  تحسين  مشروع 

الصحة الجنسية واإلنجابية املمول من مؤسسة هيليا 

مدة املشروع سنة بدأ في الربع األخير من  اإلسبانية: 

عام 2015 ويدعم املشروع نشاطات من خالل برنامج 

صحة املرأة الخاصة بتقديم وعقد جلسات التوعية 

ورفع الوعي وتشكيل مجموعات نسوية في املناطق التي 

تعمل املؤسسة بها.

16 يوم ملناهضة العنف املبني على   7 مشروع حملة ال 

:تم تنفيذ نشاطات  ملده شهر بدعم  النوع االجتماعي 

من مؤسسة مفتاح وصندوق األمم املتحدة للسكان: 

حيث تم تنفيذها في منطقة األغوار الشمالية في مناطق 

ما يسمى«ج«، وهدفت النشاطات إلى الحد من العنف 

املبني على النوع االجتماعي وذلك عبر تنظيم جلسات 

والرجال من أجل  توعية وإستهداف الشباب والنساء 
رفع وعيهم وحثهم على وقف العنف املبني على النوع 

 العنف ضد النساء. 
ً
االجتماعي وتحديدا

وحدة للدعم النف�ضي و تعزيز نشاطات   8 بناء  مشروع  

مركز دنيا لتشخيص أورام الثدي و النسائية املمول 

تطوير املؤسسات  من البنك الدولي من خالل مركز  

األهليه الذي يغطي تكلفه فحوصات للكشف املبكر 

عن سرطان الثدي ل400 إمرأه وكذلك تدريب طاقم 

مركز دنيا في موضوع الدعم النف�ضي وكيفية التعامل 

مع مر�ضى سرطان الثدي عند التشخيص.

عالقه مع شركه االتصاالت الفلسطينيه حيث   9 بناء 

تم التبرع بمبلغ لصالح مركز دنيا من أجل شراء جهاز 

تشخي�ضي حديث بقيمه 60 ألف دوالر وقد تم التنفيذ 

في النصف الثاني لعام 2015 

كير   10 من  املدعوم  املتنقله  العيادات  دعم  مشروع 

من   
ً
موقعا  16 في  ويخدم   2006 منذ  إنترناشونال 

 7 في  »ج«  كمناطق  تصنف  والتي  املهمشة  املناطق 

مواقع باألغوار الشمالية و9 مواقع في منطقة الجنوب 

وكانت مدة البرنامج في عام 2015 فقط 4 أشهر وتعمل 

الخدمات  تقديم  إستدامة  على   
ً
جاهدة املؤسسة 

املتنوعة في تلك املناطق املهمشة.
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دائرة التنمية المجتمعية

وتجنيد كافة طاقاتها وإستثمار مواردها املتاحة في تشكيل 

وتدريب العديد من مجموعات الدعم الذاتي، واملجموعات 

لقدرات  استثمارها  إلى  باإلضافة  الطوعية،  املجتمعية 

وإمكانيات التجمعات السكانية التي تتواجد فيها في تنفيذ 

القطاعات  تستهدف  التي  املختلفة  ونشاطاتها  فعالياتها 

وكذلك األطفال واألشخاص ذوي  وكبار السن،  الشبابية، 

على  الدائرة  النسوي.وركزت  والقطاع  اإلعاقة  وذوات 

حقوق  ملناصرة  واملؤزارة  الضغط  مجموعات  تشكيل 

، وتعزيز 
ً
 وفقرا

ً
ومتطلبات الفئات املجتمعية األكثر تهميشا

مفاهيم التوعية والتثقيف املجتمعي.

نشطت الدائرة خالل هذا العام في تنظيم مجموعة من 

بتفعيل  املطالبة  حمالت  اهمها  املجتمعية  الفعاليات 

دائرة التنمية المجتمعية
الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  استراتيجية  على  ارتكازا 

نماذج حقوقية مناصرة  تنطلق الدائرة باهدافها نحو بناء 

للفئات االكثر تهميشا ومنهم االشخاص ذو االعاقة سواءء 

باالعتراف بحقوقهم وانصافهم قانونيا ، وان يكون املجتمع 

التاهيل  نموذج  وفق  وتاهيلهم  دمجهم  في  فاعال  دورا  له 

كبار  واحتياجات  الى نصرة حقوق  وتعماليضا  املجتمعي. 

السن وتعزيز الحياة الكريمة لهم وتفعيل الدور املجتمعي 

تجاههم وتحديدا الدعم املحلي لنموذج نادي املسنين.ومن 

الى االستمرار في تطوير نموذج  الدائرة  جهة اخرى تسعى 

في  وخاصة  الفلسطيني  املجتمع  في  فاعل  ريادي  شبابي 

القدس ومنطقة بيت لحم )بيت ساحور(، عبر مركزي جدل 

ونضال للثقافة والتنمية املجتمعية. اضافة الى اإلستمرار في 

عمل النموذج املتعلق بالتدريب والتأهيل املنهي لألشخاص 

ذوي اإلعاقات العقلية املتوسطة، عبر مركز الواحة في بيت 

ساحور. واإلستمرار بالعمل في نموذج حضانة وروضة حقل 

الرعاة بطريقة محدثة ومطورة.

وعبر   2015 اولت دائرة التنمية املجتمعية في عملها لعام 

مناطق  بعض  في  املنتشرة  التنموية  ومراكزها  برامجها 

املجتمعي،  عملها  أبعاد  وتطوير  تفعيل  الغربية  الضفة 
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 ،1999 عام  أقر  الذي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  قانون 

الفئات،  هذه  وإمكانيات  مهارات  على  الضوء  وتسليط 

القدس  من  كل  في  املختلفة  الشبابية  الحمالت  وكذلك 

بهدف التركيز على الدور الشبابي في نهضة  وبيت ساحور، 

املجتمع وتعديل النظرة املجتمعية تجاه هذا الدور الذي 

وفي املقابل تدريب وتأهيل  من الالمباالة،  ينظر إليه ب�ضيء 

الشباب على أهمية ممارسة دورهم الريادي في مجتمعاتهم، 

هذا إلى جانب اإلهتمام بأهمية العمل املجتمعي الطوعي 

في   
ً
تهميشا األكثر  الفئات  حقوق  ومؤازرة  مناصرة  تجاه 

املجتمع مثل كبار السن والنساء واألطفال، وفي هذا الصدد 

قامت دائرة التنمية بتفيذ العديد من النشاطات املحلية 

املتعددة  شراكاتها  على  الدائرة  حرصت  وقد  والوطنية، 

املشاركة  وكذلك  والقاعدية،  األهلية  املؤسسات  مع 

املشتركة،  املؤسسية  والبرامج  النشاطات  من  جملة  في 

واملشاركة في حضور وتمثيل مجاالت عمل الدائرة في كافة  

الورش واملؤتمرات التي دعيت إليها برامج ومراكز التنمية، 

وحافظت الدائرة على املشاركة في كافة املناسبات الوطنية 

واإلجتماعية، إليمانها بأهمية البعد الجماهيري وتقديره في 

للدائرة تنفيذ   
ً
ومن املحطات املميزة أيضا كافة املسارات، 

عدة دورات تدريبية وورش العمل املختلفة ملجمل طواقم 

الدائرة بهدف تطوير قدراتهم، ما إنعكس إيجابأ على تطوير 

آفاق العمل التنموي.  

إستقبلت دائرة التنمية العديد من الطلبة الجامعيين بهدف 

طلبة  إلى  باإلضافة  املختلفة،  عملها  مجاالت  في  التدريب 

أساسية  محطة  الدائرة  شكلت  حيث  العليا،  الدراسات 

باملهارات  الطلبة  من  العديد  وتزويد  والتعليم  للتعلم 

العملية وربطها باألطر واملفاهيم النظرية التي يتلقونها في 

وتعتبر البرامج التنموية محط  دراستهم العلمية املختلفة، 

إعجاب وتقدير العديد من املتطوعين/ات وفي املقابل تبذل 

 في تنظيم وإستثمار هذا الدور، فقد بلغ عدد 
ً
الدائرة جهدا

التنمية  وبرامج  مراكز  في  واملتدربين/ات  املتطوعين/ات 

لعام2015 قرابة 220 شخص من كال الجنسين.

ابرز االنجازات وفق مجاالت عمل دائرة التنمية املجتمعية :

الجنوب  منطقة  في  املجتمع  على  املبني  التأهيل  برنامج 

تأسس عام 1994:

التي  والخدمات  الفعاليات  وعبر  التأهيل  برنامج  سعى 

يقدمها لتحقيق منظومة حقوق واحتياجات ذوي وذوات 

اإلعاقة، وذلك من خالل عالقاته وشراكته مع املؤسسات 

بالتركيز على ضرورة  واملجتمعات املحلية التي يتواجد فيها، 

الوصول  في  للمساهمة  وغيرها  البشرية  املصادر  إستثمار 

إلى النتائج املرجوة وإحداث التغيير والحراك املجتمعي في 

مختلف اإلتجاهات وفق أسس منهجية لعملية التشارك، 

الضغط  منهجية  طويلة  ولسنوات  البرنامج  تبنى  وقد 

القوانين،  جميع  لتفعيل   ، عمله  مجال  في  واملناصرة 

وال  واإلتفاقيات الدولية الخاصة باالشخاص ذو االعاقة  

لعام  االعاقة   ذو  لالشخاص  الفلسطيني  القانون  سيما 

إلخراجها إلى حيز   2006 واإلتفاقية الدولية لعام   ،1999

التنفيذ والتطوير.

الصحية  الخدمات  من  العديد  بتقديم  البرنامج  قام 

والعالجية لهذه الفئات بناءا على التقييمات والتدخالت التي 

تتم عبر كادر البرنامج بشقيه التأهيلي والنف�ضي االجتماعي، 

األشخاص  دمج  لتسهيل  املادية  املؤائمات  بعض  وتنفيذ 

عدا عن  ذوي اإلعاقة في املجتمعات التي يتواجدون فيها، 

موضوع البعد الفكري واملفاهميي املتعلق بعملية الدمج، 

وعلى هذا األساس نفذ البرنامج العديد من اللقاءات وورش 

لتعزيز النظرة اإليجابية تجاه قضية  التثقيف املجتمعي، 

اإلعاقة، وقام البرنامج بتسليم أنواع عديدة ومختلفة من 

األدوات املساعدة لتسهيل حركة ذوي اإلعاقة.

