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امل�ؤ�س�سة،  عمل  جماالت  يف  واالخفاقات  النجاحات  من  العديد  به  م�سار  من  حمله  مبا  والعمل  العطاء  من  عام  نهاية  مع 

نقف لنالم�س ال�اقع بت�سعباته وتعقيداته املختلفة منطلقني من واقع عاملي ما زال حمك�م ب�سيا�سة القطب ال�احد، متمثاًل 

باإالمربيالية العاملية وعلى راأ�سها اأمريكا مبا ت�سكله من حا�سنة للم�سروع اال�ستعماري ال�سهي�ين، وما خلفته هذه املنظ�مة 

واالقت�سادي  ال�سيا�سي  ال�سعيد  على  العامل  يف  اال�ستقرار  عدم  من  حالة  اإىل  اأدت  عاملية  اقت�سادية  ازمة  من  االإمربيالية 

واالجتماعي.

اخلج�لة  املمانعة  من  حالة  ال�اقع  هذا  ويرافق  اإنح�سرت.  قد  اأنها  للبع�س  بدت  واإن  ماثلة  زالت  ما  احلالة  هذه  وجتليات   

واملحدودة التاأثري، و�سعف احلركات املقاومة، وبروز �سح�ة �سعبية يف ال�اقع العربي ب�سكل خا�س تنذر بحالة تغيري قادمة 

اإدراكنا وبالنظر مل�ازين الق�ى باأن   لي�س على ال�سعيد الفل�سطيني اخلا�س والعربي االأو�سع واإمنا على ال�سعيد العاملي، مع 

رياح التغيري هذه قد ال تنح� املنحى الذي ن�سب�ا اإليه.  

فما نراه يف واقع االأمة العربية من اأ�سكال الذل واملهانة واإبتذال الكرامة وحالة الفقر واال�ستعباد املفرو�س عليها من حكام 

ماأج�رين نهب�ا مقدرات االأمة وخرياتها، و�سردوا وقتل�ا خرباتها، و�ساهم�ا يف متزيق اأو�سال االأمة، وحال�ا دون وحدة وتكامل 

ال�طن العربي الكبري خدمه الأ�سيادهم الذين و�سع�هم وكر�س�ا كياناتهم من خالل اإتفاقية )�سايك��س بيك�ا( اال�ستعمارية 

امل�س�ؤومة، هذا ال�اقع ما زال يلقي بظالله على االأمة، وبداأ يلقى الرف�س على ال�سعيد ال�سعبي وهذا ما يف�سر الث�رات ال�سعبية 

التي اإنت�سرت يف ال�اقع العربي من حميطه اإىل خليجه، ولكن هذه الث�رات ال�سعبية اإن مل تت�سكل لها قيادات واعية ترف�س كل 

اأ�سكال احلكم ال�سابقة، وتت�حد على اأ�سا�س جديد مع مثيالتها يف االأقطار العربية املجزئه بحدود وهمية مفرو�سة عليها، 

اأ�ساًل من تراث وتاريخ وثقافة ولغة وجغرافيا، ومع ورف�س  لتتكامل �سيا�سيًا واإقت�ساديًا مع وج�د مق�مات ال�حدة املت�فرة 

للتبعية وبناء عالقات دولية على اأ�سا�س من الندية، كل هذه االأم�ر �ستك�ن هي امل�ؤ�سر على والدة عهد عربي جديد قابل للحياة 

الكرمية للفرد واملجتمع.

اأما على �سعيد ال�اقع يف فل�سطني ف�سحيح اإن ال�اقع ال�سيا�سي يف فل�سطني يتاأثر �سلبًا اأو اإيجابًا مبا يحيط به من متغريات على 

ال�سعيد العربي والعاملي، ولكن هنالك حالة داخلية ملم��سة تلقي بظاللها على اجلميع اأفرادًا وم�ؤ�س�سات، مبا تنط�ي عليه 

اإ�ستهداف االأر�س واالن�سان الفل�سطيني عرب عناوين كبرية ومنها ما يطرحه االحتالل  من اإ�ستمرار ل�سيا�سات االحتالل يف 

من �سعار يه�دية الدولة مبا يحمله هذا العن�ان من م�سامني �سيا�سية عن�سرية اأواًل، وا�ستهدافية لالأر�س ولل�ج�د الفل�سطيني 
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ثانيا، مع ما يرافق هذا ال��سع الفل�سطيني من تراجع على االأر�س يف ظل ما �سمي �سيا�سة ال�سالم والتفاو�س عرب عناوين 

القد�س  وعزل  وته�يد  العن�سري،  الف�سل  جدار  بناء  يف  واال�ستمرار  امل�ست�طنات،  وبناء  االأرا�سي  م�سادرة  منها  خطرية 

وممار�سة اأعتى �سيا�سات التمييز العن�سري �سد م�اطنيها العرب الفل�سطينيني والت�سييق عليهم يف لقمة العي�س وفق �سيا�سة 

وقتل  اإعتقاالت  من  الي�مية  املمار�سات  من  الكثري  وغريها  غزة،  ح�سار  وا�ستمرار  والتهجري،  االقتالع  ت�ستهدف  ممنهجة 

لالأبرياء وهدم البي�ت وتقطيع اأو�سال ال�اقع الفل�سطيني عرب احل�اجز واملعازل املفرو�سة. كل هذا على �سمع ومراأى العامل 

اأجمع لي�ؤكد بامللم��س باأن ال�سيا�سات التي اإنتهجتها ث�رتنا املعا�سرة باعتبار خيار ال�سالم عرب املفاو�سات عن�انًا للمرحلة مل  

لف هذا املحتل الغا�سب ال�حيد املتبقي يف العامل، ومن هنا نق�ل باأن ال�اقع الفل�سطيني ي�سري اإىل اأننا ما زلنا يف  يجد مع �سَ

مربع مرحلة التحرر ال�طني، وعليه فاإننا نرى باأن االإرتهان خليار ال�سالم املبني على منهج الق�ي ه� من يقرر وحده ال يفيد. 

وعلى طريق دفع املخاطر اأوال نالحظ اأنه البد من معاجلة العامل ال�سلبي االأخر يف ج�سمنا الفل�سطيني اأال وه� حالة االنق�سام 

التي األقت بظاللها على واقعنا الفل�سطيني، ففي ال�قت الذي ندع�ا فيه جميع االطراف لتحمل م�س�ؤولياتها واالإ�سراع الإجناز 

اأمام خيارات امل�اجهة مع العدو عرب  ال�حدة واللحمة، وانهاء حالة االنق�سام امل�س�ؤومة، فاإننا نحث اجلميع لل�ق�ف بجدية 

وحدة �سيا�سية داخلية جامعة من خالل اإ�سالح م.ت.ف. والع�دة خليارات املقاومة اامل�سروعة وبكافة اأ�سكالها و�س�اًل لتحقيق 

التحرر والن�سر املحت�م.

وهنا ال بد من االإ�سارة اإىل اأننا يف م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي ندرك باأن ال�اقع املعا�س املفرو�س علينا جميعًا، ولكننا يف 

ال�قت ذاته ندرك اأنه لي�س بالقدر املحت�م، فما ت�اجهه م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ونحن جزء منها من �سعف يف االإمكانات 

بحق  اإمياننا  من  ننطلق  ال�سحي  العمل  جلان  يف  فنحن  م�ؤ�س�سة  لكل  ذاتي  ه�  ما  منها  عاملني:  اإىل  مرده  املادية  وامل�ارد 

امل�اطنيني الفل�سطينيني يف اخلدمات ال�سحية ال�ساملة والن�عية، ونتم�سك باالإنحياز للفقراء واملهم�سني واملحا�سرين الذين 

يعان�ن من ويالت االحتالل والفقر، وهذا ما يجعل من مردود العمل جزءًا ي�سريًا ال يغطي يف حده االأعلى 40% من التكاليف، 

ومع �سح االإمكانات املادية تنتفي اإمكانية اال�ستثمار لت�فري دخل م�ساند، هذا مع رف�سنا ل�سيا�سات التم�يل امل�سروط كل هذه 

الع�امل الذاتية تكاد ترتفع اإىل امل�ست�ى امل��س�عي باإ�ستثناء جملة من االأم�ر واالإجراءات املرافقة الآليات العمل التي نعمل 

دائما على ت�س�يبها لتك�ن عامل رفٍد وتط�يٍر دائم. اأما على ال�سعيد امل��س�عي فهنالك اأم�ر عديدة منها ت�جه املم�لني لدعم 

م�سار الت�س�ية املزع�م على ح�ساب م�ؤ�س�سات املجتمع املدين، وتراجع الدور التكاملي يف اخلدمات ال�سحية ما بني القطاع 
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العام )وزارة ال�سحة الفل�سطينية( وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ل�سالح االأوىل، حيث نرى باأن هنالك ثغراٍت يت�جب معاجلتها 

اإن كان ذلك على �سعيد ال�سيا�سات ال�سحية اأو التم�يل وتكامل االأدوار يف جمال اخلدمات املقدمة عرب العالقة التبادلية يف 

التح�يالت واخلدمة، وكل ذلك يتطلب دعم وتعاون اأو�سع، بهدف اال�ستغالل اخلالق للم�ارد، خا�سة واأننا نعاين من و�سع 

اإقت�سادي �سعب وحمدود.

�سحيح اأننا نعاين من عجز مايل كبري اأدى بنا اإىل اإتخاذ بع�س االجراءات ال�سعبة، والتي ناأمل اأن ت�سهم يف اإ�ستمرار عمل 

اأبرزها االإجناز على �سعيد مبنى د.  امل�ؤ�س�سة بفاعلية، ورغم ذلك فاملنجزات على �سعيد عمل امل�ؤ�س�سة م�ستمرة ولعل من 

اأحمد امل�سلماين يف بيت �ساح�ر وبدء العمليات اجلراحية يف مركز بيت �ساح�ر يف املبنى اجلديد، هذا اإ�سافة اإىل اإفتتاح مركز 

متط�ر ل�سرطان الن�ساء يف رام اهلل مب�ساركة مع م�ؤ�س�سة ميديا بال�ستاين ال�س�ي�سرية بعد فتح فرع لها يف فل�سطني، ويعترب هذا 

املركز ال�حيد طبيًا من حيث اأنه مبني على اأحدث التقنيات يف تكن�ل�جيا املعل�مات والت�ا�سل لتبادل اخلربات واملعرفة يف 

جمال العل�م الطبية وحتديدًا �سرطان الن�ساء.

اأخريًا واإنطالقًا من اإمياننا بعدالة ق�سيتنا، وباأننا ل�سنا وحدنا بل هنالك الكثري من اأحرار العامل يقف�ن من ورائنا داعمني 

وراعني الإ�ستكمال امل�سار ال�سعب، مما ي�جب علينا اأن نتقدم لهم جمعيًا بجزيل ال�سكر والعرفان وهم كرث وال يت�سع املجال هنا 

لذكرهم، فبعطائهم كان�ا خري مثاٍل لل�فاء. 

 وثناٍء مل�ظفي امل�ؤ�س�سة الذين تربع�ا بن�سبة من رواتبهم رغم حمدوديتها للم�ساهمة يف 
ٍ
وال نن�سى اأن نتقدم ببطاقة اإحرتام

احلفاظ على اإ�ستمرارية امل�ؤ�س�سة ومل�اجهة ال��سع ال�سعب الذي متر به، فكان�ا نربا�س عطاٍء، وهاديًا وملهمًا لنا جميعًا يف 

ميدان العمل.

بالعمل  املقرون  الت�جه  ب�سدقية  اأمن�ا  ممن  امل��س�ل  وبالدعم  امل�ؤ�س�س�ن،  و�سعها  التي  باملبادئ  االلتزام  باأن  اأي�سًا  ونق�ل 

الدوؤوب والعطاء الذي ال ين�سب هي التي ت�سكل رافعة اال�ستمرار والتحدي لكل املع�قات والعقبات التي تعرت�س م�سار امل�ؤ�س�سة، 

وهي الهادي واملنارة بل ب��سلة الطريق نح� التط�ر والنماء. 
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كلمـــــــــــة 

الدكت�ر ابراهيم اللدعة



التقرير السنوي2010 

12



التقرير السنوي2010 

13

املقدمة

عام اآخر تط�يه م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي لت�سيفه تراكمًا يف االإجنازات واالإبداعات التي اأر�ست دعائمها منذ اإنطالق 

اللجان ال�سعبية للخدمات ال�سحية من مدينة القد�س املحتلة منت�سف ثمانينات القرن املا�سي، نعم لقد خطت امل�ؤ�س�سة خالل 

م�سريتها الغنية من�ذجًا يحتذى به يف التفاين والعطاء واأختط العامل�ن فيها ب�ستى م�اقعهم العملية فل�سفة يباه�ن بها ق�امها 

االإنحياز الدائم وامل�ستمر للفقراء واملحتاجني و�س�اًل اإىل االإرتقاء باملناطق املهم�سة والفقرية لتاأخذ اإحتياجاتها كما املناطق 

االأخرى.

بالتاأكيد مل تكن الطريق معبدة بالزه�ر وبالتاأكيد كان ال بد من دفع اأثمان باهظة ولكن امل�سرية ا�ستمرت وكان دافعها االإنتماء 

الذي اأر�سى دعائمه امل�ؤ�س�س الراحل الدكت�ر اأحمد امل�سلماين ورفاقه الذين بق�ا على عطائهم حتى حلظات رحيلهم االأخرية 

فبات�ا م�سدر الدفع احلقيقي ملن اآت�ا من بعدهم.

وعلى م�ست�ى العام 2010 عملت كالجيء فل�سطيني ت�سرد من يافا وعاي�س مرارة احلاجة كباقي اأبناء �سعبه مع زمالئي يف 

امل�ؤ�س�سة منذ ت�سلمي ملن�سب املدير العام على الرقي ب�اقع اخلدمات ال�سحية والتنم�ية املقدمة للم�اطنني واملحافظة عليها 

وحت�سينها حيثما ت�فرت االإمكانات، فكان العمل بروح الفريق �سائدًا بني جمل�س االإدارة والهيئة التنفيذية ومدراء املناطق 

والدوائر والربامج والعاملني.

التاأثريات  عن  بعيدين  نكن  ومل  والعامل  منطقتنا  بها  ومتر  مرت  التي  االأحداث  جملة  وكم�ؤ�س�سة  كفل�سطينيني  عاي�سنا  نعم 

فتاأثرت  املت�ح�سة  الغربية  لالإمربيالية  االإقت�سادية  لل�سيا�سات  طبيعيًا  نتاجًا  جاءت  التي  العاملية  املالية  لالأزمة  املبا�سرة 

م�ؤ�س�ستنا بذلك وخفت م�ارد التم�يل وه� ما حاولنا جاهدين العمل على اأال ينعك�س �سلبًا على اأداء وخدمات م�ؤ�س�ستنا.

وعلى امل�ست�ى ال�طني اآملنا اإ�ستمرار االإنق�سام مبا حمله من تبعات �سلبية على الق�سية ال�طنية ولكننا بقينا متم�سكني بنهج 

تقدمي كل ما ن�ستطيع للجميع دون النظر الإنتماءه الفكري اأو العقائدي، وي�ساف اإىل ذلك ممار�سات االحتالل التي مل تت�قف 

�سد اأبناء �سعبنا فعمليات القتل واالإعتقال ا�ستمرت وم�سادرة االأرا�سي والت��سيع اال�ستيطاين اإرتفعت وتائره ومعدالت البطالة 

اأ�سكااًل جديدة، كل ذلك وال�سلطة  اأخذ  باأ�سرع من املت�قع والدفع باجتاه تهجري املقد�سيني  ت�سخمت وته�يد القد�س يجري 

الفل�سطينية بقيادتها متم�سكٌة بخيار التفاو�س ثم التفاو�س الذي مل يجلب �سيئًا اإال ال�يالت  لل�سعب الفل�سطيني.
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وعلى �سعيد املناطق اخلا�سعة لل�سلطة الفل�سطينية بقي م�ظف القطاع العام اأ�سريًا للراتب املرتبط مبع�نات الغرب واملانحني 

امل�سروطة واأ�سبح يرتقب كل �سهر م�عد �سرف املعا�سات بعد اأن اأثقل بالدي�ن فبات كل ما ميلكه مره�نًا للم�سارف وغريها.

اأية  رف�س  وعلى  وم�سرين  متم�سكني  زلنا  ال  ولكن  والت�ظيف  التم�يل  على  نعتمد  اأي�سًا  فنحن  تقدم  ما  كل  عن  بعيد  وغري 

اإ�سرتاطات مهما كانت ومن اأي كان على هذا التم�يل اأو ذاك فمحركنا يف هذا املقام روؤيتنا ال�طنية وحاجة منتفعينا، نعمل 

لناأخذ دورنا يف بناء جمتمعنا وتدعيم �سم�ده يف م�اجهة االحتالل ولتحريره من ثقافة اال�ستهالك التي يريدها البع�س له كي 

يبقى عبدًا اأ�سريًا ل�سيا�سات م�جهة ت�ستهدفه وت�ستهدف م�ستقبل اأبنائه.

والتثقيفية  والتنم�ية  الن�عية  ال�سحية  اخلدمات  تقدمي  يف  اال�ستمرار  علينا  يحتم  الذي  اجلاد  والعمل  التحدي  ياأتي  وهنا 

الت�ع�ية لكل من يحتاجها مراهنني على كادر امل�ؤ�س�سة الذي يعد اأبرز مق�مات وج�دها وا�ستمرارها ك�نه راأ�س املال احلقيقي 

وال�سامن لر�سالة امل�ؤ�س�سة، ور�سمت االإجراءات واخلطط التي اأعتمدت من اأجل ذلك وباالإ�ستناد اإىل هذا العامل.

القرار  يف  اال�ستقاللية  وي�سادر  املحلي  العمل  مبادرات  يق��س  اخلارجية  امل�ساعدات  على  الكلي  االعتماد  باأن  ندرك  اإننا 

املبني على االحتياجات التي نعاينها على االأر�س، وعليه يجب الت�جه نح� االعتماد على الذات تدريجيًا لل��س�ل اإىل مرحلة 

اال�ستقالل التام يف التم�يل وال�سيا�سات.

واأخريًا كلنا اأمل بعطاء كادرنا وجهده املت�ا�سل الذي نحيي كل فرد فيه ونقدر جهده وتعبه.
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دائــــــــرة الرعـــــاية 
ال�صحية الأولية
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اإنطالقًا من روؤية ور�سالة امل�ؤ�س�سة ولتحقيق االأهداف اال�سرتاتيجية العامة للم�ؤ�س�سة ت�سعى دائرة الرعاية ال�سحية االأولية اإىل 

تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية االأولية الن�عية لع�سرات االآالف من امل�اطنني الفل�سطينيني يف اأماكن ت�اجدها عرب مراكزها 

ال�سحية وعياداتها املتنقلة وبراجمها ال�سحية املتخ�س�سة، هادفًة للتخفيف من اأعباء الفل�سطينيني الذين يعان�ن من ويالت 

االحتالل و�سيا�ساته العن�سرية.

تغطي خدمات دائرة الرعاية ال�صحية مناطق جغرافية متعددة اأبرزها:

منطقة قلقيلية. . 1

منطقة نابل�س وت�سم: مركز �سامل ال�سحي، ومركز ع�رتا ال�سحي، وعيادة مردا، واملجمع الطبي. . 2

منطقة ط�با�س وت�سم: م�ست��سف ال�سفاء ال�سحي، ومركز . 3

فيها  تعمل  م�قعًا   12 اإىل  باالإ�سافة  ال�سحي.   الباذان 

العيادة املتنقلة. 

ال�سحي، . 4 ال�سرقية  املزرعة  مركز  وت�سم:  ال��سط  منطقة 

وراأ�س  اللنب،  رنتي�س،  وعيادات  ال�سحي،  نعمة  كفر  ومركز 

كركر. 

منطقة بيت �ساح�ر: مركز بيت �ساح�ر الطبي. . 5

ومركز . 6 وبتري،  ح��سان  عيادتي  وت�سم:  اجلن�ب  منطقة 

اخلليل،  ط�اريء  ومركز  �سعري،  وعيادة  ال�سحي،  حلح�ل 

باالإ�سافة اإىل 11 م�قعًا تعمل فيها العيادة املتنقلة. 

نظام  تطبيق  اإىل  عملها  يف  االأولية  ال�سحية  الرعاية  دائرة  ت�سعى 

اجل�دة ال�ساملة يف العمل ولتحقيق ذلك يتم العمل يف عدة جلان 

مركزية : 

جلنة التثقيف والتعزيز ال�سحي. . 1

جلنة املختربات الطبية. . 2

1. ط�با�س

- م�ست��سف ال�سفاء التخ�س�سي  )ط�با�س(

-مركز الباذان ال�سحي

2. نابل�س

- مركز ع�رتا ال�سحي

- مركز �سامل ال�سحي

- مركز مردا ال�سحي

- املجمع الطبي )البلدة القدمية-نابل�س(

3. قلقيلية

- مركز قلقيلية ال�سحي

4. رام اللـه

- مركز كفر نعمة ال�سحي

- مركز املزرعة ال�سرقية ال�سحي

- عيادة رنتي�س ال�سحية

- عيادة اللنب الغربية ال�سحية

- عيادة را�س كركر ال�سحية

5. بيت حلم

- مركز بيت �ساح�ر الطبي

- عيادة ح��سان ال�سحية

- عيادة بتري ال�سحية

6. اخلليل

- مركز ط�ارئ اخلليل)البلدة القدمية(

- مركز حلح�ل ال�سحي

- عيادة �سعري ال�سحية

1

23

4

5

67

8
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جلنة التمري�س. . 3

جلنة العمل املهني. . 4

جلنة البيئة. . 5

اللجنة الدوائية. . 6

و�سع  عرب  املهني  العمل  تط�ير  بهدف  الفريق  بروح  يعمل�ن  امل�ؤ�س�سة  م�ظفي  من  خمت�سني  مهنيني  من  اللجان  هذه  تتكّ�ن 

املعايري وم�ؤ�سرات اجل�دة ال�ساملة يف كافة عيادات وبرامج امل�ؤ�س�سة واال�سراف على تطبيقها، وو�سع وتطبيق برنامج للتعليم 

امل�ستمر، وو�سع اخلطط لتط�ير املراكز وحت�سني جاهزيتها، وو�سع املعايري وامل�ؤ�سرات  واحلر�س على تطبيقها. 

الطبية  الفعاليات  التايل  اجلدول  يبني  امل�ؤ�س�سة.  عمل  م�اقع  كافة  يف  �سحية  خدمة  تقدمي 398809  العام 2010  خالل  مت 

املختلفة م�زعة ح�سب الفعالية.

عدد الفعاليات الكلي يف العيادات للعام 2010

الن�صبة املئويةاملجموعالفعالية

 29 %116891طب عام

7.5 %29848�سحة مراأة

2 %9114طفل �سليم

1.5 %5879اأ�سنان

7 %29485ط�ارئ

23 %90956تخ�س�سات

22 %87525خمترب

7 %29111ا�سعة

100 %398809املجموع الكلي
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يبني الر�سم البياين التايل ت�زيع الفعاليات الطبية خالل العام 2010 ح�سب امل�قع اجلغرايف:

%10 á«∏«≤∏b% 1  »Hô¨dG Í∏dG

%2  GOôe%12  ∫ƒë∏M

%3 ⁄É°S% 6  π«∏ÿG

%3  ÉJQƒY% 2  Ò©°S

%1  ¿GPÉÑdG% 3  ¿É°SƒM

%4  áYQõŸG% 3  ÒàH

%5  áª©f ôØc%19 QƒMÉ°S â«H

%2 ôcôc ¢SGQ% 8  ™ªéŸG

%2  ¢ù«àfQ%15 AÉØ°ûdG

2010 ΩÉ©∏d õcGôŸG äÉ«dÉ©Ød Ö°ùædG ™jRƒJ

اأما الر�سم البياين التايل فيبني ت�زيع فعاليات امل�ؤ�س�سة ال�سحية م�زعة ح�سب اجلندر: 

%60 çÉfEG

%40 QƒcP

2010 ΩÉ©∏d çÉfE’Gh QƒcòdG ™jRƒJ
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ت�سّكل خدمات التثقيف والتعزيز ال�سحي اأحد الركائز الهامة يف التنمية ال�سحية املجتمعية للم�ؤ�س�سة وتهدف اإىل الرقي بال�اقع 

املعي�سي وحت�سني ال�عي ال�سحي للم�اطن الفل�سطيني. كما تق�م اأطقم امل�ؤ�س�سة بزيارات منزلية لتعزيز الثقافية ال�سحية املنزلية 

بهدف  املختلفة  الريا�سية  الن�س�ية  واالأندية  للمدار�س  اأخرى  وزيارات  االحتياجات،  وذوي  وللم�سنني  ال�الدة  بعد  للن�ساء  وخا�سة 

الت�ا�سل معها. 