واملعنوي  املادي  دورها  اإلجتماعية  املساهمات  وسجلت 

وهذا  الفئة،  هذه  لصالح  نفذت  التي  األنشطة  كافة  في 

مؤشر إيجابي يدلل على مدى التغير املجتمعي واملؤسسات 

القاعدية وعلى رأسها الهيئات املحلية والبلديات في التعاطي 

مع قضية اإلعاقة وتوثيق هذه املساهمات بكافة أبعادها 

نجاج  كقصص  عنها  والحديث  واملؤسسية  اإلعالمية 

مميزة في سياق العمل مع األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة 

وتجنيد العديد من املتطوعين/ات واملجموعات الداعمة، 

وهذا شكل ضغط جماعي على مختلف املؤسسات ومنها 

الرسمية،لتفعيل تقديم بعض الخدمات لألشخاص ذوي 

والتعاوني  اإلستشاري  البعد  البرنامج  ويشكل  اإلعاقة، 

 
ً
بناءا الخليل،  بمحافظة  مواقع  ثمانية  في  البلديات  مع 

على إتفاقيات تفاهم وقعت ما بين مؤسسة لجان العمل 
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الصحي وهذه البلديات بهدف ديمومة وإستمرارية العمل 

مع األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة، وإدراجها على أولويات 

وموزازنات وخطط عمل هذه البلديات، التي بدورها قطعت 

 في هذا اإلطار.
ً
 جيدا

ً
مسارا

وتأهيل  تدريب   :2015 لعام  البرنامج  إنجازات  أهم  ومن 

اإلنتهاكات  ورصد  توثيق  تجاه  الذاتي،  الدعم  مجموعات 

التي تحدث في مختلف املجاالت لألشخاص ذوي وذوات 

بهدف  اإلنتهاكات  هذه  على  الضوء  وتسليط  اإلعاقة، 

من  املختلفة،  الضغط واملناصرة لحقوقهم وإحتياجاتهم 

خالل األفراد والناشطين /ات املحليين. برنامج التاهيل قدم 

خدماته عبر وحدة التاهيل وعبر برنامج التاهيل املجتمعي 

وابرز االنجازات كانت : 

1. وحدة  التأهيل:

وحدة التاهيل وموقعها في مركز حلحول الصحي عمل على 

وذوات  ذوي  من  لألشخاص  التأهيلية  الخدمات  تقديم 

اإلعاقة وبالتنسيق مع برنامج التأهيل املجتمعي عبر الزيارات 

املنزلية وامليدانية في مناطق عمل البرنامج )بيت امر، سعير، 

حلحول، بيت كاحل، بيت اوال، ترقوميا، إذنا ودير سامت( 

والوظيفي  الطبيعي  العالج  خدمات  تقديم  إلى  باإلضافه 

من  املحولين  للمنتفعين/ات  النف�ضي،  والعالج  والنطق 

مختلف املؤسسات والعيادات الحكومية والخاصة، وتقدم 

وحدة التأهيل التوعية والتدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة 

وأسرهم للمساهمة في تحسين قدراتهم الحركية والنفسية 

يتعلق  بدور كبير فيما  الوحدة  كما وتقوم  واإلستقاللية، 

بتقييم وتقديم األجهزة املساعدة والتعديالت الالزمة حسب 

االحتياج من خالل التنسيق مع برنامج التأهيل والخدمات 

املقدمة في مركز حلحول الصحي.

 2. برنامج التأهيل املجتمعي: 

ريف  في  مناطق   8 البرنامج  وفعاليات  خدمات  تشمل 

بيت  بيت كاحل،  بيت امر،  ) سعير، حلحول،  الخليل وهي 

مرشدات   8 تقوم  حيث  اذنا ودير سامت(  ترقوميا،  أوال, 

بإشراف مشرفة فنية ومنسقة البرنامج،  )عامالت تأهيل( 

بتغطية هذه املناطق لتحقيق أهداف البرنامج فيما يتعلق 

ومن  املحلي  واملجتمع  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  باألشخاص 

خالل الشراكة مع البلديات.

 ويهدف البرنامج إلى تحقيق اإلستقاللية واإلندماج الشامل 

مجتمعاتهم،  في  اإلعاقة  وذوات  ذوي  األشخاص  لجميع 

وذلك بالعمل امليداني املباشر معهم ومع عائالتهم والتوعية 

املجتمعية لتعزيز النظرة اإليجابية تجاه اإلعاقة واألشخاص 

املادية  الناحية  من  دمجهم  على  والعمل  اإلعاقة  ذوي 

ومن أهم النشاطات التي تقوم   ، والفكرية في مجتمعاتهم 

الزيارات املنزلية وتدريب األهل،  بها املرشدات في امليدان: 

ومتابعة إحتياجاتهم وتقديم األدوات املساعدة والتحويالت 

والكشف املبكر لإلعاقة والتعديالت املنزلية لتسهيل الحركة 

والتنقل لألشخاص ذوي اإلعاقة في منازلهم، باإلضافة إلى 

بهدف  والتنسيق مع مؤسسات محلية ووطنية  التشبيك 

وكما يساعد البرنامج  تحقيق شمولية الخدمات وتنوعها، 

حيث أن الخدمات  ويسهل عمل وحدة التأهيل امليداني، 

 لعمل البرنامج 
ً
 ورافدا

ً
املقدمة من قبل الوحدة تعتبر مكمال

واملشرفات في امليدان.

مؤشرات البرنامج لعام 2015:

إحصائيات امللفات:

عدد ملفات العمل: 189 ملف )ذكور 117 واناث 72(.	 

وإناث 	   ،168 )ذكور  ملف   366 عدد ملفات املتابعة: 

.)168

التحويالت:

عدد التحويالت بشكل عام: 2476 تحويلة.	 

إستفاد منها 1209 شخص.

تحويالت الخدمات الطبية والتأهيلية:

عدد التحويالت بهدف الحصول على الخدمات الطبية  	 

والتأهيلية : 2476 تحويلة.
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عدد جلسات وحدة التأهيل

326التشخيص الوظيفي

39اإلرشاد والطب النف�ضي

413تقييم نطق

456العالج طبيعي

املجوع الكلي: 1234 وإستفاد منها641 شخص ذوي 

إعاقة ) ذكور 307/ إناث334(.

األدوات املساعدة:

* عدد األدوات املساعدة: 288 أداة كمساهمة مجتمعية.

*  عدد األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة الذين حصلوا على 

أداة مساعدة: 121 شخص.

األنشطة املجتمعية:

تم تنفيذ قرابة 228 نشاط ما بين مخيم شتوي وأيام 	 

فرح ومرح وأنشطة بهدف التق�ضي والكشف املبكر عن 

وأنشطة  املسرحية  العروض  إلى  باإلضافة  اإلعاقة، 

وذوات  ذوي  األشخاص  لحقوق  واملناصرة  الحشد 

اإلعاقة وإستفاد منها 3219 ما بين إناث 2249 وذكور 
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زيارة بهدف 	   3896 عدد الزيارات املنزلية كانت قرابة 

ذوي  لألشخاص  واملساندة  الدعم  وتقديم  املتابعة 

البرامج  تقديم  أجل  ومن  وألهاليهم  اإلعاقة  وذوات 

وقد إستفاد  البيتية بهدف متابعة تطورات اإلعاقة، 

من هذه الزيارات 2373 شخص من ذوي و ذوات إعاقة 
) ذكور1258 وإناث 1115(.

نادي المسنين  النهاري/ بيت ساحور:
نموذجا  ساحور  بيت  في  النهاري   املسنين  نادي  يعتبر 
للمسؤولية   

ً
رياديا فريدا من نوعه كما انه أصبح نموذجا

اإلجتماعية التي يجب أن يتحلى بها مجتمعنا الفلسطيني 

التعلم ومالمسة  والكل يقصده بهدف  السن،  تجاه كبار 

نشاطاته وفعالياته عن قرب واإلطالع على سيرورة العمل 

ولهذا قام النادي بتنفيذ سلسلة  فيه من كافة جوانبها، 

واللقاءات  التقارب  أنشطة  مثل  والفعاليات  البرامج  من 

املجتمع،  شرائح  ومختلف  السن  كبار  بين  ما  املفتوحة 

وذلك كنشاطات ترفيهية وتواصلية، في املناسبات الوطنية 

واإلجتماعية املختلفة مثل يوم املرأة ويوم األرض واإلحتفال 

واإلحتفال  الشعبية ،  واملهرجانات  األعياد  من  بالعديد 

وهذه  باملناسبات الخاصة لكبار السن مثل أعياد امليالد، 

لدى  أكثر  الحياة  واإلقبال على  الحيوية  األنشطة جعلت 

املسنين/ات.

 نظم النادي لرواده لقاءات في التثقيف والتوعية املختلفة 

وإجراء  والجسدية،  النفسية  بصحتهم  بالعناية  املتعلقة 

الطبية  واملتابعات  لهم،  الدورية  املخبرية  الفحوصات 

إلى جانب ممارسة الرياضة الصباحية، واللقاءات  الالزمة، 

بهدف التوعية بقضايا مجتمعية عامة وال سميا فيما يتعلق 

بحقوقهم ودورهم األصيل في إستكمال بناء املجتمع، وهذه 

األنشطة أوجدت الحافز والشعور للمسنين بأن لديهم مزيد 
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من العطاء في إستكمال دورهم مع الفئات العمرية املختلفة 

من الناس، باإلضافة إلى تنظيم العديد من الرحالت الترفيهية 

. ومن األنشطة األخرى للمسنين اللقاء بالعديد 
ً
 ودوليا

ً
محليا

وهذا ساعد  من الوفود واملتطوعين/ات املحلين والدولين، 

على إختالط املسنين بكافة الشرائح العمرية.

املسن  بحقوق  واملطالبة  للمؤازرة   
ً
منبرا النادي  ويشكل 

مسؤولين  من  املتعاقبة  الزيارات  بحكم  وذلك  وإقرارها، 

وصناع القرار على املستوى الرسمي والغير الرسمي للنادي، 

مفتوحة  نقاشات  هناك  يكون  الزيارات  هذه  أغلبية  وفي 

وتوصيات ما بين رواد النادي واملسئولين الزائرين بهدف 
للحفاظ على  رئا�ضي/قانون  رفع توصياتهم القرار مرسوم 

حياة كريمة للمسنين/ات في فلسطين، وهذا ما تسعى لجان 

العمل الصحي لتحقيقه.