يبني اجلدول التايل الن�ساطات املجتمعية م�زعة ح�سب ن�ع الن�ساط:

الن�ساطات املجتمعية جلميع العيادات للعام 2010

عدد احل�س�رعدد الفعالياتالن�ساط املجتمعي

75915397التثقيف ال�سحي

3783381الدورات ال�سحية

562929ال�سحة املدر�سية

714321اعمال تط�عية

1803الزيارات املنزلية

542652اأعمال اخرى

312128680املجم�ع

%58 á«dõæŸG äGQÉjõdG

%2 iôNCG ∫ÉªYCG

%24 »ë°üdG ∞«≤ãàdG

%12 á«ë°üdG äGQhódG

%2 á«°SQóŸG áë°üdG

%2 á«Yƒ£J ∫ÉªYCG

2010 á«©ªàéŸG äÉ«dÉ©ØdG ™jRƒJ
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املراكز ال�صحية
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مركز بيت �صاحور الطبي

اأكرب مراكز م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي ، مركز جراحة نهارية وجتمع لعيادات تخ�س�سية تتمح�ر ح�ل  اإن مركز بيت �ساح�ر الطبي 

الطب العام وغرفة ط�ارئ ويح�ز على ما ن�سبته 19%  من اإجمايل الفعاليات الطبية للم�ؤ�س�سة . 

• بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات املركز خالل العام 2010 قرابة 71000 فعالية وذلك باإنخفا�س مقداره 1 % باملقارنة مع العام 2009.	

متيز العمل يف بيت �ساح�ر خالل هذا العام من عدة ن�احي: االأوىل كان عملية تقييم ل�اقع عمل املركز والقيام باأعمال الت�سليحات ملرافق 

مبنى امل�ست�سفى واإمتام التخطيط على ال�رق لكافة االأعمال االإن�سائية والرتميمية لق�سم العيادات اخلارجية ، واإ�ستمرت هذه العملية حتى 

التن�سيق واملحافظة على ا�ستمرار تقدمينا  العيادات اخلارجية مع  اأعمال الرتميمات يف ق�سم  باإجراء  والثانية  متيزت  منت�سف ني�سان. 

للخدمات الطبية اإىل جانب عملية الرتميم. والثالثة نقل ق�سم العمليات اإىل املبنى اجلديد واإفتتاح العمل به ب�سعة ت�سعة اأ�سّرة و�سريرين 

للعناية بعد اجلراحة، حيث مت االإنتهاء من ذلك ومبا�سرة العمل يف ق�سم العمليات بتاريخ 2010/6/25. والرابعة متثلت يف اإقامة م�ؤمتر 

طبي دويل مبنا�سبة قرب اإفتتاح امل�ست�سفى. واالأخرية متثلت يف اإ�ستقبال وفد جراحي اإ�سرتايل جلراحة االأطفال يف مت�ز من العام، ووفدًا 

للجراحة الرتميمية والتجميلية من اإيطاليا يف كان�ن االول من العام.  

فيما يلي درا�سة مقارنة الفعاليات خالل االأع�ام  2010-2005 
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حمطة هامة: املوؤمتر الطبي الدويل الأول

عقد مركز بيت �ساح�ر الطبي مبنا�سبة انهاء ت�سطيب م�سفى الدكت�ر اأحمد امل�سلماين مب�ساركة عدد كبري من االأطباء االأ�ساتذة الفرن�سيني 

الذين  الطفيليات  وعلم  والتاأهيل  والروماتزم  والغدد  الباطنية  االأمرا�س  و  واحلنجرة  واالأذن  االأنف  و  الدم  اأمرا�س  يف  االأخ�سائيني 

اأمرا�س العم�د الفقري وت�سخي�س وعالج  ال  اآخر امل�ستجدات يف ت�سخي�س وعالج  العلمية القيمة ح�ل:  قدم�ا �سل�سلة من املحا�سرات 

Leshmaniosis ) ذبابة اأريحا واالأغ�ار(. و ت�سخي�س وعالج اأمرا�س البلع�م خا�سة عند ذوي االحتياجات اخلا�سة وعند امل�سنني وعالج 

وت�سخي�س فقر الدم وطرق ال�قاية منه وطرق ت�سخي�س وعالج اأمرا�س ال�سرايني والقلب وطرق ال�قاية من ال  Toxoplasmosis. واآخر 

وت�سخي�س وعالج  ال�سكري  وت�سخي�س وعالج  الدم  اأورام  ت�سخي�س وعالج  و  والل�زتني  اإلتهابات احللق  ت�سخي�س وعالج  امل�ستجدات يف 

اأورام الراأ�س والرقبة و ت�سخي�س وعالج اأورام الغدد اللمفاوية. وذلك بح�س�ر 65 طبيبًا وطبيبة يف الطب العام واأخ�سائيني من خمتلف 

التخ�س�سات الطبية يعمل�ن يف مراكز جلان العمل ال�سحي يف ال�سفة الغربية، وم�سفى العائلة املقد�سة يف بيت حلم، ومديرية ال�سحة يف 

بيت حلم، وم�سفى الكاريتا�س ببيت حلم، وم�سفى اليمامة باخل�سر، واأطباء اأمرا�س الدم واالأورام يف م�سفى بيت جاال، باالإ�سافة اإىل الكثري 

من االأخ�سائيني الذين يعمل�ن يف عياداتهم اخلا�سة مبدينة بيت حلم.
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م�صتو�صف ال�صفاء التخ�ص�صي/ طوبا�س

ه� املركز الثاين يف امل�ؤ�س�سة من حيث احلجم وعدد اخلدمات ال�سحية املقدمة اإذ �سكل 15% من اإجمايل خدمات امل�ؤ�س�سة الطبية.

• 12 % باملقارنة مع العام 	 57000 فعالية وذلك باإنخفا�س مقداره  2010 قرابة  بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات املركز خالل العام 

.2009

فيما يلي درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفدين خالل االأع�ام 2010-2005

اأبرز االإجنازات خالل العام 2010 متّثل فيما يلي:

1. حتديث جتهيز غرفة ط�ارئ املركز بكافة االأجهزة واملعدات الالزمة.

2. حتديث اأجهزة خمترب املركز ليتنا�سب مع احتياجات عمل املركز.
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مركز حلحول ال�صحي

تطّ�ر العمل خالل ال�سن�ات االأخرية جعل مركز حلح�ل يتب�اأ املكانة الثالثة بني مراكز م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي، اإذ �سّكلت فعاليات 

املركز خالل العام 2010 ما ن�سبته 12 % من اإجمايل خدمات امل�ؤ�س�سة ال�سحية. 

• 2 % باملقارنة مع العام 	 44500 فعالية وذلك باإنخفا�س مقداره  2010 قرابة  بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات املركز خالل العام 

.2009

فيما يلي درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين لالأع�ام 2010-2005

وحدة تاأهيل الأ�صخا�س ذوي الإعاقة/ حلح�ل

تلبية لالحتياجات ال�سحية لذوي االإعاقة وخا�سًة االأطفال اأ�س�ست جلان العمل ال�سحي 

هذه ال�حدة التابعة ملركز حلح�ل الطبي وذلك خلدمة الفئة االأكرث تهمي�سًا يف فل�سطني.

ت�سم وحدة التاهيل الك�ادر التالية: 
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• اأخ�سائي من� وتط�ر الطفل	

• اأخ�سائية عالج طبيعي	

• اأخ�سائية النطق	

• اأخ�سائي عالج وظيفي	

• اأخ�سائي اأمرا�س نف�سية	

اإ�ستفاد من خدمات وحدة التاأهيل خالل العام 2010 ما يقارب 1400 �سخ�سٍ من ذوي االإعاقة. ت�زعت فعاليات وحدة التاأهيل خالل العام 

2010 كالتايل:

• 	 715 ب�اقع  ال�ظيفي  العالج  خدمات  تلق�ا  �سخ�سًا   89

جل�سة عالجية.

• 125 �سخ�سًا تلق�ا خدمات عالج النطق ب�اقع 793 جل�سة 	

عالجية.

• 	 820 ب�اقع  الطبيعي  العالج  خدمات  تلق�ا  �سخ�سًا   434

جل�سة عالجية.

• 539 جل�سة تقييم الأ�سخا�س ذوي اإعاقة. 	
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مركز قلقيلية ال�صحي

مركز جراحة نهارية وجتمع لعيادات تخ�س�سية تتمح�ر ح�ل الطب العام وغرفة الط�ارئ ويح�ز على ما ن�سبته 10%  من اإجمايل الفعاليات 

الطبية للم�ؤ�س�سة . �سهد العمل يف مركز قلقيلية تط�را ملح�ظا خالل ال�سن�ات االأخرية ليحتل املركز الرابع بني مراكز امل�ؤ�س�سة من حيث 

عدد الفعاليات.

• بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات املركز خالل العام 2010 قرابة 39000 فعالية وذلك باإنخفا�س مقداره 8 % باملقارنة مع العام 2009.	

فيما يلي درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين لالأع�ام 2010-2005

اأبرز الإجنازات للعام 2010

خمتلفة  اأهلية  جمعيات  ومع  اأخ�سائيني  مع  جديدة  عالقات  فتح   .1

باملحافظة وذلك لتن�سيط العمل يف ق�سم اجلراحة النهارية. 

2. حتديث جتهيز غرفة ط�ارئ املركز بكافة االأجهزة واملعدات الالزمة.
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املجمع الطبي / البلدة القدمية يف نابل�س

اإن البلدة القدمية يف نابل�س من اأكرث امل�اقع التي تتعر�س ملداهمات ق�ات االحتالل وتنكيلها وخا�سًة يف ال�سن�ات االأخرية، ومنذ االإنتفا�سة 

الثانية. يعي�س الكثري من الفقراء، ومن الفئات املهم�سة يف البلدة القدمية وحميطها، ويهدف وج�د امل�ؤ�س�سة، بالذات هناك، خلدمتهم 

وت�فري خدمات �سحية واأولية لهم.

• بلغ عدد امل�ستفيدين من خدمات املركز خالل العام 2010 قرابة 31000 فعالية وذلك باإرتفاع مقداره 1 % باملقارنة مع العام 2009.	

فيما يلي درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين لالأع�ام 2010-2005

اأبرز الإجنازات للعام 2010

1. حتديث جتهيز غرفة ط�ارئ املركز بكافة االأجهزة واملعدات الالزمة.

2. مت تزويد عيادة �سحة املراأة بجهاز ت�س�ير تلفزي�ين حديث.
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مركز �صامل ال�صحي

فيما يلي درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات مركز �سامل لالأع�ام  2010-2005
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مركز عورتا ال�صحي

فيما يلي درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات مركز ع�رتا لالأع�ام  2010-2005

• وافتتاح 	 املركز  ترميم  يف  متّثل   2010 العام  خالل  االجنازات  ابرز 

غرفة للط�ارئ جمهزة بكافة االأجهزة الطبية احلديثة. 
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مركز الباذان ال�صحي

فيما يلي  درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات املركز لالأع�ام  2010-2005
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مركز مردا ال�صحي

العيادة  هذه  مييز  ما  الفل�سطينية.  ال�سحة  وزارة  مع  م�سرتكة  عيادة  هي  مردا  عيادة 

اأنها جاءت ا�ستجابة ل�سرورة وطنية فمردا واحدة من القرى التي تتال�سق وجدار اأ�سبع 

�سكانها  ويتعر�س  املجاورة.  القرى  ومن  منها  االأرا�سي  من  الكثري  نهب  الذي  اأريئيل 

للح�سار وامل�سايقات امل�ستمرة من قطعان امل�ست�طنني ال�سهاينة.

فيما يلي درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات مركز مردا لالأع�ام  2005-

2010

اأبرز الجنازات خالل العام 2010

1. ترميم العيادة وجتهيز غرفة خا�سة لتخزين و�سرف االأدوية للمراجعني.

2. حتديث جتهيز غرفة ط�ارئ املركز بكافة االأجهزة واملعدات الالزمة.
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مركز طوارئ اخلليل / البلدة القدمية

مركز ط�ارئ اخلليل بالبلدة القدمية من اخلليل، ذلك امل�قع الذي يعترب اأكرث مناطق ال�سفة الغربية التي تعاين من التنكيل اال�ستيطاين 

واالإرهاب الي�مي لالإحتالل االإ�سرائيلي  جتاه امل�اطنني باالإ�سافة اإىل فر�س منع التج�ال ب�س�رة متكررة خالل العام. اإن �سمان ا�ستمرار 

لتلبية االحتياجات ال�سحية املتنامية وخا�سة لفئات الفقراء  اأ�سا�سيات عمل م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي  وج�د مركز ط�ارئ اخلليل من 

واملهم�سني وامل�ج�دين باأعداد كبرية يف منطقة البلدة القدمية.

درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات مركز ط�ارئ اخلليل لالأع�ام 2005 – 2010
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• العام 	 الزيارات هذا  بلغت عدد  22% حيث  بن�سبة   2009 العام  2010 عن  للعام  �سجل مركز ط�ارئ اخلليل زيادة يف عدد احلاالت 

23149 زيارة باملقارنة بـ 18935 زيارة للعام 2009.
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مركز �صعري ال�صحي

تقدم عيادة �سعري خدمات الطب العام  والط�ارئ باال�سافة اإىل برنامج �سحة املراأة .

درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات عيادة �سعري لالأع�ام  2010-2005
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عيادة بتري ال�صحية

درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات عيادة بتري امل�سرتكة مع وزارة ال�سحة الفل�سطينية اإبتداًء من العام 2005
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عيادة حو�صان ال�صحية

نتيجة للجدار العن�سري الذي عزل املنطقة عن املدن املجاورة ) بيت حلم وبيت جاال( اأ�سبح ل�ج�د هذه العيادة امل�سرتكة مع وزارة ال�سحة 

اأهمية اإ�سرتاتيجية للبلدة. وينعك�س هذا على اأعداد الزيارات حيث بلغ عدد الزيارات لعيادة ح��سان 10115 زيارة خالل هذا العام 2010 

مقارنة مع 8967 زيارة خالل العام 2009، اأي بارتفاع بن�سبة %13 .
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فيما يلي  درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات عيادة ح��سان  لالأع�ام 2010-2005
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مركز كفر نعمة  ال�صحي

درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات عيادة كفر نعمة امل�سرتكة مع وزارة ال�سحة الفل�سط�سنية لالأع�ام  2010-2005 
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• متّثل اأبرز اإجناز خالل العام 2010 يف حتديث جتهيز غرفة ط�ارئ املركز بكافة االأجهزة واملعدات الالزمة.	
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مركز املزرعة ال�صرقية ال�صحي

درا�سة مقارنة الأعداد امل�ستفيدين من خدمات عيادة املزرعة ال�سرقية امل�سرتكة مع وزارة ال�سحة الفل�سطينية لالأع�ام  2010-2005:
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اأبرز الإجنازات للعام 2010

1. جتهيز وافتتاح ق�سم االأ�سعة.

االأجهزة  بكافة  املركز  ط�ارئ  غرفة  جتهيز  حتديث   .2

واملعدات الالزمة.
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العيادات املتنقلة

ا�ستجابة الحتياجات املجتمع الفل�سطيني املتنامية يف ظل احل�سار وعزل املناطق، ونتيجة جلدار الف�سل العن�سري، طّ�رت امل�ؤ�س�سة من�ذج 

العيادة املتنقلة التي تقدم خدمة الرعاية ال�سحية االأولية واخلدمات العالجية وخدمات الط�ارئ باالإ�سافة اإىل خدمات برنامج �سحة 

املراأة يف مناطق نائية تفتقر الأية خدمات �سحية �س�اءًا حك�مية اأو غريها، وب�سكل ثابت ودوري.

عملت العيادة املتنقلة يف 27 م�قعًا م�زعة جغرافيا ً كالتايل:

العيادة املتنقلة )ايك� (/ ال�صمال: كردال ، وفرو�س بيت دجن ، واملالح ، والرا�س االحمر ، وبزيق �سلحب .

مت البدء يف عمل هذه العيادة منذ العام 2005 وتخدم 5 م�اقع نائية  يف منطقة االأغ�ار ال�سمالية، يعمل يف هذه العيادة طاقم للطب العام 

وطاقم ل�سحة املراأة. بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه العيادة خالل العام 2010 قرابة  5724 باملقارنة مع 6316 مراجع  خالل 2009.

العيادة املتنقلة )ايك�(/ اخلليل: البقعة، و�سافا ،وخربة زكريا، وم�سافر بني نعيم، وم�سافر يطا، والديرات، وخلة النعمان، وال�جلة، 

ووادي رحال، ووادي الني�س، وام �سلم�نة، واجلبعة.

تقّدم العيادة املتنقلة ايك� خدمة الطب العام وخدمة �سحة املراأة باالإ�سافة اإىل التثقيف والتعزيز ال�سحي يف 12 م�قعاً . يعمل  يف هذه 

العيادة طاقمان للطب العام وطاقم ل�سحة املراأة. بلغ عدد اخلدمات ال�سحية لهذه العيادة 11651 فعالية خالل عام 2010 .

العيادة املتنقلة/ بيت حلم: املن�سية ، واخلا�س ، ووادي ف�كني، وهندازة ، وارطا�س، ومراح معال ، ورباح مراح.

تقدم هذه العيادة املتنقلة خدمة الطب العام و�سحة املراأة يف م�اقع معزولة ب�سبب احل�اجز الع�سكرية وجدار الف�سل العن�سري يف حمافظة 

بيت حلم. بلغ عدد اخلدمات ال�سحية لهذه العيادة 1430 فعالية خالل عام 2010 باملقارنة مع 1745 فعالية طبيًة خالل العام 2009. 

العيادة املتنقلة/ ال��صط: راأ�س كركر, ورنتي�س, واللنب الغربي.

تعمل هذه العيادة يف ثالثة م�اقع معزولة وحماطة بامل�ست�طنات واحل�اجز الع�سكرية االإ�سرائيلية يف منطقة رام اهلل. تقدم خدمات الطب 

العام واملخترب و�سحة املراأة يف امل�اقع الثالثة، حيث قدمت خالل العام 2010 قرابة 10600 فعالية يف الطب العام، و قرابة 1150 فعالية 

يف �سحة املراأة، كما اإ�ستفاد 2922 مري�سًا من خدمات املخترب، وكما مت معاجلة قرابة 630 حالة طارئة.
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البــــــرامــــــــج ال�صحيـــــــــة
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برنامج �صحة املراأة

االإجنابية  ال�سحة  خدمات  الربنامج  يقدم  واخلدمات  امل�ارد  ت�زيع  يف  والعدالة  امل�ساواة  حتقيق  يف  الربنامج  وفل�سفة  لروؤية  اإ�ستجابًة 

واجلن�سية اإىل ما يقارب 55 األف �سيدة اأي بن�سبة 70% من الفئة امل�ستهدفة من الن�ساء يف �سن االإجناب واالأمان يف م�اقع عمل امل�ؤ�س�سة. 

يرتكز هذا الربنامج على متكني الن�ساء بحق�قهن االإجنابية واجلن�سية وتعزيز دورهن يف املجتمع ويعتمد الربنامج على اإ�سرتاتيجية العمل  

بامل�ساركة املجتمعية وخا�سة الن�ساء كاأحد اأدوات التغيري الهامة. اخلدمات التي يقدمها الربنامج �ساملة وتركز ب�سكل اأ�سا�سي على الك�سف 

املبكر لالأمرا�س وخا�سة �سرطان الثدي وعنق الرحم والتثقيف ال�سحي. يعمل الربنامج على تنظيم االأيام ال�سحية واإعداد التدريبات 

وور�س العمل التي تتعلق باملراأة و�سحتها وتتناول ج�انب حياتية وقان�نية وحق�قية، اإ�سافة اإىل اإحياء ي�م املراأة العاملي واحلملة ال�طنية 

ملناه�سة العنف �سد املراأة من خالل التن�سيق مع امل�ؤ�س�سات املحلية وال�طنية، وين�سط الربنامج ب�س�رة فاعلة يف منتدى املنظمات االأهلية 

ملناه�سة العنف �سد املراأة ، ويف ال�سبكة العربية الن�س�ية روؤى والتي من خاللها متت امل�ساركة بامل�ؤمتر الدويل حلالة املراة وتقدمي عر�س 

لالإنتهاكات التي تتعر�س لها الن�ساء العربيات حتت االأحتالل وخا�سة املراأة الفل�سطينية. 

تقدم خدمة برنامج �سحة املراأة يف كافة م�اقع عيادات امل�ؤ�س�سة الثابتة واملتنقلة )53 م�قعًا(، وقد اإ�ستفاد من خدمة برنامج �سحة املراأة 

خالل هذا العام 29848 �سيدة باملقارنة مع 28092 �سيدة خالل العام 2009، اأي بزيادة مقدارها %6. 

فيما يلي جدول يبني ت�زيع منتفعات برنامج �سحة املراأة ح�سب ن�ع اخلدمة:

عدد امل�ستفيداتن�ع اخلدمة

13036خدمات رعاية احل�امل

2462ال�س�نار التف�سيلي

2360متابعة ح�امل لديهم ع�امل خطر

550رعاية ما بعد ال�الدة

4625خدمات تنظيم االأ�سرة
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7618خدمات ن�سائية

9074فح�س الثدي

1151م�سحة عنق الرحم

299خدمات �سن االأمان

365�سبعة اأيام طبية

321584 دورة يف ال�سحة االجنابية

73ثالثة دورات ا�سعاف اويل

2763682 حما�سرة يف ال�سحة االجنابية

9508 حما�سرات ح�ل �سن املراهقة باملدار�س

اإيل جانب الفعاليات الطبية تتب�اأ خدمات التثقيف والتعزيز ال�سحي مكانة هامة لعمل ط�اقم �سحة املراأة. مت خالل هذا العام عقد 622 

دورة تدريبية لفئات خمتلفة من املجتمع، اإ�ستفادت منها 7271 �سيدة.

مت خالل العام 2010 اجراء ثالثة تدريبات لطاقم �سحة املراأة تناول التدريب االأول منها م��س�ع االأمرا�س املنق�لة جن�سيًا، وعالج التدريب 

الثاين احلق�ق اجلن�سية واالإجنابية وذلك بالتعاون مع مركز �س�ا، وتناول التدريب الثالث بالتعاون مع طاقم �س�ؤون املراأة م��س�ع الن�ع 

االجتماعي.
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متثيل ودور م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي يف اللجان ال�طنية املختلفة

�ساركت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي خالل العام 2010 يف عمل جلان وطنية �سحية وتنم�ية خمتلفة ومن اأبرز هذه امل�ساركات ما يلي:

• امل�ساركة يف و�سع اخلطة االإ�سرتاتيجية ملناه�سة العنف �سد املراأة عرب امل�ساركة ب�ر�سات العمل واالجتماعات اخلا�سة باخلطة.	

• امل�ساركة يف اإعداد دليل معياري لكتيب �سحة االأم والطفل وامل�ساركة يف اإعداد اخلطة التدريبية للمدربني على اإ�ستعمال كتيب �سحة 	

االأم والطفل. 

• امل�ساركة يف بناء نظام التح�يل ال�طني للن�ساء �سحايا العنف �سمن م�سروع متكامل.	

• امل�ساركة الفاعلة يف اجتماعات اللجنة ال�طنية لل�سحة االإجنابية ملناق�سة برامج وخطط ال�سحة االإجنابية وو�سع م�ؤ�سرات وطنية 	

لقيا�س ذلك.

• الطبيعية. ومن اجلدير 	 للر�ساعة  ال�طنية  للجنة  االإ�سرتاتيجية  ال�ثيقة  :امل�ساركة يف �سياغة  الطبيعية  للر�ساعة  ال�طنية  اللجنة 

بالذكر اأن م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي هي جزء من برنامج العيادات ال�سديقة للر�ساعة الطبيعية.

م�ؤمتر " حالة املراأة " يف ني�ي�رك

�ساركت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي كممثل لفل�سطني �سمن وفد "ال�سبكة الن�س�ية العربية " يف م�ؤمتر عقد يف مقر االأمم املتحدة يف ني�ي�رك 

العربية"  الن�س�ية  "ال�سبكة  وفد  واأو�سل  املراأة"،  "حالة  ح�ل 

عنف  من  يعانني  االحتالل  حتت  الن�ساء  اأن  مفادها  ر�سالة 

االحتالل وغياب الدمي�قراطية. وكان لل�سبكة الدور االأبرز يف 

اإدراج الن�ساء حتت االحتالل يف بيان باإ�سم ممثلي غرب اأ�سيا 

حتت  الن�ساء  اإدراج  اأهمية  على  ال�ف�د  مندوبات  اأكدت  حيث 

م�ؤمتر  اأعمال  جدول  على  االأ�سا�سية  املحاور  كاأحد  االحتالل 

حالة املراأة واأن يك�ن جزًء من مقررات م�ؤمتر بكني التي يجب 

حتقيق  اأمام  املعيقات  اأكرب  من  االحتالل  ك�ن  عليها  العمل 

املتعلقة  وخا�سة  االإمنائية  االألفية  واالأهداف  بكني  مقررات 

اأ�سا�س الن�ع االجتماعي ومتكني  بامل�ساواة وعدم التمييز على 

الن�ساء وحماربة الفقر وتقليل ال�فيات بني االأمهات واالأطفال.
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برنامج الطفل ال�صليم

اإىل امل�ساهمة يف حت�سني �سحة الطفل الفل�سطيني دون �سن اخلام�سة، وهي خدمة جمانية تهدف اإىل ال�قاية والك�سف  يهدف الربنامج 

املبكر عن اأمرا�س وت�س�هات خلقية لدى االأطفال. تقّدم خدمة الطفل ال�سليم يف كافة العيادات الثابتة للم�ؤ�س�سة. اإ�ستفاد من خدمة برنامج 

الك�سف املبكر عن  2009. باالإ�سافة خلدمات  14 % باملقارنة مع  اإرتفاعًا بن�سبة  9114 طفل و�سّكل هذا  العام  ال�سليم خالل هذا  الطفل 

االأمرا�س عند االأطفال يقّدم طاقم برنامج الطفل ال�سليم خدمات التثقيف والتعزيز ال�سحي لالأمهات ولذوي االأطفال. حيث مت خالل 

العام 2010 اجراء 330 جل�سة تثقيف �سحي اإ�ستفاد منها ما يقارب 2700 �سخ�سًا. كما مت عمل 471 زيارة منزلية الأمهات بعد ال�الدة، 

حيث مت اجراء تعزيز وتثقيف �سحي لالأمهات اجلديدات وذلك بهدف اإك�سابهن قدرات اأف�سل للعناية مب�اليدهن اجلدد.