ويعتبر رواد النادي الواجهة اإلعالمية والنموذج الفلسطيني 

 لكثرة الوفود األجنبية التي تزور 
ً
لدور وعطاء املسنين دوليا

في  رصيد  شكل  وهذا  العالم،  دول  مختلف  من  النادي 

إستثمار دعم ومؤازرة هذه الدول تجاه حقوق كبار السن، 

ويشرف النادي على توفير كافة الخدمات اليومية لروادة 

أهم انجازات مسيرة عمل نادي املسنين لعام 2015:

العدد                     املؤشر

132عدد املستفيدين
وذكور   112 )إناث 

.)22

45عدد الوفود التي زارت املركز

عدد املؤسسات التي لها عالقات 
تعاون

12

عدد مرات اإلشراف الطبي على 
املسنين

13

عدد األنشطة املقدمة للمسنين 
)رحالت(

7

36 عدد املحاضرات

67عدد املتطوعين

املجتمع  مع  النشاطات  عدد 
املحلي

23

21عدد الزيارات للمسنين املر�ضى 

عليها  التي حصل  املشاريع  عدد 
النادي

4

التأمين  وخدمة  الصحية،  الغذائية  الوجبات  تقديم  من 

في  الصحية  الصحي  العمل  لجان  مراكز  عبر  لهم  الصحي 

منطقة بيت ساحور وغيرها من املناطق، ومتابعة أمورهم 

الخاصة مع ذويهم وأبنائهم الذين تنظم لهم زيارات دورية 

بتوصيات من شأنها  والخروج  للنقاش  ولقاءات جماعية 

للمسنين ما بين النادي والبيت أو  تكامل العمل والعطاء 

تشكيل  على  النادي  ويشرف  فيه،  يعيشون  الذي  املكان 

ومتابعة اللجان املختلفة من املسنين مثل اللجان الصحية 

الدورية  والزيارات  التواصل  بهدف  وغيرها  واإلجتماعية 

للمسنين ما بعد إنتهاء يومهم في النادي، وكذلك التواصل 

تجنيد  بهدف  والدولية  املحلية  املؤسسات  مختلف  مع 

وإستمراية  ديمومة  على  للحفاظ  الدعم  أشكال  مختلف 

عطاء عمل النادي الذي تأسس عام 1998 

 شكل النادي مجموعة فنية غنائية تراثية للفلكلور 
ً
 مؤخرا

الفلسطيني  من بعض رواده تقوم بإحياء بعض الحفالت 

 
ً
إقباال لقيت  وقد   ، واإلجتماعية  الوطنية  املناسبات  في 

وبيت لحم وغيرها  في مجتمع بيت ساحور،   
ً
جيدا  

ً
ورواجا

وقدمت هذه الفرقة مجموعة من العروض  من املناطق، 

القت تشجيعا واقباال من مشاهديها ، وهذا يدلل على قدرة 

وعطاء املسنين الالمتناهي.
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روضـة وحضانـة حقـل الرعـاة / بيـت 
ساحور:

1996، وتعمل على البحث والسعي املستمر  تأسست عام 
لتطوير العملية التربوية واألكاديمية لألطفال، وفق ما يتالئم 
مع إمكانياتهم وقدراتهم العقلية والحسية واإلنفعالية وبما 
مع   

ً
وتماشيا يعيشونه،  الذي  الواقع  مع  ويتالئم  يواكب 

.
ً
 ودوليا

ً
املتغيرات التي تشهدها دور ورياض األطفال محليا

 وخالل العام قامت الروضة والحضانة ببعض التغييرات 
املتعلقة بسير عمل الروضة عبر إشراك األهالي واملجتمع 
والفعاليات  األنشطة  مجمل  في  ساحور  بيت  في  املحلي 
البرامجية الهادفة، والتي تستخدم في تعلم وتعليم األطفال، 
وهذه الخطوة وسعت من حجم املسؤولية املجتمعية في 
صقل مهارات وتربية الجيل النا�ضئ، وعززت الدور األسري 
واملجتمعي كدور أسا�ضي ورافد في العملية التربوية لجيل 
إتصالها  شبكة  والحضانة  الروضة  ووسعت  األطفال. 
عدد  مع  الالمنهجية  األنشطة  من  العديد  عبر  وتفعيلها 
ونفذت  لحم،  بيت  منطقة  في  األطفال  رياض  من  كبير 
جملة من هذه األنشطة بشكل جماعي وبحضور وتفاعل 
األهالي واملتطوعين املهتمين بقضايا وإحتياجات األطفال، 
يرمي إلى ربط الطفل   

ً
كما تبنت الروضة والحضانة توجها

الواقع عبر  لهذا  وتنمية دوره ومداركه  املجتمعي  بواقعة 

مشاركة جموع األطفال في تنفيذ بعض األعمال الجماعية 
وتفاعلهم مع مختلف  مثل مشاركتهم في موسم الزيتون، 
وغيرهم،  والشباب  السن  كبار  مثل  املجتمعية  الشرائح 
وحضور أغلبية املناسبات الوطنية واإلجتماعية، ومشاطرة 
أفراد املجتمع في املناسبات الدينية وهذه األنشطة عززت 
تعلم األطفال العديد من املهارات عبر املشاركة واملالحظة، 
وأبتعدت عن منهجية التعلم والتعليم الروتيني التي تسعى 
ووفق توجهات مؤسسة لجان  إدارة الروضة والحضانة، 
اإلبتكار  وأدوات  طرق  عبر  عنها  اإلبتعاد  الصحي  العمل 

والتجديد الدوري.

الدورية  واملخبرية  الطبية  الفحوصات  الروضة  وتقدم 
وإعداد وتنفيذ الخطط  وخدمة التأمين الصحي لألطفال، 
التربوية التعليمية باإلستناد إلى مخرجات الروضة والحضانة 
وباإلرتباط بمعايير وزارة التربية والتعليم الفلسطيني، ورفع 
كفاءة الكوادر العاملة عبر الدورات التدريبية املختلفة وعبر 
التشبيك مع الرياض والحضانات واملؤسسات التى تختص 
رياض  بمنهج   وإرتباطها  الخطط  وتطوير  املجال،  بهذا 
على  والعمل  املبكرة(،  الطفولة  )برنامج  والتعليم  التربية 
نماذج تقييم األطفال بشكل دوري وإرسال هذه النماذج 
كما وقامت الروضة بإتباع منهجية  بشكل دوري لألهالي، 
البحث العلمي عبر أنشطة التنوير القرائي وتنظيم املعارض 

األدبية لألهالي واألطفال، وإستخدام نماذج سرد القصص 
التربوية  الوسائل  من  وغيرها  والدراما  اليدوية  واأللعاب 

الحديثة في عملية التعليم.

 كما نفذت الروضة مجموعة من لقاءات التوعية لألمهات 
مع  والتواصل  اإلتصال  مهارات  مثل  األطفال،  وأهالي 
الدورات  من  وغيرها  بالطفل  العناية  وجوانب  األطفال، 
وأفراد  األهالي  من  مجموعة  إيجاد  إلى  وسعت  التثقيفية 
املجتمع املحلي ملؤازرة حقوق وإحتياجات األطفال، وعمل 
مجموعة من املبادرات واملساهمات املجتمعية وتجنيدها 
حقل  وحضانة  روضة  بنموذج  العمل  إستمرارية  لصالح 

الرعاة في بيت ساحور.

مؤشرات الروضة والحضانة لعام 2015:
العدداملؤشر

85عدد األطفال
) 45ذكور، 
35 إناث(

3عدد دورات وورش تدريب املشرفات

13عدد النشاطات املجتمعية لألطفال

35عدد النشاطات املجتمعية الخاصة باألهالي

400عدد املشاركين من األهالي في األنشطة

عدد املؤسسات التي إرتبطت بالروضة 
والحضانة  كتعاون وتنسيق

6

1032عدد القصص املقروءة لألطفال

898عدد الكتب والقصص املعارة لألطفال

8عدد النشرات الثقافية املوزعة على األهل

3إستيعاب إطفال ذوي إحتياجات خاصة

             5عدد الزيارات املنزلية لألطفال واألهالي

4          رحالت  

142عدد األطفال املشاركين في الرحالت  
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مركز الواحة / بيت ساحور:
تأسس املركز عام 1998 ويستهدف العمل مع ذوي اإلعاقات 

شخص،   24 رواده  عدد  يصل  حيث  املتوسطة  العقلية 

من   
ً
مهنيا األشخاص  هؤالء  تأهيل  املركز   يعمل  حيث 

الورق  تصينع  إعادة  مثل  البسيطة  الورش  بعض  خالل 

وتصنيع الشمع والسيراميك، وغيرها من الورش البسيطة، 

هذه  وإمكانيات  مهارات  على  الضوء  لتسليط  محاولة  في 

عملية  بعد  والعطاء  اإلنتاج  بإمكانها  أن  وتأكيد  الفئات 

التدريب والتأهيل، وفي اإلطار العام يتم العمل على القضايا 

نموذج  وبناء  لتعزيز  الفئات   لهذه  والتنموية  الحقوقية 

لنصرة قضايا وحقوق هذه الفئات، وبالتحديد على نطاق 

التأهيل املنهي، ومن أبرز نشاطات وفعاليات املركز: اإلهتمام 

الزيارات  وعقد  لرواده،  والنفسية  الصحية  بالجوانب 

التبادلية مع األهالي للوقوف على إحتياجات أبنائهم وتذليل 

كافة العقبات التي تعتري سبل التعامل مع األشخاص ذوي 

اإلعاقات العقلية، وعقد مجموعة من اللقاءات التوعوية 

وتنظيم  املركز،  لرواد  والالمنهجية  الترفيهية  والنشاطات 

مجموعة من الرحالت الترفيهية والتعليمية الهادفة لزيادة 

املؤسسات  شبكة  مع  والتواصل  املنهي،  التدريب  خبرة 

العاملة في مجال اإلعاقة وتبادل الخبرات.

وقد سجل املركز عدة محطات ناجحة ومميزة في عملة عام 

املجتمعية  واملشاركة  الشراكة  مفهوم  على صعيد   2015

إلى إستثمار هذه   
ً
إضافة في مختلف األنشطة التي نفذها، 

بهدف الضغط واملناصرة  التوجه في الرسائل املجتمعية، 

جانب  في  وبالتحديد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحقوق 

من  العديد  العمل  فريق  إستخدم  وقد  املنهي،  التأهيل 

املهارات واألدوات لتعزيز هذا النموذج في العمل، إنطالقأ من 

قناعاته في تطبيق هذا املفهوم في عملية التنمية املجتمعية، 

في مجال أهدافه وغاياته تجاه رواده من  وبشكل خاص 

ذوي اإلعاقة وقضية اإلعاقة، ونتاج هذا الجهد تم تنظيم 

مجموعة من النشاطات الدامجة ما بين الطواقم العاملة 

واألهالي وأبنائهم، بالتركيز على بعد ومنهجية املشاركة وكانت 

نتائجها جيدة، ومن هذه األنشطة دعوة األهالي وبالتناوب 

ما عزز جسور  يوم عمل مع طاقم ورواد املركز،  لقضاء 

وكذلك  املركز،  عمل  وطبيعة  لدور  األهل  وفهم  التعاون 

قيام املركز بدعوة بعض األهالي لتولي مهام اإلشراف على 

العمل ليوم واحد وغيرها من األنشطة مثل عقد اللقاءات 

املفتوحة ما بين الطواقم واألهالي للمناقشة والتشاور حول 

تنفيذ األنشطة التي تتالئم مع طبيعة رواد املركز. كما تم 

وفرصة  العمل  أجواء  من  للخروج  ترفيهية  رحلة  تنظيم 

للمشاركة والتالقي خارج نطاق العمل.

أبرز محطات عمل املركز  لعام 2015:

العدداملؤشر

عدد املستفيدين 
املباشرين

21 وتتراوح إعمارهم ما بين 18 
ولغاية 45 سنة

نسبة الذكور من 
املستفيدين

10

نسبة اإلناث من 
املستفيدين

11

عدد الندوات التي 
شارك بها املوظفون

2 في جامعة بيت لحم، والجزائر

7: شمع+رمل+ورق+سيراميك عدد خطوط اإلنتاج
+سجاد+سالت الورق، الرسم 

على مالبس االطفال

عدد الوفود املحلية 
التي زارت املركز

19 وفد

عدد الوفود األجنبه 
التي زارت املركز

6 وأبرزها الوفد األوكراني

عدد املؤسسات التي 
لها عالقة تعاون مع 

املركز

14 مؤسسة

عدد املعارض التي 
شارك بها املركز

4 معارض وأبرزها معرض الجزائر 
للحرف اليدوية

عدد الرحالت التي 
شارك بها املركز

3

عدد املنتفعين 
الذين شاركوا 

بالرحالت

21 منتفع مع ذويهم



التقــــــرير السنـــوي
2 0 1 5

5657

مركـز جـدل للثقافـة والتنميـة/ بيت 
ساحور تأسس عام 2000:

املجتمعية  الفئات  وكافة  الشباب  فئة  بين  ما  وتوطيدها 

األخرى.

بيت  في مجتمع  الطوعية  األعمال  العديد من  تنفيذ  وتم 

املدينة،  وجمال  بنظافة  املتعلقة  الحمالت  مثل  ساحور 

كذلك مشاركة الشباب في تزيين وتحضير املدينة ملختلف 

من  عدد  تنظيم  وكذلك  والوطنية،  الدينية  املناسبات 

الزيارات ملؤسسات متعددة بهدف التبادل والتعارف على 

والقيام  املؤسسات،  تنفذها هذه  التي  النشاطات  طبيعة 

بمجموعة من الفقرات الترفيهية الهادفة لرواد بعض هذه 

كما نظم شباب جدل حملة توعية بمخاطر  املؤسسات، 

ومضار آفة املخدرات التي تعد من أكبر املشاكل التي تواجه 

الشباب وتم توزيع كافة امللصقات الخاصة بالحملة على 

من  مجموعة  وتنظيم  ساحور،  بيت  ومؤسسات  محالت 

أغلبية  سجل  وقد  واألهالي،  للشباب  التوعية  لقاءات 

املشاركين في هذه الحملة إعجابهم وإحترامهم لدور ومكانة 

التي تواجه املجتمع،  التحديات  في مجابهة كافة  الشباب 

ومن باب وعيهم باملخاطر التي تحدق باملجتمع الفلسطيني 

األمسيات  من  مجموعة   
ً
أيضا الشباب  نظم  والعربي 

والندوات والفقرات األدبية في قاعة مركز جدل، إستضافوا 

تناولوا  فيها مجموعة من املتحدثين والباحثين والفنانيين، 

فيها بعض املستجدات واملتغيرات على الساحة الفلسطينية 

والعربية مثل الهبة الشعبية التي إندلعت في أوائل شهر 

أكتوبر،، كذلك عقد مركز جدل دورة حول محددات الحق 

20 شاب/ة، حيث  في الصحة ملتطوعينه شارك فيها قرابة 

واإلجتماعية  اإلقتصادية  الظروف  الدورة  هذه  تناولت 

 شارك شباب مركز 
ً
التي تشكل صحة املجتمع ككل، وأخيرا

سعى املركز لتنظيم مجموعة من الحمالت املجتمعية داخل 

منطقة بيت ساحور وخارجها، وذلك بهدف تسليط الضوء 

على مهارات ودور الشباب الطليعي في مجتمعاتهم، وتغيير 

الشباب،  ومكانة  دور  تجاه  النمطية  املجتمعية  النظرة 

وهدفت األنشطة التي نفذها مركز جدل إلى ترسيخ العالقة 

جدل مع متطوعي ومركز شباب نضال في القدس بتنظيم 

وتنفيذ املخيم الشبابي الطوعي في بيت ساحور تحت  »شعار 

وبفعل هذه األنشطة والحيز املكاني التي وفرته   ، تواصل« 

مؤسسة لجان العمل الصحي للشباب عبر مركز جدل أصبح 

الشباب قادر على صنع وإيجاد املبادرات املجتمعية بشكل 

في مختلف  والتأثير  املشاركة  في  دوره  على  دائم وحريص 

القرارات.  
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الفلسطينية الصامدة في القدس، وفي هذا الجانب واصلت 

وعبر  الشبابية  املجموعات  وبمساندة  التنموية  البرامج 

مجموعة  عقد  مثل  املختلفة  نشاطاتها  “تواصل”  شبكة 

وآفاق  القدس  في  التعليم  واقع  تستهدف  الندوات  من 

تطوير هذا الواقع بما يتالئم مع الواقع والنماذج التعليمية 

النشاطات  من  جملة  تنفيذ  إلى  باإلضافة  الفلسطينية، 

وعقد  واملسرح،  والدراما  الدبكة  تدريبات  مثل  الهادفة 

التي  مجموعة من الندوات واألمسيات األدبية والثقافية، 

تحاكي وتناقش األوضاع التي يحياها سكان القدس، وتنفيذ 

مشكلة  ومحاربة  التصدي  حملة  مثل  الحمالت  بعض 

الشباب،  صفوف  بين  تنشتر  والتي  وتعاطيها،  املخدرات 

مركز نضال للثقافـة والتنمية ) برامج 
ومشاريع التنمية (/ القدس:

من قبل قوات   
ً
من أكثر األعوام شراسة  2015 يعتبر عام 

االحتالل اإلسرائيلي في قمع ومنع تنفيذ األنشطة الخاصة 

بمركز نضال والبرامج التنموية ملؤسسة لجان العمل الصحي 

واعتقال  فيها  العاملين/ات  ومالحقة  القدس  مدينة  في 

االحتالل  وأهداف  لغايات  طبيعي  نتاج  وهذا  كوادرها، 

الرامية لتهويد املدينة وعدم تقديم الخدمات والفعاليات 

التنموية املختلفة فيها، ويهدف االحتالل من هذه املالحقة 

منع املؤسسات الفلسطينية من تحفيف املعاناة ومساندة 

ظل  في  صمودهم  أواصر  وتدعيم  القدس  في  أهالينا 

الصورة  وحجب  والتهجير،  التهميش واإلقصاء  ممارسات 

عن النقص الحاد في كافة الخدمات الصحية والتعليمية 

واملعيشية وفرص العمل التي يكرسها املحتل في املدينة.

وعبر  املؤسسة  قدرة  أن  إال  املعيقات  هذه  من  بالرغم  و 

عن رفضها   
ً
معبرة برامجها التنموية في القدس إستمرت، 

وأن من حق الجميع أن يمارس دوره  لإلذعان والخضوع، 

العديد من املؤسسات  وهو شأن  وحياته وتقرير مصيره، 

الشبابية  الزيارات  من  العديد  تنفيذ  األنشطة  وشملت 

لعدد من القرى واملناطق الفلسطينية املهجرة واملأهولة، 

بهدف توطيد عالقة املكان والزمان بالذاكرة الشبابية ورفع 

مستوى اإلنتماء والوعي الشبابي بتاريخ وجغرافية فلسطين.

نضال،  مركز  وشباب  متطوعوا  شارك  جماعي  عمل  وفي 

الشبابي  تنفيذ املخيم  في  الشباب من مركز جدل  جموع 

وبتنظيم  ضمن مشروع كنعان ملدة أربعة أيام.  “تواصل” 

من املؤسسة في القدس و عبر مشروع كنعان وبالتنسيق 

مع مركز جمعية برج اللقلق املجتمعي في القدس تم تنفيذ 

وشارك  اللقلق،  لبرج  الريا�ضي  امللعب  في  ريا�ضي  نشاط 

و كان  في النشاط ثالث فرق رياضية ولعبت أربع مباريات. 

الهدف من هذا النشاط تحفيزي وتناف�ضي من أجل تعزيز 

الروح  مفاهيم املشاركة والتعاون والعمل الجماعي وبناء 

الرياضية بين املشاركين. 