يبني اجلدول التايل اأبرز نتائج فح��سات االأطفال للعام 2010 

العددالنتيجة

873�س�ء التغذية

1060فقر الدم ب�سيط

15فقر دم مت��سط

28فقر دم حاد

54ت�س�هات خلقية
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برنامج رعاية مر�صى ال�صكري

يعمل برنامج رعاية مر�سى ال�سكري  يف �سبع م�اقع وهي : بيت �ساح�ر، وط�با�س، ومردا، واملزرعة ال�سرقية، وكفر نعمه، و�سامل، ونابل�س. 

تقدم خدمات هذا الربنامج باأثماٍن رمزية تهدف اإىل الك�سف املبكر عن م�ساعفات مر�س ال�سكري وعالجه املبكر. اإ�ستفاد من خدمات 

هذا الربنامج قرابة 4000 مري�س، ومت اإكت�ساف 140 حالًة مر�سية جديدة حّ�لت اإىل امل�ست�سفيات للعالج االأويل.

من فعاليات هذا الربنامج اأي�ساً  التثقيف والتعزيز ال�سحي ملجاالت التغذية ال�سليمة والنظافة ال�سخ�سّية، وكيفية التعامل والتاأقلم 

مع مر�س ال�سكري ولهذا مت تنظيم 96 حما�سرة  تثقيف وتعزيز �سحي اإ�ستفاد منها 1598 و عقد 20 لقاء ا�ستفاد منها  273 مري�س، 

كما مت تنظيم 68 زيارة منزلية ملر�سى ال�سكري لتقدمي ا�ست�سارات تثقيفية وعالجية منزلية.



التقرير السنوي2010 

48

برنامج ال�صحة املدر�صية

يهدف هذا الربنامج املتمركز يف القد�س اإىل تعزيز وتكري�س اخلدمات ال�سحية الأو�سع قطاع من الطلبة واملدر�سني املقد�سيني، وذلك من 

خالل ت�فري اخلدمات ال�سحية ) ال�قائية والعالجية ( املمكنة ، والك�سف املبكر عن االأمرا�س ومعاجلة ما اأمكن منها م�اقعياً  وحت�يل 

احلاالت االأخرى ومتابعتها، وم�ساعدة املدار�س على ت�فري بيئة مدر�سية �سحية، وتقدمي خدمات التثقيف والتعزيز ال�سحي، وباالإ�سافة اإىل 

خدمات التطعيم ح�سب بروت�ك�الت وزارة ال�سحة الفل�سطينية. تكمن اأهمية تقدمي هذه اخلدمات ال�سحية يف عك�س اإ�سرار م�ؤ�س�سة جلان 

العمل ال�سحي على حتدي �سيا�سة االحتالل وبلديته يف االإهمال ال�سحي املمنهج �سد املدار�س والطلبة. 

اأبرز اإجنازات هذا الربنامج خالل العام 2010 :

الفئة امل�ستهدفة وعدد الفعالية ال�سحية

امل�ستفيدين

مالحظة

   فح�س طبي 

�سامل وفح�س 

تق�سي

ال�سف االأول يف 33 مدر�سة 

ب�اقع 1600 تلميذ وتلميذة ، 

ثالث ريا�س اأطفال ب�اقع 567 

طفالً .

*  مت اكت�ساف 11 حالة 

مر�س خلقي قلبي.

* حالة خ�سية هاجرة .

* 410 حالة �سعف 

نظر.

فح�س تقييم 

االأ�سنان

ال�سف االأول والرابع وال�سابع 

والعا�سر يف 43 مدر�سة 

ب�اقع 5181 تلميذ 

وتلميذة.

* 8 % ت�س��س باالأ�سنان.

* 27.7 % بحاجة اإىل 

تق�مي.

ال�سف االأول وال�سابع والعا�سر فح�س النظر

يف 43 مدر�سة ب�اقع 3454   

تلميذ وتلميذة

* 410 حالة �سعف 

نظر .

* 27 حالة ح�ل.
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يبني اجلدول التايل فعاليات التثقيف والتعزيز ال�سحي لربنامج ال�سحة املدر�سية يف 46 مدر�سة يف القد�س:

عدد امل�ستفيدينعددهاالفعالية

97719108ح�سة �سحية

622086ح�سة �سحية من طالب اإىل طالب

14 مدر�سة305جملة احلائط

14 مدر�سة467ر�سالة �سحية �سمن االإذاعة املدر�سية

61200مهرجانات �سحية

اأربعة عرو�س م�سرحية
االحتبا�س احلراري - الثال�سيميا

جدار الف�سل العن�سري  - انا�سيد �سحية
8 مدار�س
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التثقيف والتعزيز ال�صحي

اإن�سجامًا مع العمل يف العيادات الثابتة واملتنقلة �سمن الربامج املختلفة يحتل التثقيف والتعزيز ال�سحي مكاناً  هاماً  لن�سر ثقافة ال�عي 

ال�سحي وذلك من خالل املحا�سرات واالأيام الطبية وال�سحية يف املدار�س واالأندية الك�سفية واملجتمعية والن�س�ية والريا�سية وذلك يف كافة 

م�اقع عمل امل�ؤ�س�سة.

بلغ جمم�ع امل�ستفيدين من هذه الن�ساطات املجتمعية لدائرة الرعاية ال�سحية يف العام 2010 ما جمم�عه 28680 م�ستفيدًا. 

يبني اجلدول التايل ن�ساط امل�ؤ�س�سة للعام 2010 على �سعيد الن�ساطات املجتمعية:

عدد امل�ستفيدينعدد الفعاليةالفعالية

75915379تثقيف �سحي

3783381دورات اإ�سعاف اأويل ودورات �سحة مراهقة

562929حما�سرات �سحة مدر�سية

714321اأعمال ط�عية

542652اأخرى

1803زيارات منزلية
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التنــــمـــــيـــــــــــــة  دائــــــــــرة 
والـــرامـــج الــتــنــمــويــة

2010
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ا�ستمرت دائرة التنمية ومن خالل مراكزها وبراجمها التنم�ية املنت�سرة يف بيت حلم والقد�س خالل العام 2010 بالعمل على تر�سيخ مفه�م 

تعزيز تنمية �سم�د ال�سعب الفل�سطيني، وذلك من خالل براجمها وفعاليتها املختلفة والتي طالت كافة فئات و�سرائح املجتمع الف�سطيني ، 

و�سجلت يف هذا االإطار عماًل وحمطات اإجناز ت�ستطيع م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي البناء على تراكماتها وخمرجاتها واخلروج مب�ؤ�سرات 

ت�ساعدها على تط�ير الروؤية والبعد التنم�ي داخل امل�ؤ�س�سة للتعاطي والعمل مع خمتلف الق�سايا التنم�ية التي ت�سعى امل�ؤ�س�سة ومن خاللها 

اأن ت�سفي وتبني من�ذجًا تنم�يًا مميزًا قادر على جمابهة التحديات التي ت�اجه طبيعة واقعنا الفل�سطيني يف �ستى امليادين االجتماعية 

والثقافية وال�سيا�سية وغريها .

التي  الفئات  اإىل مالم�ستها احتياجات وتطلعات  التي تنفذ باالإ�سافة  الفعاليات واالن�سطة  الدائرة ه� ن�عية وحي�ية  وما مييز عمل هذه 

تتعامل معها ، فهناك نادي امل�سنني الذي يحظى باإهتمام حملي ودويل نظرًا لتجربته الرائدة يف التعاطي والعمل مع ق�سايا واحتياجات 

امل�سنني ، مرورًا برو�سة وح�سانة حقل الرعاة التي جنحت يف ت�سجيل من�ذج تنم�ي متميز على �سعيد تربية وتعليم االطفال وذلك من 

خالل اتباع وم�اكبة اال�ساليبب الرتب�ية احلديثة ، هذا اإىل جانب مركز ال�احة لذوي االحتياجات اخلا�سة حيث يعترب هذا املركز من 

املراكز الفريدة على نطاق حمافظة بيت حلم ويعنى بالعمل مع االأ�سخا�س ذوي االإعاقات العقلية املختلفة من خالل الربامج الرتفيهية 

والثقافية ا�سافًة اىل ور�س العمل املختلفة من اإعادة ت�سنيع ال�رق وت�سنيع ال�سمع باأ�ساليب فنية يف غاية الروعة واجلمال وحر�س هذا 

املركز على اإي�سال ر�سالة للمجتمعات املحلية والدولية باأن ال�سخ�س ذي االإعاقة قادر على العمل واالإنتاج. 

ويت�اىل عمل الدائرة من خالل برنامج التنمية املجتمعية يف كل من قرى الريف الغربي لبيت حلم وبيت �ساح�ر ومدينة القد�س املحتلة وذلك 

بهدف حت�سني الظروف البيئة واملعي�سية لالأهايل و�سكان هذه املناطق، ومتكني وتط�ير امل�ؤ�س�سات القاعدية فيها من خالل التدريبات وور�س 

العمل املختلفة املتعلقة برفع املهارات احلياتية وامل�ؤ�س�ساتية، وتنظيم العديد من احلمالت ال�سحية املجتمعية، وتنفيذ جمم�عة من امل�ساريع 

املتعلقة بدعم البنية التحتية لبع�س امل�ؤ�س�سات، باالإ�سافة اإىل دعم االأ�سر الفقرية، واأخريًا متكني وتط�ير الك�ادر الب�سرية يف املراكز التنم�ية 

التابعة مل�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي. وقد  حظي هذا الربنامج باإلتفاف م�ؤ�س�ساتي وجاهريي يف كافة م�اقعه ونقل وعمم جتربته على بع�س 

امل�ؤ�س�سات القاعدية االأخرى ل�سرورة امل�سي قدمًا وحتمل م�س�ؤليتها املجتمعية وامل�ؤ�س�ساتية يف تعزيز ومتكني اأفراد  جمتمعاتها. 

واملحطة االأخرية لعمل الدائرة تتمثل يف  فعاليتها الثقافية والتنم�ية يف كل من مركز جدل يف بيت �ساح�ر، ومركز ن�سال يف القد�س، حيث 

ا�ستمرت هذه املراكز بتفعيل الدور املناط بها كاحلفاظ على اله�ية الفل�سطينية، وتفعيل االإطار التنم�ي التقدمي من خالل العديد من 

اإغالق مركز ن�سال من قبل  اإ�ستمرار  ال�سبابية وعقد االم�سيات االدبية والفكرية واالجتماعية بالرغم من  الربامج واملخيمات ال�سيفية 

ق�ات االحتالل لل�سنة الثالثة على الت�ايل.
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م�صاريع القد�س

برنامج ال�سباب يف القد�س: 

و�سعت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي برنامج ال�سباب من �سمن اأوليات عملها يف القد�س خالل العام 2010 وخا�سًة بعد اإغالق مركز 

ن�سال من قبل ق�ات االحتالل ال�سهي�ين. ولهذا مت خالل هذا العام الرتكيز على بناء قدرات الطاقم يف العمل املجتمعي، والعمل كفريق، 

والتن�سيق والت�سبيك مع امل�ؤ�س�سات االأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ملنا�سرة احلق يف ال�سحة كحق ا�سا�سي من حق�ق االإن�سان. ومت 

العمل من خالل جمم�عة من امل�ساريع لدعم وتفعيل برنامج ال�سباب وخا�سة �سبكة احلق يف ال�سحة يف القد�س.

جمم�عة امل�صاريع التي يتم تنفيذها يف القد�س لدعم وتفعيل برنامج ال�صباب يف القد�س

م�صروع �صبكة احلق يف ال�صحة

بدعم من م�ؤ�س�سة انتال البلجيكية انتهى اجلزء االأول من امل�سروع الذي ا�ستمر ثالثة اأع�ام مع نهاية العام 2010. مت جتديد هذا امل�سروع 

لثالث �سن�ات جديدة. هدف امل�سروع اإىل ت�سكيل �سبكة من ال�سباب الفل�سطيني املقد�سي تعنى مب��س�ع احلق يف ال�سحةن وتهتم بتط�ير 

ا�سرتاتيجية �سبابية لدعم احلق يف ال�سحة.

م�صروع حت�صني اأداء ودور املجتمع املدين يف القد�س

تق�د م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي هذا امل�سروع الذي تعمل به 15 م�ؤ�س�سة منتمية اإىل ال�سبكة االأهلية يف القد�س. اإبتداأ هذا امل�سروع يف 

العام 2008 و�سي�ستمر حتى نهاية العام 2012. 

يهدف هذا امل�سروع اإىل:

1. حت�سني اأداء ودور املجتمع املدين يف القد�س.

2. تنمية قدرات م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وقدرات امل�ؤ�س�سات ال�سريكة بامل�سروع.

3. تق�ية التن�سيق والت�سبيك بني امل�ؤ�س�سات االأهلية الفل�سطينية العاملة يف القد�س.
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تتمّثل اأبرز اإجنازات هذا امل�سروع فيما يلي:

1. اإن�ساء املجلة االإخبارية االإلكرتونية.

2. اإن�ساء ال�سفحة االإلكرتونية.

3. القيام بحملة ملقاطعة املنتجات االإ�سرائيلية حتت عن�ان " دعم املنتجات ال�طنية ".

4. عقد م�ؤمتر دويل ح�ل مدينة القد�س بعن�ان " القد�س ب�ابة ال�سالم ".

م�صروع كنعان " احلماية والتنمية املتكاملة لل�صكان الفل�صطينيني يف القد�س ال�صرقية "

امل�سروع  هذا  ويهدف  ال�سحي.  العمل  جلان  م�ؤ�س�سة  بقيادة  امل�سروع  هذا  �سمن  العمل  يف  فل�سطينية  اأهلية  م�ؤ�س�سات  �سبع  تت�سارك   

التنمية  تعزيز  اإىل  واأي�سا  للمقد�سيني،  واالجتماعية  املدنية  احلق�ق  عن  الدفاع  واإىل  املدين،  للمجتمع  التنظيمية  القدرات  تعزيز  اإىل 

االقت�سادية وخلق فر�س للعمل، وكذلك اإىل بناء م�ؤ�س�سات قاعدية، واإقامة اأيام �سحية، واإحياء الفعاليات يف ذكرى النكبة.   

من ابرز ما مت اجنازه �سمن هذا امل�سروع خالل العام 2010 كان اإقامة م�ؤمتر للم�ؤ�س�سات القاعدية. مت من خالل هذا امل�ؤمتر تقدمي ورقة 

ح�ل دور املنظمات االأهلية يف العمل املجتمعي.

م�صروع تعزيز القدرات الب�صرية واملادية لل�صكان

 مع نهاية كان�ن الثاين من العام 2011 يك�ن قد انتهى هذا امل�سروع الذي هدف اإىل متكني الن�ساء وال�سباب يف منطقة القد�س ال�سرقية 

ويف قرى الريف الغربي ملحافظة بيت حلم من خالل عمل دورات تدريبية لهاتني الفئتني بهدف تعزيز قدراتها الب�سرية واملادية. 

م�صروع ال�صبكة الإيطالية

هدف هذا امل�سروع والذي اإ�ستمر خالل العام 2010 اإىل امل�ساهمة يف تعزيز حماية ورفاه االأطفال وال�سباب يف املجتمع الفل�سطيني، وذلك 

من خالل تعزيز م�ساركة االأطفال وال�سباب وتعزيز مفه�م اله�ية واالإ نتماء يف املجتمع املدين الفل�سطيني.
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متثيل ودور م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي يف اللجان ال�طنية املختلفة

�ساركت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي خالل العام 2010 يف عمل جلان وطنية �سحية وتنم�ية خمتلفة ومن اأبرز هذه امل�ساركات ما يلي:

• امل�ساركة يف و�سع اخلطة االإ�سرتاتيجية ملناه�سة العنف �سد املراأة عرب امل�ساركة ب�ر�سات العمل واالجتماعات اخلا�سة باخلطة.	

• امل�ساركة يف اإعداد دليل معياري لكتيب �سحة االأم والطفل وامل�ساركة يف اإعداد اخلطة التدريبية للمدربني على اإ�ستعمال كتيب �سحة 	

االأم والطفل. 

• امل�ساركة يف بناء نظام التح�يل ال�طني للن�ساء �سحايا العنف �سمن م�سروع متكامل.	

• امل�ساركة الفاعلة يف اجتماعات اللجنة ال�طنية لل�سحة االإجنابية ملناق�سة برامج وخطط ال�سحة االإجنابية وو�سع م�ؤ�سرات وطنية 	

لقيا�س ذلك.

• الطبيعية. ومن اجلدير 	 للر�ساعة  ال�طنية  للجنة  االإ�سرتاتيجية  ال�ثيقة  :امل�ساركة يف �سياغة  الطبيعية  للر�ساعة  ال�طنية  اللجنة 

بالذكر اأن م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي هي جزء من برنامج العيادات ال�سديقة للر�ساعة الطبيعية.

م�ؤمتر " حالة املراأة " يف ني�ي�رك

�ساركت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي كممثل لفل�سطني �سمن وفد " ال�سبكة الن�س�ية العربية " يف م�ؤمتر عقد يف مقر االأمم املتحدة يف 

ني�ي�رك ح�ل " حالة املراأة ".واأو�سل وفد " ال�سبكة الن�س�ية العربية " ر�سالة مفادها اأن الن�ساء حتت االحتالل يعانني من عنف االحتالل 

وغياب الدمي�قراطية. وكان لل�سبكة الدور االأبرز يف اإدراج الن�ساء حتت االحتالل يف بيان باإ�سم ممثلي غرب اأ�سيا حيث اأكدت مندوبات 

ال�ف�د على اأهمية اإدراج الن�ساء حتت االحتالل كاأحد املحاور االأ�سا�سية على جدول اأعمال م�ؤمتر حالة املراأة واأن يك�ن جزًء من مقررات 

وخا�سة  االإمنائية  االألفية  واالأهداف  بكني  مقررات  اأمام حتقيق  املعيقات  اأكرب  من  االحتالل  ك�ن  عليها  العمل  يجب  التي  بكني  م�ؤمتر 

واالأطفال. االأمهات  بني  ال�فيات  وتقليل  الفقر  الن�ساء وحماربة  االجتماعي ومتكني  الن�ع  اأ�سا�س  على  التمييز  وعدم  بامل�ساواة  املتعلقة 
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برنامج تنمية الريف الغربي/ بيت حلم

تعمل م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي يف منطقة الريف الغربي لبيت حلم من خالل برناجمها " تنمية الريف الغربي " منذ العام 1998. وقد 

نفذت العديد من امل�ساريع التنم�ية وال�سحية خالل هذه ال�سن�ات الط�يلة بالتعاون وبالتن�سيق مع العديد من امل�ؤ�س�سات االأهلية املحلية 

والدولية وكذلك بالتن�سيق والتعاون مع امل�ؤ�س�سات احلك�مية. وكان النق�س واالفتقار اإىل اخلدمات العامة واالأ�سا�سية ل�سكان هذه املناطق 

الدافع الرئي�س للم�ؤ�س�سة للعمل يف هذه املنطقة. اأما الي�م وبعد هذه ال�سن�ات الط�يلة من اخلدمة فاإننا نرى حت�سنا ملح�ظا يف اخلدمات 

التي تقدم لالأهايل من قبل عيادات ومراكز جلان العمل ال�سحي. كذلك قامت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي بدور ريادي هام يف بل�رة 

واإن�ساء م�ؤ�س�سات تنم�ية يف هذه املنطقة لتك�ن اأحد الروافد الداعمة واملكملة للم�سرية العملية التنم�ية والتط�يرية يف مناطق قرى الريف 

الغربي، وال �سيما يف دعم امل�اطنني مل�اجهة اإنتهاكات االحتالل االإ�سرائيلي وامل�ست�طنني املتكررة، وما نتج عن هذه االإنتهاكات يف االآونة 

االأخرية 

الغربي لبيت حلم و هي  الريف  القاعدية يف �سبع قرى يف  امل�ؤ�س�سات  و تعزيز  الغربي لبيت حلم اإىل متكني  الريف  هدف برنامج تنمية 

)اخل�سر، وال�جلة، وبتري، وح��سان، ونحالني، ووادي ف�كني، واجلبعة(،  واإىل حت�سني االأو�ساع ال�سحية واملعي�سية ل�سكان هذه املناطق من 

خالل العمل والتن�سيق مع جميع امل�ؤ�س�سات العاملة يف املنطقة، واإىل تنمية القدرات الب�سرية لالأهايل يف املنطقة.

اأبرز خمرجات برنامج تنمية الريف الغربي:

على الرغم من اأن املدة الزمنية لربنامج تنمية الريف الغربي ق�سرية ن�عًا ما اإال اأن ما مت حتقيقه على �سعيد متكني امل�ؤ�س�سات القاعدية 

وحت�سني االأو�ساع املعي�سية لالأهايل يف املناطق امل�ستهدفة يعترب اإجنازًا متميزًا وهذا يكمن يف ن�عية اأن�سطته وفعالياته الن�عية واملتن�عة يف 

نف�س ال�قت ، فمن هذه االإن�سطة ما اإ�ستهدف البنية التحتية لبع�س امل�ؤ�س�سات ومتكني الط�اقم العاملة فيها ، ومن جانب اآخر اإ�ستهدفت 

االأن�سطة تط�ير القطاع ال�سحي والزراعي والتعليمي واأخريًا القطاع املجتمعي ب�سكل عام و�س�ال اىل قدرة هذه املناطق ب�سكانها وم�ؤ�س�ساتها 

على القيام بدورها املجتمعي بتميز ملجابهة كافة التحديات التي يفر�سها عليهم االحتالل االإ�سرائيلي.  

رفع  �ساهمت يف  االجتماعي  بالن�ع  تتعلق  التي  الدورات  املثال  �سبيل  فعلى  املختلفة  التدريبية  الدورات  تنفيذ  كان من خالل  االأكرب  االأثر 

ال�عي ودّعمت املفه�م العام للن�ع االجتماعي من خالل تكري�س مفه�م امل�ساواة بني الرجل واملراة واإحرتام احلق�ق واالأدوار لكل منهما. 

وكذلك كان هناك فائدة كبرية اقت�سادية لل�سكان من خالل الدورات املهنية كدورة " اإعادة حم�سنات الرتبة من خالل ا�ستخدام الف�سالت 
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الع�س�ية"، فمثل هذه الدورة حازت على اقبال كثري من املتدربني وال�سبب كان يف م�سم�ن هذه الدورات من ت�سنيع حم�سنات للرتبة من 

خالل التخل�س من الف�سالت دون تكلفة مالية مبا يتنا�سب مع االأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة. وكان هناك ف�ائد جمة اإنعك�ست اأي�سًا على 

حت�سني االأمناط احلياتية لل�سكان كالدورات املتعلقة باملهارات احلياتية ، ودورات التثقيف والتعزيز ال�سحي، وغريها.

مت من خالل هذا الربنامج ت�فري دعم مادي لبع�س االأ�سر الفقرية واملهم�سة وذلك من خالل ت�سييد جمم�عة من احلدائق املنزلية، هذا 

الدعم كان له بع�س املردود االإيجابي يف �سد احلاجة لهذه االأ�سر. 

اإنعك�ست نتائج عمل هذا الربنامج والنماذج التي �ساركت امل�ؤ�س�سة يف اإعدادها ملنطقة الريف الغربي يف التفاعل االإيجابي لي�س فقط يف 

قرى الريف الغربي ال�سبع، واإمنا اأي�سًا يف مناطق اأخرى من ريف حمافظة بيت حلم واخلليل. اإذ كثريًا ما كان يطلب من امل�ؤ�س�سة فح�س 

امكانية عقد بع�س الفعاليات واالأن�سطة ال�سبيهة يف مناطق حياة ال�سائلني.