 نظمت البرامج واملشاريع التنموية في القدس وبإدارة 
ً
وأخيرا

 
ً
مؤتمرا كنعان  مشروع  خالل  من  املؤسسة  وإشراف 

في مدينة رام  “القدس عنوان الصمود واملقاومة”  بعنوان: 

املؤسسات  من  العديد  فيه  شارك  يومين  مدار  على  هللا 

باإلضافة  الفلسطينية وعلى رأسها املؤسسات املقدسية، 

إلى بعض الشخصيات الوطنية والدينية، وجموع كثيرة من 

حيث  الناشطين بحقوق اإلنسان واملجموعات الشبابية، 

ناقش هذا املؤتمر كافة التحديات واملشاكل التي تعتري سبل 

اإلحتالل،  ممارسات  املقدسيين ومؤسساتهم جراء  عيش 

وخرج املؤتمر بالكثير من التوصيات تم متابعتها على شكل 

وتنفيذ جملة  صياغة برامج وتوجهات جديدة في العمل، 

الفلسطيني  املجتمع  على صمود  للحفاظ  الفعاليات  من 

بمؤسساته داخل املدينة املحتلة.
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دائرة العالقات 
العامة واإلعالم 

إلستمرارية  الالزمة  املوارد  بتجنيد  العالقات  دائرة  تهتم 

والدولي،  والعربي  املحلي  املجتمع  من  املؤسسة  وديمومة 

إلى فتح عالقات جديدة وتعزيز العالقات القائمة مع 
ً
إضافة

املؤسسات والجهات املانحة والترويج للمؤسسة وخدماتها 

وتوكل إلى الدائرة مهمة إستقبال   . بطرق وآليات متعددة 

املشاريع.وتعمل  عمل  مواقع  إلى  ومرافقةالشركاء  الوفود 

الدائرة على تعزيز الدور املؤس�ضي في الفعل الوطني العام 

واملناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني عبر تركيز التواجد في 

اإلئتالفات الوطنية والعربية والدولية بالتنسيق والتعاون 

ويعتبر اإلعالم بشقية  ومجلس اإلدارة،  الدوائر كافة،  مع 

في إبراز عمل املؤسسة   
ً
رئيسيا  

ً
التقليدي والعصري رافدا

الصحيةوالتنموية  ولرسائلها  لها  والترويج  ونشاطاتها 

والوطنية.

انجازات الدائرة لعام 2015

1.العالقات  والتشبيك  على املستوى املحلي 

ضمن التوجه االستراتيجي  للمؤسسة العمل على تعزيز الحق 

 ، »ج«  املصنفة  بالصحة للمواطنين القاطنين في املناطق  

  Health Clusterبتواجدهافي املؤسسة  عليه نشطت  بناء 

وتبيان   باجتماعاته   االلتزام  خالل  من  الصحي  التجمع 

تجربة العمل في هذه املناطق وأهمية التركيز على إستمرارية 

الخدمات الصحية كالعيادة املتنقلة، وتطوير برامج تطويرية 

وتنموية فيهاوعملت املؤسسة على تنفيذ مشروع توعوي 

متعلق بصحة املرأة في األغوار الشمالية.وفي ذات الوقت 

على تبيان االنتهاكات التي يتعرض لها شعبنا  تم التركيز  

وما يتعرض له مركز طوارىء  في البلدة القديمة بالخليل، 

وطاقمه من إنتهاكات تم رفعها إلى قوات  الخليل الصحي  

إلىالقيام 
ً
التواجد الدولي ومنظمة الصحة العاملية.إضافة

ونستطيع   .
ً
تهميشا األكثر  املواقع  في  الطبية  األيام  ببعض 

القول أن الحق في الصحة للمناطق املهمشة واملصنفة ج 

واإلئتالفات  املؤسسة  أعمال  كافة  عليهفي  التسليط  يتم 

الوطنية التي تشارك املؤسسة بها وأمام الجهات الرسمية، 
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مما ساهم بلفت نظر املمولين ومنهم املانحين االسبان حيث 

 لصحة املرأة وتوعية النساء 
ً
سينفذ في العام 2016 مشروعا

في طوباس وعدة تجمعات سكانية هناك.

شبكات محلية قائمة  الىإئتالفات/  التنسب  وعلى صعيد 

)إئتالف  محلية  إئتالفات   3 املؤسسةإلى  فقدانضمت   ،

اإلعالمي  املدني  املنتدى  العامة،  للموازنة  الشفافية 

تحت  الفلسطيني  االجتماعي  املنتدى  الفلسطيني، 

القائمة  اإلئتالفات  في  املؤسسة  دور  وتعزز  التاسيس(، 

عبر املتابعة الحثيثة والتقارير التي تقدم عن دور اللجان 

عددهاإلى  وصل  والتي  القائمة  اإلئتالفات  في  ونشاطاتها 

)10إئتالفات(،عدا عن اللجان الوطنية التخصصية التي 

يتم التركيز عليها من قبل دوائر املؤسسة كالرعاية الصحية 

االولية ودائرة التنمية املجتمعية 

أبرز اإلئتالفات املحلية ودور املؤسسة فيها:

في  املؤسسة  تتواجد  حيث  األهلية:  املنظمات  ا.شبكة 

مساهمات  ولها  الصندوق(  )أمانة  التنسيقية  اللجنة  

التي  والنشاطات  االجتماعات  بكافة  اإللتزام  عبر  عديدة 

تعقدها الشبكة، فعلى سبيل املثال تم إعداد وتقديم ورقة 

عمل حول دور الشبكة في دعم الهبة الشعبية، وهي جزء 

املجتمع  فهرس  دراسة  فريق  مع  اإلستشاري  الفريق  من 

املدني واملشاركة بورش العمل والنقاشات التي تتم حول 

إعداد مؤشرات)فهرس( ترصد وضع حالة املجتمع املدني، 

واملشاركة في التخطيط االستراتيجي للشبكة وإعداد خطة 

رئيس  لقاء  في  الشبكة  وتمثيل  لها،  واملناصرة  الضغط 

مع  العالقة  القضايا  لطرح  الشبكة  منسق  مع  الوزراء 

واملشاركة بفعاليات ولقاءات متعددة مع هيئة  الحكومة، 

وعضوية لجنة التنسيق مع املؤسسات  مكافحة الفساد، 

النشاطات.  من  وغيرها  بفلسطين  الحكومية  غير  الدولية 

وقد كان لها دور بارز في اللجان القطاعية ضمن الشبكة 

حيث تشكل أهم العناصر الفاعلة  ومنها اللجنةالصحية، 

لجنة  إلى 
ً
إضافة النشاطات  بتنفيذ  أو  باألفكار  سواء  فيه 

القدس. كما تم اإلنضمام إلى تدريب األقران على التدقيق 

حول  نفسها  بتقييم  قامت  واملؤسسة  السلوك،  بمدونة 

مدى إلتزامها بمدونة السلوك وطلبت التدقيق عليها والذي 

سيتم عام 2016 

ب.اإلئتالف األهلي للدفاع عن حقوق املقدسيين:

لقد قام اإلئتالف بالتسجيل في وزارة الداخلية الفلسطينية، 

وكانت املؤسسة في اللجنة التأسيسية بعضوين فيها،وبعد 

أحد  ويشغل  له  املجلس  أعضاء  إنتخاب  تم  عام  مرور 

ويواظب على  أعضاء مجلس اإلدارة أمانة السر لإلئتالف، 

حضور االجتماعات، وتشارك كوادر املؤسسة في نشاطات 

اإلئتالف املختلفة.

ج.التجمع املقد�ضي النسوي:

15 مؤسسة من  ‘ئتالف من  التجمع النسوي املقد�ضي هو 

املؤسسات النسوية املقدسية، تم تأسيسه عام 2010، من 

أجل توحيد العمل بين هذه املؤسسات في مدينة القدس، 

اإلنسانية  واملعاناة  العنف  إلىرفع  يهدف  أسا�ضي  وبشكل 

واإلجرام ضد شعبنا ونسائنا وأطفالنا. والعمل مع املجتمع 

تم   2015 تمارس ضده.وخالل عام  إنتهاكات  أية  ملواجهة 

اإللتزام بإجتماعات التجمع التي بلغت 15 لقاء، وزاد نشاط 

التجمع في الهبة الشعبية عبر إصدار بيانات تبين معاناة إهلنا 

إلى إصدار بياناتوجهت 
ً
إضافة واالنتهاكات الواقعة عليهم، 

للمؤسسات الدولية والحقوقية، وكذلك تمتاملشاركة بكل 

نشاطات التضامن مع أهالي األسرى واألسيرات والجرحي، 

األسيرات  محاكمة  عند  التضامن  بوقفات  واملشاركة 

مع  التضامن  ووقفات  باملسيرات  واملشاركة  الجريحات، 

حملة إستعادة الجثامين املحتجزة لدى االحتالل. وقد كان 

موقفها  على  لشكرها  السويدية  للقنصلية  زيارة  للتجمع 

في إستقبال وفد برملاني إيطالي وإطالعه على األوضاع 
ً
وإيضا

ومن اإلنجازات األخرى  في فلسطين وبالتحديد في القدس. 

إصدار نشرة حول التصرف وقت األزمات في املدارس التي 

تعمل فيها مؤسسة لجان العمل الصحي وعقد محاضرات 

»فرح ومرح«  أيام   3 توضيحية لشرح هذه النشرة.وتنفيذ 

لطلبة املدارس في جبل املكبر واألق�ضى وباب حطة.

د.االئتالف التربوي

ويمثل املؤسسه فيهرئيس مجلس اإلدارة، ويشارك في كافة 

إجتماعاته، وفي التخطيط االستراتيجي الذي أنجز له وقدم 
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وبمؤتمراته  بنشاطاته  شارك   
ً
للعمل.وايضا تربوية  رؤية 

وتم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التعليم  بحقوق  املتعلقة 

تقديم نموذج مركز الواحة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية 

املتوسطة فيه، وقدم ممثل املؤسسة ورقة مفاهيمية حول 

التربية كأداة تحرر.

ه.الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة:

تنتسب املؤسسة لهذا الفريق منذ عامين، وتمت املشاركة 

بكافة إجتماعاته ولها دور فاعل ومؤثر وملتزم بكافة نشاطاته 

ومنها جلسة املسائلة لوزير املالية حول موزانة 2015 حيث 

بحضور  تغيب الوزير وحضر نيابه عنه مديرعام املوازنة. 

اإلعالم وفريق عمل غزة. وأصدر الفريق ورقة موقف حول 

أبرزت التجاوزات القانونية واإلدارية فيها،   2015 موازنة 

وورقة موقف حول سياسات الترشيد والتقشف في موزانه 

في  عقدت  التي  بالتدريبات  املؤسسة  وشاركت  السلطة، 

املجال وعددها دورتين.

   :)OPGAI(و.مبادرة الدفاع عن األرا�ضي املحتلة والجوالن

ويشارك  التنمية،  دائرة  مدير  فيها  املؤسسة  ويمثل 

باجتماعاتها على مستوى الهيئة التنفيذية واللجنة العليا. 

وعملت املبادرة على إصدار بعض البيانات، ونظمت بعض 

ورش العمل املتعلقة باملتغيرات اإلقليمية وبروز املد والفكر 

الداع�ضي املتطرف.

ع.منتدى املنظمات األهلية ملناهضة العنف:

واملؤسسة  املرأة  برنامج صحة  مديرة  فيه  وتمثالملؤسسة 

جزء من لجنة املتابعة املصغرة. وهناك إلتزام باالجتماعات 

قبل  دائم من  بشكل  املنتدى  التي تصدرعن  والنشاطات 

وبسبب الحضور الفاعل تم انتخاب املؤسسة   املؤسسة، 

في بداية 2016 لتكون الجهة املستضيفة للمنتدى. من أبرز 

النشاطات التي نفذت عقد مؤتمر »أنا شاهد« حول عنف 

االحتالل وتأثيره على النساء وتم تقديم ورقتي عمل من قبل 

املؤسسة فيه، واملؤتمر جاء ضمن الحملة العاملية ملناهضة 

العنف ضد النساء. وفي الثامن من آذار عقدت ورش عمل 

وتدريب  تعتريه،  التي  والثغرات  العقوبات  قانون  لنقاش 

مجموعة من القانونيين حوله وحول ثغراته ليكونوا أداة 

تغيير، باالضافة إلى إصدار بيانات حول قتل النساء، وعقد 

املجلس التشريعي لدفعه ألخذ دورهم  لقاءات مع أعضاء 

نحو مناهضة قتل النساء.

حقوق  لتعزيز  الفلسطيني  املدني  اإلعالمي  املنتدى  م. 

اإلنسان:

تم تأسيسه بداية العام واملؤسسةمن اللجنة التأسيسيه 

وتشارك باجتماعاته  له ويمثل املؤسسة فيه املدير العام، 

دور  حول  عقده  الذي  األول  املؤتمر  وأبرزها  وأنشطته 

املجتمع املدني وعالقته مع مؤسسات اإلعالم وتم تقديم 

مؤتمرهالثاني حول  وفي  املؤسسة.  بإسم  فيه  ورقة عمل 

في  املؤسسة  نشطت  التعبير  وحرية  العامة  الحريات 

اللجنة التحضيرية للمؤتمر وفي إدارة جلسات منه. وحضر 

موظفياملؤسسة في منطقة الجنوب املؤتمر الذي عقد في 

بيت لحم. وشاركت العمل الصحي في بلورة نظامه الداخلي 

وفي خطته االستراتيجية.

وتتمثل  غ.املنتدى االجتماعي الفلسطيني تحت التأسيس: 

املؤسسة فيه عبراملدير املالي واإلداري، وقد تم بلورة ورقة 

العالمي  املنتدى  مبادئ  على  ترتكز  للمنتدى  مفاهيميه 

االجتماعي. وتم حضور كافة إجتماعاته وقد نشط املنتدى 

االجتماعي  للمنتدى  واملشاركة   الترتيب  في  الفلسطيني 

العالمي في تونس.

ق.املنتدى االجتماعي الشبابي الفلسطيني: تحت التأسيس 

وفكرته تقوم على أنه إمتداد للمنتدى االجتماعي العالمي 

بشكل قطاعي وخاص بالشباب الفلسطيني وذلك لتفعيل 

 ورفع قضاياهم في املنتدى العالمي وتشارك 
ً
دورهم محليا

به عدة مؤسسات شبابية. 

ونخلص إلى أن املؤسسة إستطاعت أن تاخذ دورهاالفاعل 

وكانت  والتخصصية  القطاعية  واللجان  اإلئتالفات  في 

اإلنتظام  إلى  ذلك  ويعود  تجاوزها،  يتم  ال  مرجعية 

وتقديم  النشاطات  في  الفاعلة  واملشاركة  باالجتماعات 

عوامل  وكلها  املمثلين/ات،  من  عالية  وجدية  مبادرات، 

تصب في تعزيز سمعة املؤسسة ودورها املدني والتخص�ضي. 

التطوع في املؤسسة 

املؤسسة من دراسة ودليل التطوع تم االعتماد  بعد إنتهاء 

ورشة  ضمن  ونقاشها  التطوع  سياسة  بناء  في  عليها 

تمت  حيث  اإلدارة  ومجلس  املؤسسة  كوادر  ضمت  عمل 

املصادقةعليها للعمل بها، وبناء خطة للمتطوعين/ات الجدد 

إلى تطوير قاعدة البيانات املتعلقة 
ً
وملف تعريفي لهم. إضافة

باملتطوعين/ات التي تحتاج الى متابعة وتغذية دورية.
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باملؤسسة  املتطوعين/ات  من  عدد  إلتحق  العام  وخالل 

 217 من املستويين املحلي والدولي، حيث وصل العدد إلى 

%56. وكان غالبية املتطوعين/ات  متطوع/ة شكلت اإلناث 

الشبابي(،  تواصل  )شبكة  والقدس  التنمية  دائرة  ضمن 

وعدد أقل في الدوائر األخرى مثل دائرة الرعاية الصحية 

والعالقات والدائرة املالية واإلدارية.

)جامعات،  املحلية  املؤسسات  مع  شراكة  .عالقات 

مؤسسات إعالمية، شركات، بنوك...(.

واصلت الدائرة تغذية قاعدة البيانات الخاصة بالعالقات 

إستهدافها  املنوي  والشركات  املؤسسات  وعناوين  بأسماء 

ودراسة توجهاتها ومدى تالقيها مع أعمال مؤسسة لجان 

باستمرار  العامة  العالقات  دائرة  وتبحث  الصحي.  العمل 

عن عناوين الشركات واملؤسسات لتنسيق زيارات لها بهدف 

تعريفها بعمل املؤسسة. وقد أثمرت هذه الجهود من خالل 

الحفل الخيري الذي نظم لصالح مركز دنيا لتشخيص اورام 

الثدي للنساء حيث تم استضافة ممثلين عن 9 من البنوك 

املحلية و23 من الشركات الخاصة هذا باإلضافة إلى عدد 

وأثمرت جهود الدائرة بتوقيع  من الشخصيات االعتبارية. 

مركز  لدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  مع   عقد 

Vacuum  دنيالشراء

دعوة  جرت  كذلك  و   Assisted Core Breast Biopsy 

)بكدار(  املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية اإلعمار 

وتقديم  الجنوب.  في  املؤسسة  وعيادات  مراكز  لزيارة 

مقترحاتل 5 مشاريع لبكدار.

البنك  مع  مفاهمية  ورقة  توقيع  في  املؤسسة  ونجحت 

 اإلعالمية كشركاء إستراتيجيين. 
ً
الوطني، وشبكة معا

أكتوبر  في حملة  توعية مجتمعية  القيام بحمالت  وجرى 

بالشراكة  الثدي  سرطان  املبكرعن  بالكشف  للتوعية 

وكان لشبكة معا اضافة إلى محطات  مع بنك فلسطين، 

 في هذا املجال. وتم إختيار لجان 
ً
 مميزا

ً
إعالمية أخرى نشاطا

تقوم عليه  العمل الصحي في اللجنة االستشارية ملشروع  

عبر املساهمة في تطوير أفكار املشروع اإلعالمية في 
ً
شبكة معا

قضايا التنمية والقضايا االجتماعية وإبراز جهود مؤسسات 

اللجنة  باجتماعات  املؤسسة  وتلتزم  املدني،  املجتمع 

االستشارية من خالل املدير العام.

أما على صعيد الحامعات فقد بذلت جهود لبناء تفاهمات 

كلية  أبوديس/  القدس  وجامعة  لحم،  بيت  جامعة  مع 

وتعززت العالقة مع معهد الصحة العامة  املهن الصحية. 

بخير وال  تبشر  الجامعات  مع  واآلفاق  بيرزيت.  في جامعة 

سيما على صعيد توجيه الطلبة إلجراء أبحاثهم عن ظواهر 

القيام  من خالل  أو  املؤسسة،  تهم  وقضايا  وإحصائيات 

املؤسسة  مرافق  في  الطلبة  وتدريب  مشتركة.  بـابحاث 

والتطوع في املؤسسة. وقد أفضت الجهود عن قيام خريجي 

وفق  بإنجازأبحاث  لحم  بيت  بجامعة  التمريض  كلية 

إحتياجات برنامج صحة املرأة وتم دعوةاملؤسسة ملناقشة 

هذه األبحاث، كما قصد طلبة جامعة بيت لحم وأبو ديس 

والجامعة األهلية وجامعة الخليل مراكز املؤسسة ومركز 

دنيا لتشخيص اورام الثدي للتدرب والتعرف على املؤسسة.

 تجنيد االموال محليا

محتملين  وأفراد  ملؤسسات  ورصد  الدائرةبدراسة  قامت 

أجل  من  وبنوك،واألفراد  شركات،  من  والتمويل  للتبرع 

املساهمة فيتمويل ودعم مشاريع وبرامج املؤسسة، حيث 

ملركز  وتحديدا  محلي  تمويل  تقديم  على  الجهود  افضت 

دنيا لتشخيص اورام الثدي ونادي املسنين النهاري التابع 

للمؤسسة 

العالقات والتشبيك على املستوى العربي

لم تنضم املؤسسة ألية إئتالف عربية   2015 خالل عام 

لإلنضمام  بها  التداول  يتم  قائمة  فرص  وهناك  جديدة، 

بالبشر،  اإلتجار  ضد  اإلئتالف  ومنها   ،2016 عام  إليها 

وكذلك الحال بالنسبة إلئتالف مهتم بحماية األطفال من 

 قيد النقاش. وال زالت املؤسسة تنشط 
ً
العسكرة وهو أيضا

 ومنها:
ً
في إئتالفات عربية كانت إنضمت لها سابقا

أ.الشبكة العربية النسوية »رؤى«
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رؤى  النسوية  العربية  الشبكة  في  فاعل  املؤسسةعضو 