ومن نتائج عمل الربنامج االيجابية تاأ�سي�س جمعية مرخ�سة بعن�ان " جمعية اإعمار الريف الغربي " ومن اأهم اأهدافها احلفاظ على تفعيل 

�سبكة االت�سال بني امل�ؤ�س�سات واال�ستثمار يف الطاقات الب�سرية اإ�سافًة اإىل متكني وحت�سني االأو�ساع املعي�سية لل�سكان. بعد اإنتهاء م�سروعنا 

فاإن هذه اجلمعية املحلّية �ستك�ن اأحد الروافد االأ�سا�سية و�سريك مل�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي يف املنطقة. 

اخريًا اإ�ستطاع الربنامج اأن ين�سج �سبكة عالقات مع م�ؤ�س�سات حك�مية واأهلية  مثل الرتبية والتعليم، ووكالة الغ�ث الدولية لالجئني، و معهد 

اأريج ، واملجال�س القروية ، واالأندية الن�س�ية ، وغريها من امل�ؤ�س�سات ما اأوجد قاعدة �سلبة لالإنطالق والعمل ب�سكل من�سجم لتحقيق كافة 

االأهداف املرج�ة وعمل خطط ت�ستجيب مع احتياجات املنطقة  املتنامية يف امل�ستقبل من خالل برامج وم�ساريع اأخرى .

نادي امل�صنني

ي�سكل نادي امل�سنني مفخرًة وم�سدر اإعتزاز مل�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي ملا يلعبه من دور بارز على امل�ست�ى املحلي والدويل فيما يتعلق 

بحق�ق ومنا�سرة ق�سايا امل�سنني. فعمل نادي امل�سنني من�ذجًا مميزًا لتعزيز الدور املجتمعي للم�سنني. فهذا النم�ذح حظي باقبال كبري من 

قبل م�ؤ�س�سات حملية ودولية مما دفع الكثري منهم لين�سق مع اإدارة النادي بهدف االإطالع على التجربة الرائدة يف العمل التنم�ي مع فئات 

امل�سنني وحماولة االإ�ستفادة من هذه التجربة وتعميمها يف م�اقع اأخرى. فبهذا تخّطى نادي امل�سنني دوره واملهام املناطه به يف خدمة امل�سنني 

يف بيت �ساح�ر، ليغدوا م�سدرًا لتعزيز وبناء من�ذج تنم�ي يف هذا ال�سياق، وتفعيل الدور املجتمعي جتاه تبني هذه النماذج واإيجاد حلقات 

االت�سال ما بني كافة االجيال. وميكن مالحظة اإحرتام وتقدير واإلتفاف امل�ؤ�س�سات املحلية، والدولية، و�سكان بيت �ساح�ر ح�ل النادي من 

خالل احلفل ال�سن�ي املعتاد واملميز والذي يقيمه النادي على �سرف الي�م العاملي للم�سنني يف �سهر ت�سرين اول من كل عام، حيث يت�سارع 

اجلميع حل�س�ر هذا احلفل وتقدمي كافة اأ�سكال الدعم املايل واملعن�ي والتي من �سانها احلفاظ على دمي�مة وا�ستمرار عمل النادي. 
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ن�ساطات وفعاليات النادي ي�مية وتتن�ع مابني االن�سطة الرتفيهية والثقافية واأخرى تعنى بال��سع ال�سحي لرواده، هذا اإىل جانب تفعيل 

الدور املجتمعي للمن�سني وبناء اجل�س�ر بينهم وبني كافة �سرائح املجتمع، وهذا العمل الدوؤوب ي�سجل ال�سراف م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي 

وادارة النادي التي ت�سعى با�ستمرار البحث عما ه� اأف�سل وم�اكبة كافة التغريات التي تتالئم مع ر�سالة وروؤية امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق بالعمل 

مع هذه الفئة من املجتمع.

 وميكن اإيجاز اأهم فعاليات ون�ساطات النادي خالل عام 2010 بامل�ؤ�سرات التالية:

                              العدد                     امل�ؤ�سر

29 م�سن + 131 م�سنة: )160(عدد امل�ستفيدين

املحلية: 24 عدد ال�ف�د التي زارت املركز

االأجنبية: 12

46 م�ؤ�س�سةعدد امل�ؤ�س�سات التي لها عالقات تعاون

فح�س �سكري وك�ل�سرتول          لـ 224 م�سن/ةعدد مرات االإ�سراف الطبي على امل�سنني

فح�س عي�ن: 2                        لـ 30 م�سن/ة

فح�س قلب                             لـ 64 م�سن/ة

ابر انفل�نزا                              لـ 44 م�سن/ة

71 ن�ساط باالإ�سافة اإىل الريا�سة الي�مية وتعليم الكمبي�تر.عدد االأن�سطة املقدمة للم�سنني

12 حما�سرةحما�سرات

83 متط�ع/ةعدد املتط�عني

10 ن�ساطعدد الن�ساطات مع املجتمع املحلي

56 زيارة + 18 لتقدمي واجب عزاءزيارات للم�سنني املر�سى

رحالت: 4عدد االأن�سطة اجلماهريية

احتفاالت: 6

228 وجبةعدد ال�جبات الغذائية

9801 م�سن/ةعدد امل�سنني املنتفعني ي�ميا من ال�جبة الغذائية
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رو�صة وح�صانة حقل الرعاة

تعترب رو�سة وح�سانة حقل الرعاة من اأهم املراكز الرتب�ية الناجحة واملميزة على �سعيد حمافظة بيت حلم ب�سكل عام ويف بيت �ساح�ر 

على وجه اخل�س��س، وذلك الإتباعاها كافة معايري واأ�ساليب الرتبية احلديثة لالأطفال وتطلعها الدائم لكافة املتغريات وحماولة دجمها يف 

�سياق بناء من�ذج ترب�ي اأكادميي لالطفال. فهذا النم�ذج يتطلع اإىل االإهتمام الدائم  باالأطفال وكافة الظروف البيئية واالأ�سرية املحيطة 

بهم، وبناء ج�س�ر ما بني م�ساعر وطم�ح االأطفال وربط البيئة الرتب�ية والتعليمية يف ظل الظروف املعا�سة، مما جعل ذلك ينمي وي��سع 

مدارك االأطفال املعرفية والعلمية، وينمي لديهم امل�ساعر واالأحا�سي�س جتاه كافة املعطيات املختلفه، وكيفية عك�س ت�سرفاتهم الربيئة جتاه 

هذه املعطيات يف ج� من العالقة االأ�سرية واالألفة ما بني طاقم واإدارة الرو�سة واالأطفال من جانب ومن جانب اآخر مع اأ�سرهم والظروف 

املجتمعية لالأطفال.

هذا ال�سعي املميز لتط�ير دور ريا�س وح�سانات االأطفال دفع مديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة بيت حلم اإىل اإعتماد ح�سانة ورو�سة 

حقل الرعاة كنم�ذج ترب�ي فطلبت املديرية من اإدارة الرو�سة تعميم جتربتها واإعتمدت طاقم الرو�سة واحل�سانة لالإ�سراف على تدريب 

وتاأهيل كافة الك�ادر العاملة يف ريا�س وح�سانات االأطفال يف حمافظة بيت حلم.

وت�ستقبل الرو�سة واحل�سانة االأطفال وتعمل معهم من خالل برامج يتم متابعتها ب�سكل ي�مي، هذه الربامج تتن�ع مبا يتنا�سب مع عمر 

االطفال ، فهناك اأن�سطة الفرح واملرح ، كذلك ان�سطة الرحالت املختلفة، باال�سافة اىل العديد من م�سامني العمل الذي ي�سعى اإىل اإيجاد 

جيل فل�سطني امل�سقبل ب�سكل مميز وواعي لكافة املتغريات املحيطه به.

وميكن اإيجاز اأهم فعاليات ون�ساطات الرو�سة خالل عام 2010 بامل�ؤ�سرات التالية:

العددامل�ؤ�سر

105عدد االأطفال

20دورةعدد دورات وور�س تدريب امل�سرفات

21ن�ساطعدد الن�ساطات املجتمعية لالطفال

14ن�ساطعدد الن�ساطات اخلا�سة باالهايل

1700م�سرتكعدد امل�ساركني من االأهايل

10 اجتماعاتعدد االجتماعات مع االأهايل

16م�ؤ�س�سةعدد امل�ؤ�س�سات التي اإرتبطت باملركز كتعاون وتن�سيق

1679 ق�سةعدد الكتب والق�س�س املعارة لالطفال
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2312ن�سرة  832دو�سيه م�س�رةعدد الن�سرات الثقافية امل�زعة على االأهل

6300 ن�سرةعدد الن�سرات  التعليمية ال�سهرية امل�زعة على االأهل

36متط�ععدد املتط�عني

113عدد ال�ف�دالزائرة

2ا�ستيعاب اأطفال من ذوي االحتياجات خا�سة

27 رو�سةتدريب اآخرين 

20عدد الزيارات املنزلية 
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مركز ال�احة

يعترب مركز ال�احة من املراكز الفريدة على نطاق حمافظتي بيت حلم واخلليل يعنى باالأ�سخا�س ذوي االعاقات العقلية املختلفة. ويعترب 

عمل مركز ال�احة لذوي االحتياجات نقطة ق�ة وا�ستثمار جتاه تبني هذا املركز البعد التنم�ي احلقيقي والذي يتعاطى مع حق�ق ومنا�سرة 

هذه الفئات املهم�سه واملحرومة من اأي اإمتيازات، وتغيري النظرة املجتمعية ال�سلبية ال�سائدة جتاه هذه الفئات، والنظر اىل االأ�سخا�س ذوي 

االإعاقة من منظ�ر حق�قي ولي�س من منظ�ر خريي ميتاز بال�سفقة والت�سدق على هذة الفئات.

املركز يتبنى فل�سفة ور�سالة يف غاية االأهمية »اأن كل ان�سان ذا اإعاقة قادر على العطاء واالإنتاج« ويربهن ذلك من خالل بع�س خط�ط االإنتاج 

التقليدية والب�سيطة والتي ترتبط باأهمية احلفاظ على البيئة. هذه اخلط�ط االإنتاجية هي اإعادة ت�سنيع ال�رق على �سكل بطاقات ملختلف 

املنا�سبات واإعادة ت�سنيع ال�سمع بنماذج يف غاية اجلمال والدقة. هذا اإىل جانب العديد من الربامج ذات الطابع الرتفيهي والتفريغي لرواد 

املركز والذين يرتواح عددهم 24 �سخ�سًا، والعمل مع اأهايل واأ�سر رواد املركز يف حماولة لتقليل الفج�ة ما بني اأفراد املجتمع واال�سخا�س 

ذوي االإعاقة اإنطالقًا من االأهايل ومروًا بامل�ؤ�س�سات واالأفراد.

خالل العام 2010 �سجل املركز عدة اجنازات اهمها الت�سبيك وتفعيل امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية جتاه ق�سايا اال�سخا�س ذوي االعاقة وذلك 

من خالل بع�س ور�س العمل واإقامة املعار�س ملنت�جات املركز.

وميكن اإيجاز اأهم فعاليات ون�ساطات املركز خالل عام 2010 بامل�ؤ�سرات التالية:

2010امل�ؤ�صر

24عدد امل�ستفيدين املبا�سرين

10 �سباب    -  40%ن�سب الذك�ر من امل�ستفيدين

14 �سابة   -    60%ن�سبة االناث من امل�ستفيدين

2عدد دورات التدريب التي �سارك بها امل�ظفني

2 خط انتاجعدد خط�ط االنتاج

عدد ال�ف�د التي زارت امل�ؤ�س�سة
8وفد اأجنبي )42 �سخ�س (

16 وفدمن املجتمع املحلي ) 306 �سخ�س (

عدد امل�ؤ�س�سات التي لها عالقات تعاون مع املركز

10 م�ؤ�س�سة اجنبية

24 م�ؤ�س�سة حملية

6 معار�سعدد املعار�س التي �ساركة بها املركز 

34عدد املتفعني الذين �سارك�ا بالرحالت

3عدد املتط�عني االأجانب
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مركز جدل للثقافة والتنمية

وي�سكل ج�سرًا  االإن�ساين،  التقدمي  ببعدها  الق�مية  واله�ية  ال�طنية  والثقافة  باحلق�ق  ال�عي  تنمية  امل�ساهمة يف  اىل  املركز  يهدف هذا 

هامًا على �سعيد فئة ال�سباب والطالئع لتنمية ال�عي مبختلف الق�سايا وعلى راأ�سها ما يتعلق بالق�سية الفل�سطينية على �سعيد �سرعيتها 

ومعطياتها يف كافة املحافل املحلية والدولية، وذلك من خالل جمم�عة من الدورات وور�سات العمل وعقد االأم�سيات الثقافية واالأدبية، 

وتنظيم املع�سكرات ال�سبابية باالإ�سافة اىل الزيارات ال�سبابية املتبادلة وغريها من االأن�سطة والربامج.