تمت  العام  وخالل  لها.  الوطني  وهياملنسق  منذ سنوات، 

الهيئة  إجتماع  بهاومنها  خاصة  نشاطات  بعدة  املشاركة 

والوقوف  واإلدارية،  املالية  التقارير  فيه  العامة وعرضت 

على قضايا املرأة وأوضاعها في املنطقة العربية ووضع تصور 

لعمل الشبكة في التضامن ورفع كفاءة املؤسسات وبناء 

 فيما يتعلق بالخطاب العربي النسوي تجاه 
ً
قدراتها وتحديدا

قضايا الوضع الراهن وتغول الفكر الداع�ضي وتأثيراته على 

في الشبكة.وشاركت  هذا بطلبمن األعضاء  وجاء  النساء، 

املؤسسة كذلك مع وفد شبكة رؤى في املنتدى االجتماعي 

العالمي الذي عقد في تونس وتم تقديم ورقة عملعن أوضاع 

املراة العربية واملشاركة بفعالية في خيمة معرض العودة 

الذي أعدته الشبكة. وكان هناك إجتماع تواصلي للشبكة 

واملشاركة في املؤتمر اإلقليمي حول اإلتجار بالبشر، حيث تم 

تقديم إطار نظري حقوقي وقانوني ملفهوم اإلتجار بالبشر، 

بينت  العربية  املنطقة  في  عديدة  دول  تجارب  وقدمت 

قبل  تقديم منظور فلسطيني من  وتم  الظاهرة،  خطورة 

جديدة لم تاخذ بالحسبان   
ً
املؤسسة التي طرحت أنواعا

ومنها سرقة األعضاء البشرية والتجارب الطبية على األسرى 

والعامالت في  الفلسطينيين من قبل االحتالل اإلسرائيلي، 

عابرة  كمحطة  وترويجه  االحتالل  وسياق  املستوطنات، 

لإلتجار بالبشر.وطلبت املنسقة الوطنية لفلسطين توسيع 

مشاركة املؤسسات الفلسطينية حيث تم ترشيح كل من 

كعضو  القادم  االجتماع  حضورهم  وسيتم  مؤسستين 

مراقب ملدة عام إلى أن تتم املصادقة على عضويتهم أمام 

الهيئة العامة في االجتماع الذي سيعقد عام 2016 

وحضورنا  النسوية  رؤى  شبكة  في  املؤسسة  فعالية  إن 

القوي واملؤثر هو الذي ساعد بتوجه إتحاد املرأة األردنية 

لترشيح العمل الصحيلإلنضمام إلئتالفات إقليمية أخرى 

وهذا يعكس السمعة واالحترام الطيب للمؤسسة وكوادرها 

وليس هذا فحسب وإنما  الفاعلة واملؤثرة في هذا املحفل. 

الدولية وتقديم  في املؤتمرات  الطلب منها تمثيل الشبكة 

أوراق عمل بإسم الشبكة كما حصل في مؤتمر املرأة األممي 

في نيويورك 2014 

قامت دائرة العالقات العامة بزيارة للسفارة املغربية. وخالل 

بمختلف  املؤسسة  عمل  على  السفير  تعريف  تم  الزيارة 

والتوجه هو باالستمرار بالتواصل مع  قطاعاتها وتوجهاتها. 

السفارة بهدف التعاون في تنفيذ مشاريع للمؤسسة، وكان 

إهتمام من السفارة بعمل املؤسسة في القدس وبمركز دنيا. 

التشبيك والعالقات الدولية:

استقبلت املؤسسة عبر شركائها الدوليين عدة متطوعين/

ات للعمل ضمن اختصاصات مختلفة مثل االختصاص 

،وتخصصات اخرى قدموا من بلجيكا  بالصدمة النفسية 

والبرازيل واسبانيا  ،منهم من عمل مع مجموعات الشباب في 

القدس ، وبقسم العمليات في مركز بيت ساحور) الجراحة 

النهارية( .

اإلئتالفات الدولية:

املؤسسة عضو في حركة صحة  أ.حركة صحة الشعوب: 

واللجان نشطة في املكتب التنسيقي للحركة،   ، الشعوب 

العالمي  في املنتدى  وإستطاعت العمل الصحيأن تشارك 

الشعوب/فرع  وفد حركة صحة  مع  تونس  في  االجتماعي 

املنطقة العربية وحضور فعاليات الحركة، وقد شاركمدير 

دائرة الرعاية مع وفد الحركة عن املنطقة العربية. وتواصلت 

املؤسسة مع حركة صحة الشعوب بشكل مستمر في ارسال 

االلكترونية  بالصفحة  نشرها  تم  والتي  ومواقفها  بياناتها 

الخاصة بها العربية واالنكليزية .

ب.املنتدى االجتماعي العالمي:

شاركت املؤسسة في املنتدى االجتماعي العالمي في تونس 

أشخاص إثنان منهم يمثلون الشباب.   6 بوفد مكون من 

فشاركت  وتم تقسيم نشاطات الوفد وفق التخصصات، 

األوضاع  عن  ورشة  تقديم  في  املرصد  مؤسسة  اللجان 

الصحية في غزة، قدمها مدير دائرة الرعاية وأدارت الورشة 

اإلدارة  مجلس  رئيس  شارك  فيما  للجان.  العامة  املديرة 

للشباب  وكان  التحررية.  التربية  حول  التعليم  ورشة  في 

واقعهم  عن  تحدثوا  الذين  الشباب  ورش  في  فاعل  دور 

وأوضاعهم في القدس. وكان لإلعالمي من املؤسسة دور في 

عرض أفالم وثائقية عن الغازات السامةالتي يستخدمها 

االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين والتعليق عليها.

االجتماعات  جميع  حضور  في  نشطت  املؤسسة  وكانت 

بالوفد  والخاصة  املنتدى  عقد  سبقت  التي  التحضيرية 

الفلسطيني حيث ساهم ممثلها في أوروبا بكافة الترتيبات 
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الجلسات  ترتيب  وفي  الفلسطينية  بالخيمة  املتعلقة 

لجان  بإسم  خيمة  إلىتجهيز 
ً
إضافة الفلسطيني،  للوفد 

الفرنسية حيث تم عرض  العمل الصحي وجمعية التراث/ 

منشورات املؤسسة وأشغال مركز الواحة فيها.

العمل الصحي  مؤسسة لجان  ج.املنتدى األورومتوسطي: 

عضو فيه وتشارك في إجتماتهوأخرها الذي عقد في لبنان.

 الترويج وتجنيد املوارد للمؤسسة

الداعمة  للجهات  املشاريع  من  العديد  الدائرة  قدمت 

والصديقة ومنها ورقة مفاهيمية حول الشباب وعملت على 

وعملت  كالنمسا والسويد.  فتح عالقات مع دول جديدة 

على تحضير مشاريع قصيرة وطويلة ومتوسطة املدى وفق 

احتياجات املؤسسة قدمت لجهات مختلفةوبالتنسيق مع 

الدوائر واملراكز والبرامج بهدف االستجابة لالحتياجات التي 

 أو باإلستجابة للطوارىء واملستجدات. 
ً
حددت مسبقا

الدولية  واملؤسسات  للمولين  دعوات  توجيه  تم  كما 

واملمثليات  لزيارة املؤسسة والتعرف على عملها عن قرب. 

وتم التوجه نحو تخصيص جزء من الصفحة اإللكترونية 

املؤسسة  ملشاريع  للترويج  االجتماعي  التواصل  ووسائل 

املمولين  بيانات حول  قاعدة  وتطوير  ولبناء  وإحتياجاتها. 

والدول املحتملة وإستخدام وسائل التواصل االجتماعي في 

عملية الترويج.

وعلى صعيد زيارةممثليات الدول في البالد وترويج املؤسسة 

لديها بهدف فتح آفاق تعاون معها قامت دائرة العالقات 

السفارات واملمثليات كالسفارة  بزيارات لعدد من  العامة 

السفارة  من  وفد  وقام  املالطية.  واملمثلية  النمساوية 

وكذلك زار  األوكرانية بزيارة مركز الواحة ومركز املسنين. 

فيما زار ممثل من سفارة  ممثل سفارة مالطا مركز دنيا، 

روسيا اإلتحادية مركز بيت ساحور.

وإستقبلت املؤسسة عدة وفود دولية مثلت إسبانيا وبلجيكا 

وأملانيا وزارت مراكز املؤسسة ومنها طوارئ الخليل وحلحول 

ومركزبيت ساحور.

2015 وبجهود املتابعة تم تأهيل املؤسسة عبر  خالل عام 

إجراءات طويلة مع صندوق األمم املتحدة للسكان، وقد تم 

قبولها وفق االستراتيجية التي يعملون بها في قضايا الصحة 

االجتماعي  النوع  على  املبني  والعنف  والشباب  اإلنجابية 

وإدماج الرجال في الصحة اإلنجابية،مما يؤهل املؤسسة 

على الحصول على تمويل منها ابتداءا من عام 2016 
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جوالت ترويجية خارج البالد إليجاد فرص تمويل:

قامت منسقة العالقات العامة للملف اإلسباني بجولتين 

إلى إسبانيا اثمرت عن فتح عالقات مع مؤسسة جديدة 

ستمول برنامجا لصحة املرأة )مؤسسة هيليا في برشلونة( 

وكذلك فتح عالقة مع مقاطعة إشبيليا، وكذلك الحصول 

على تمويل بمبلغ محدودة من مؤسسات وبلديات إسبانية. 

كما قدمت عدة محاضرات حول الواقع الفلسطيني ووضع 

برملانيين  أمام  وذلك  وبرامجها  املؤسسة  واعمال  القدس 

 
ً
املؤسسة ممثال توجه وفد من  كما   . الباسك  إقليم  من 

باملدير العام وطاقم من مركز دنيا إلى بلجيكا، حيث تمت 

زيارة مستشفى جامعة بروكسل ومجموعة من املؤسسات 

اإلطالع  وتم  الثدي،  فيه  بما  النساء  بسرطانات  املهتمة 

على برامجها املتنوعة. وتم تعريفهم باملؤسسة ومركز دنيا. 

وأثمرت  الجولة عن قدوم مختصين/ات في املجال النف�ضي 

والعالج الطبيعي إلى فلسطين وقاموا بتدريب طواقم مركز 

دنيا وصحة املرأة في البعد النف�ضي والعالج الطبيعي)حيث 

ومستشفى  بفلسطين  الطبيعي  العالج  كليات  دعوة  تم 

املطلع( ومركز دنيا يعمل على إدماج البعد النف�ضي في عمله 

وكذلك العالج الطبيعي.

اعالم املؤسسة 
يتنوع عمل املؤسسة االعالمي بشقيه التقليدي والعصري ، 

حيث ينشط مع وسائل االعالم التقليدية كالصحف واملواقع 

االلكترونية اضافة الى االعالم املرئي واملسموع ، وايضا عبر 

وسائل التواصل االجتماعي كالصفحة االلكترونية والفيس 

حيث يوجد صفحتين الكترونية للمؤسسة والثاني   . بوك 

اضافة الى الفيس   . ملركز دنيا لتشخيص اورام السرطان 

بوك للمؤسسة ولغالبية املراكز الصحية والتنموية .

اما ابرز االنجازات االعالمية :

.وكانت 
ً
األخبار القصيرة: والتي وزعت مرفقة بصور 92 خبرا

ً
عام 2014، 51 خبرا

التقارير والريبورتاجات املطولة: 26،وفي عام 2014 وصلت 

إلى9 

أصدرت املؤسسة وملناسبات صحية  البيانات الصحفية: 

، باملقارنة مع عام 2014 
ً
أووطنية أوخاصة أوعامة 16 بيانا

كانت 7 بيانات.

في  املؤسسة  فعاليات  حضرت  واملسموع:  املرئي  االعالم 

إذ  بقوة  والدولي  املحلي  واملسموع  املرئي  اإلعالم  وسائل 

أستضيفت املؤسسة أو بثت مواد وتقارير إعالمية خاصة بها 

بواقع 79 ظهور ومشاركة كان منها 35 على املسموع. وعملت 

وسائل اإلعالم على تغطية العديد من نشاطات املؤسسة 

إلى اإلستضافة 
ً
من مؤتمرات وورش عمل مختلفة،إضافة

لقضايا ومناسبات محددة . وكان لدور املؤسسة وما تقدمه 

الجرحى  إستقبال  في  الشعبية  الهبة  خالل  خدمات  من 

 
ً
وتقديم خدمات الطوارئ في كافة مراكز املؤسسة تحديدا

 
ً
إعالميا

ً
إهتماما وحلحول  الخليل  من  القديمة  البلدة  في 

ولفت نظر اإلعالم املحلي والفضائيات.أما عام 2014 
ً
واسعا

فقد وصلت إلى 41 حضور مرئي ومسموع.

11 إصدارا تناولت دراستين  نفذت املؤسسة   اإلصدارات: 

احداها خاصة ببرنامج السكري والثانية ببرنامج صحة املراة 

، وتقارير اخرى اضافة الى مجموعة من النشرات التثقيفية 

كما اعدت  املتنوعة ذات العالقة ببرامج عمل املؤسسة. 

املؤسسة فيلمين واحد توثيقي عن املؤسسة والثاني عن 

فكرة وعمل  نادي املسنين  النهاري التابع للمؤسسة .

:)Social Media(اإلعالم االجتماعي

الخاص   youtube channel على  فيديوهات   9 رفع  تم 

بمؤسسة لجان العمل الصحي.

على الصفحة الخاصة بمؤسسة لجان    posts  149 رفع 

 Facebook العمل الصحي على ال

على الصفحة الخاصة بمركز دنيا ألورام    posts  65 رفع 

 Facebook النساء على ال

النشرة اإللكترونية:

جرى إنجاز  وتوزيع  12 عدد من النشرة اإلكترونية الخاصة 

تعميمها خارج املؤسسة  باملؤسسة، ومنذ بداية العام بدء 

وقد حازت النشرة اإللكترونية الشهرية  وعلى األصدقاء، 

تواصل  وسيلة  الكثيرون  واسعةوأعتبرها  متابعة  على 

وتعرف على جميع أعمال ونشاطات املؤسسة.
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الدائرة المالية واإلدارية 

الصعبة  الظروف  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  واجهت 

التي تمر بها، وواجهت كافة التحديات الداخلية والخارجية 

التي تعزز مقومات  من رؤيتها ورسالتها وأهدافها   
ً
منطلقة

 أكثر بهموم ومتطلبات جمهورها 
ً
تنمية الصمود، وملتصقة

حثيثة  بخطًى  املؤسسة  وتعمل  واملهمشين.  الفقراء  من 

واإلنسانية  والوطنية  االجتماعية  هويتها  على  للمحافظة 

الصحية  بحقوقه  يتمتع  حر  فلسطيني  ملجتمع  للوصول 

والتنموية على أساس العدالة واإلنصاف.

الهامة  الدوائر  من  واالدارية  املالية  الشؤون  دائرة  تعتبر 

باملوسسة وتشكل عصب الحياة من خالل تقاطع وتفاعل 

عملها مع مختلف الدوائر واالقسام، ويعمل بالدائرة طاقم 

15 موظف وموظفة، يعملون في مختلف  مؤهل مكون من 

املجاالت املالية واالدارية التي تنضوي تحت هيكل الدائرة 

وهي، قسم املحاسبة، املشتريات والعطاءات، املستودعات 

وملف االصول الثابتة، املوارد البشرية، نظم املعلومات.

يعمل باملؤسسة طاقم وظيفي من 205 موظفين حيث تشكل 

االناث %61 من هذا الطاقم، اضافة لهذا العدد هناك اكثر 

من 100 اخصائي يعملون في مختلف االختصاصات حسب 

نظام التعاقد.
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الهيكل التنظيمي للمؤسسة:

تنظيمية  بهيكلية  الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  تتمتع 

وتحدد  والالمركزية  املركزية  بين  تجمع  وراسخة  واضحة 

االختصاصات والصالحيات بشكل واضح بحيث ال يوجد 

إزدواجية أو تضارب في املهام واملسؤوليات، كما أن الهيكل 

التنظيمي يراعي املبادئ اآلتية:

التسلسل الهرمي: رئيس واحد لكل مرؤوس.

لكل وظيفة،  واملهام  النشاطات  مالئمة  املسؤولية:  نطاق 

بحيث يتمكن املوظف من القيام باملهام بالكفاءة املطلوبة.

مبدأ التخصص:بحيث يجمع األعمال املتشابهة تحت وحدة 

تنظيمية واحدة.

مبدأ تفويض الصالحيات: وذلك من خالل وصف وظيفي 

واضح يحدد حدود السلطة وإتخاذ القرار.

ضمن نظام املؤسسة وهيكلها تتابع املؤسسة هيئة عامة 

التقارير  وتناقش   
ً
سنويا تجتمع   ،

ً
عضوا  150 من  مكونة 

املالية واإلدارية للمؤسسة وتصادق عليها، وتنتخب مجلس 

من ضمنهم رئيس املجلس كل  أعضاء   9 إدارة مكون من 

 لقانون املؤسسات األهلية، ويجتمع 
ً
 وتطبيقا

ً
عامين إلتزاما

 ويشرف على إدارة املؤسسة ويساهم في وضع 
ً
املجلس شهريا

السياسات العامة وتوجهات عمل املؤسسة.

الدوائر  مدراء  من  مشكلة  تنفيذية  هيئة  املؤسسة  يدير 

يقودها املدير العام للمؤسسة وتشرف على كافة األعمال 

من   
ً
التنفيذية للمؤسسة وعمل الدوائر واألقسام إنطالقا

الخطة االستراتيجية، وذلك لتحقيق أهداف ورؤية ورسالة 

املؤسسة.

السلوك  لقيم مدونة  في عملها  تحتكم اإلدارة واملؤسسة 

للمؤسسات األهلية ولقيم الحكم الرشيد والشفافية.
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النظام اإلداري واملالي:

ترسيخ  على   
ً
دوما الصحي  العمل  لجان  مؤسسة  عملت 

العمل املؤس�ضي ومأسسة مختلف جوانب العمل في سعيها 

بالنزاهة  تتمتع  التي  والرشيدة  السليمة  اإلدارة  لتحقيق 

والشفافية وتحتكم لنظام املساءلة واملحاسبة في إجراءاتها 

املالية واإلدارية.

كما عملت املؤسسة على صياغة أنظمة وأدلة للسياسات 

 ملعايير املحاسبة الدولية 
ً
واإلجراءات املالية واإلدارية إستنادا

والصالحيات.  املهام  بين  والفصل  الشفافية  يضمن  بما 

 للعمل يستند لقانون العمل الفلسطيني 
ً
كما أعدت نظاما

في  عادلة  سياسات  ويضمن  العاملين  حقوق  ويراعي 

املؤسسة  وتعتمد  واإلجازات.  الرواتب  م 
ّ
وسل التوظيف 

 في تقييم العاملين وقد تم ربطه بالكادر الوظيفي 
ً
 هاما

ً
نظاما

م الرواتب والحوافز.
ّ
وسل

وأدخلت املؤسسة التكنولوجيا ونظم املعلومات في عملها، 

وأوجدت أنظمة إلكترونية ملتابعة العمل ومنها: نظام مركزي 

لتسجيل املر�ضى وأرشفة ملفاتهم، ونظام إلكتروني للموارد 

البشرية، ونظام لحفظ ومتابعة األصول الثابتة للمؤسسة، 

 للنظام املحاسبي.
ً
ونظام ملتابعة املشتريات إضافة

اللجان املالية واإلدارية:

باإلضافة للهيئة التنفيذية التي تعتبر الهيئة األولى في إدارة 

العمل وشؤون املؤسسة املختلفة، فقد أوجدت املؤسسة 

عدة لجان متخصصة ملتابعة القضايا املالية واإلدارية في 

املؤسسة منها:

لجنة العطاءات املركزية: 

اإلدارة  مجلس  من  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  وتتشكل 

على  وتشرف  واإلداري  املالي  واملدير  العام  للمدير   
ً
إضافة

كافة العطاءات واملشتريات التي تزيد قيمها عن 1000 دوالر 

أمريكي.

لجنة التدقيق الداخلي )اللجنة املالية(:

من  أعضاء  ثالثة  من  الداخلي  التدقيق  لجنة  وتتشكل 

ونائب  املجلس،  رئيس  الصندوق،  )أمين  اإلدارة  مجلس 

ويشرفون على العمل املالي ويصادقون على كافة  الرئيس( 

العمليات املالية من صرف وقبض بالتنسيق مع املدير املالي 

واإلداري واملدير العام ويتأكدون من تطبيق األنظمة املالية 

في املؤسسة.

وإلى جانب لجنة التدقيق الداخلي يوجد مدقق حسابات 

خارجي ومستقل يعّينه مجلس اإلدارة وتصادق على ذلك 

الهيئة العامة في إجتماعها العادي؛ويقوم بمراجعة وتدقيق 

البيانات  ويصدر  دوري سنوي  بشكل  املؤسسة  حسابات 

.
ً
املالية املدققة سنويا
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تقرير مدقق الحسابات 
المستقل
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Partner to 
enterprising people
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)The Belgian Government )DGOS



التقــــــرير السنـــوي
2 0 1 5

88

 Ayuntamiento de
Fuenlabrada