وقد عمل املركز على احت�سان ورعاية بع�س امل�اهب ال�سبابية على �سعيد الفن وامل��سيقى واالأدب ب�سكل عام ومن ثم العمل على ترويج هذه 

امل�اهب وم�ساعدتها على �سق الطريق وامل�سي قدمًا، ويف هذا ال�سياق اإنطلقت جمم�عة �سبابية من مركز جدل لت�سكل حالًيا فرقة م��سيقية 

حتمل اإ�سم " فرقة جدل " وحتيي بع�س االأم�سيات بطريقتها اخلا�سة وذلك يف خمتلف املنا�سبات، هذه الفرقة مل تكن ت�سل اىل م�ا�سيلها 

ل�ال متابعتها وت�سجيعها من قبل اإدارة املركز واإخراج اإ�سط�انة ون�سرها على نطاق حمافظة بيت حلم وغريها. 

خالل العام املن�سرم قام مركز جدل وح�سب خطتة باجنازر جمم�عة من الفعاليات ميكن اإيجازها على النح� االتي:

• تنفيذ 8 ندوات وحما�سرات تعالج وتناق�س الق�سايا ال�سيا�سية واالقت�سادية و االجتماعية.	

• عقد ثالثة حلقات درا�سية لل�سباب ت�سمنت طرح عدة م�ا�سيع مثل دور احلركة الطالبية يف احلركة ال�طنية كذلك الق�ى الدميقراطية.	

• ا�ستقبال ما يقارب 23 وفدًا اأجنبيًا وعقد جمم�عة من االأم�سيات االأدبية والفنية لهم تتعلق بج�هر الق�سية الفل�سطينية.	

• م�ست�ى 	 رفع  بهدف  �سبابية  درد�سات  بعن�ان  برنامج  تنظيم 

ال�عي ال�سبابي وتعزيز القيم اجلماعية.

• عقد 20 اأم�سية اأدبية و�سعرية وفنية.	

• دعم الفرقة امل��سيقية وت�سجيع اآفاق انت�سارها وتط�يرها.	

• دعم وتط�ير برنامج الر�سم امل�ج�د يف املركز.	

• لدى 	 اله�ية  و  والع�ملة  الثقافة  بعن�ان  فكري  كتيب  اإعداد 

ال�سباب.

• عقد اأربع دورات قيادية لل�سباب رواد مركز جدل.	
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برنامج التاأهيل املجتمعي

يعمل برنامج التاأهيل املجتمعي منذ العام 1994 يف منطقة جن�ب ال�سفة الغربية حيث با�سرت م�ؤ�س�سة جلان العمل ال�سحي ن�ساطها �سمن 

هذا الربنامج يف اإطار اللجنة االقليمية للتاأهيل والتي ت�سم اأي�سًا يف 

الهالل  للتاأهيل وجمعية  العربية  ع�س�يتها كل من جمعية بيت حلم 

االأحمر الفل�سطيني.

اأهداف الربنامج:

• اإطار 	 يف  االعاقة   ذوي  لالأ�سخا�س  االجتماعي  الدمج  حتقيق 

جمتمعاتهم. 

• اأفراده 	 واحتياجات  ق�سايا  مع  للتعامل  املحلي  املجتمع  تفعيل 

ذوي االإعاقات.

• وتي�سري  	 االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س  حياة  ون�عية  ظروف  حت�سني 

قيامهم بدورهم يف املجتمع.

• النظرة 	 وتعزيز  االإعاقة  اجتاه  للمجتمع  ال�سلبية  النظرة  تغيري 

االإيجابية.

• تفعيل م�ساركة املجتمع املحلي يف ق�سايا االإعاقة.	

• تعزيز التنظيم الذاتي لالأ�سخا�س ذوي االإعاقة وحتفيزهم على ت�سكيل منظمات خا�سة بهم وت�عيتهم بحق�قهم وواجباتهم.	

 ويعمل هذا الربنامج من خالل طاقم مكّ�ن من 18 م�ظفًا وم�ظفة يف منطقتي بيت حلم واخلليل، ومكّ�ن من مر�سدات التاأهيل والل�اتي 

يعملن ميدانيًا ملتابعة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة والعمل على ت�عية ومنا�سرة هذه الفئات اإينما ت�اجدوا يف منازلهم اأو مدار�سهم وغريها من 

التجمعات. كذلك هناك فريق وحدة التاأهيل والذي يتابع االأ�سخا�س ذوي االإعاقة على �سعيد العالج الطبيعي وال�ظيفي والنطق واي�سًا 

الطب النف�سي، كما وي�سم فريق العمل طبيب وممر�سة ملتابعة ال��سع ال�سحي لهذه الفئات من خالل الزيارات املنزلية الي�مية، ويتم 

متابعة وتقييم العمل يف هذا الربنامج من خالل اإدارته وم�سريف االأق�سام املختلفة يف اإطار االجتماعات الدورية ورفع التقارير املختلفه.
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الدمج:   عدد اال�سخا�س املدم�جني:10

عدد جهات الدمج: 3

ريا�س االطفال :4

مدار�س:1

مراكز4

عدد الزيارات املنزلية:5542

عدد زيارات التقييم: 282

الأدوات امل�صاعدة: عدد الأدوات امل�صاعدة: 70

عدد االأ�سخا�س الذين ح�سل�ا على اأدوات م�ساعدة: 68

وحدة التاأهيل يف حلح�ل 

عدد احلالتالتخ�ص�س

50العالج ال�ظيفي

80العالج الطبيعي

100عالج النطق

90الطبيب النف�سي

املجتمعية  واالأن�سطة  الت�عية  وحلقات  التدريبات  عن  عدا  هذا 

املختلفة التي ينفذها الربنامج يف امل�اقع امل�ستهدفة واملختلفة يف 

منطقة اجلن�ب وترتاوح هذه االأن�سطة ما بني االأن�سطة الرتفيهية واملخيمات ال�سيفية  والعرو�س امل�سرحية الهادفة باالإ�سافة اإىل اأن�سطة 

الت�عية والك�سف املبكر عن االإعاقة وغريها من الن�ساطات املتعلقة بال�سغط واملنا�سرة لق�سايا واحتياجات االأ�سخا�س ذوي االإعاقة.
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دائرة العالقات العام
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وحدة ال�صغط واملنا�صرة والعالم

عملت ادارة امل�ؤ�س�سة على هيكلة الدائرة حيث مت تق�سيمها اىل وحدتني، االأوىل وحدة امل�ساريع وت�سم يف عملها التم�يل وكتابة امل�ساريع 

والتقارير، والثانية وحدة ال�سغط واملنا�سرة واالعالم وت�سم يف عملها العالقات املحلية والعربية والدولية واالإعالم واملنا�سرة. 

وعملت امل�ؤ�س�سة من خالل ذلك على تعزيز ح�س�رها يف االئتالفات املحلية والعربية والدولية من خالل �سبكة العالقات املبنيه منذ �سن�ات. 

وباالخ�س يف الق�سايا االأ�سا�سية والتي ترتبط بعمل امل�ؤ�س�سة يف اجل�انب ال�سحية والتنم�ية وتاأثرياتها يف ال�اقع الفل�سطيني يف م�اجهة 

االحتالل وممار�ساته �سد �سعبنا. 

تعزيز دور امل�ؤ�ص�صة يف ومع ال�صبكات / املنتديات / امل�ؤ�ص�صات املحلية:

بني  الت�ساركية  العالقة  لتعزيز  املدين،  املجتمع  مب�ؤ�س�سات  اخلا�سة  وامل�ساركات  املحلي  التن�سيق  اطار  يف  دور  بلعب  امل�ؤ�س�سة  اإ�ستمرت 

مك�نات املجتمع. و�سملت تلك امل�ساركات ح�س�ر لقاءاٍت تن�سيقية وندوات وم�ؤمتراٍت باالإ�سافة اإىل املنا�سبات ال�طنية العامة وبال�سراكة 

مع االإئتالفات واملنابر املحلية ومنها امل�ؤمتر اخلا�س برف�س التطبيع وحملة احلريات وي�م العمال العاملي وي�م املراأة وم�ساركات اخلا�سة 

باإ�سط�ل احلرية واملنتدى االجتماعي الرتب�ي.

وا�سلت امل�ؤ�س�سة بلعب دورها يف اإطار االإئتالفات وال�سبكات املحلية اإميانًا منها بهذا الدور وتعزيزه على كافة االأ�سعدة ملا فيه من اأهميه 

للنه��س باملجتمع املدين الفل�سطيني وبناء حركة اجتماعية فل�سطينية قادرة على التغيري. و�سمل هذا الدور ع�س�يتنا يف �سبكة املنظمات االأهلية 

الفل�سطينية واحلملة ال�سعبية ملقاومة اجلدار، واالإئتالف االأهلي للدفاع عن الفل�سطينيني يف القد�س،وائتالف الدفاع عن االأرا�سي املحتلة 

واجل�الن، ومنتدى املنظمات االأهلية  ملناه�سة العنف �سد املراأة، واالإئتالف ال�طني للحماية من خماطر االإجها�س، واالإئتالف من اأجل القد�س.

وعلى هذا ال�سعيد اإ�ستمر دور امل�ؤ�س�سة يف تقدمي م�ساهمات يف االإطار التن�سيقي من خالل ع�س�يتنا يف كافة االإئتالفات حيث نلعب دورًا يف 

اإطار �سبكة املنظمات االأهلية الفل�سطينية من خالل االأن�سطة واللقاءات ومتثيل ال�سبكة وقيادة عمل ال�سبكة يف القد�س من خالل امل�سروع 

اخلا�س يف امل�ساهمة بتعزيزدور امل�ؤ�س�سات يف القد�س، واأي�سًا الرتكيز على دور احلملة ال�سعبية ملقاومة اجلدار، والرتكيز يف العمل اخلا�س 

عن  العاملي  االجتماعي  املنتدى  بعقد  اخلا�س  والتمثيل  واللقاءات  امل�ؤمترات  خالل  من  واجل�الن،  املحتلة  االأرا�سي  عن  الدفاع  باإئتالف 

فل�سطني ومتابعات املنتدى الرتب�ي. 

اإ�صتكمال بناء العالقات مع ال�صفارات واملمثليات وامل�ؤ�ص�صات الدولية العاملة يف فل�صطني:

امياننا ب�سروروة الت�ا�سل مع املمثليات وال�سفارات ل�سرح م�قفنا واطالعهم على واقع العمل الذي تق�م به امل�ؤ�س�سة واملعيقات التي تتعر�س 

ال�سفارات واملمثليات،  ومتت زيارة ) القت�سلية  الفل�سطيني، مت عقد لقاءات مع العديد من  لها وللتاأثري يف �سيا�ساتها اخلا�سة بال��سع 

الفرن�سية والقن�سلية االإيطالية والتعاون البلجيكي والقن�سلية اال�سبانية يف القد�س و�سفارة جن�ب افريقيا وال�سفارة الفنزويلية يف رام اهلل(.



التقرير السنوي2010 

70

تبادل الزيارات وا�صتقبال واإيفاد ال�ف�د عربيًا ودوليًا:

هذا  على  ترتيبها  يتم  التي  الزيارات  خالل  من  وال�سحي  الفل�سطيني  ال�اقع  وتقدمي  اخلارجية  امل�ساركات  يف  امل�ؤ�س�سة  لدور  تعزيزًا 

اأمريكا،  اأملانيا،  اإ�سبانيا،  االأردن،  �سملت  واالجتماعات  والعربية  الدولية  امل�ؤمترات  من  العديد  للم�ساركة يف  اإيفاد ممثليني  مت  ال�سعيد، 

لبنان،املغرب،فرن�سا، ماليزيا، اجلزائر،تركيا. كما ا�ستقبلت امل�ؤ�س�سة العديد من ال�ف�د واالأ�سدقاء وامل�ؤ�س�سات ال�سريكة، والذين عربوا عن 

اإمتنانهم ملا قدم من برامج للزيارات والتي �سملت حمافظات ال�سفة واللقاءات مع الفاعلني على امل�ست�ى ال�سيا�سي واملجتمع املدين،باالإ�سافة 

التايل: املرفق  ح�سب  الزائرة  ال�فد  وكانت  الفل�سطيني.  ال�سعب  لها  يتعر�س  التي  الي�مية  واملعاناة  ال�سحي  ال�اقع  على  الإطالعهم 

طبيعة ال�ف�دعدد ال�ف�دالدولة

وم�ؤ�س�سات 10ا�سبانيا بلديات  اع�ساء  ت�سم  وجمم�عتني  �سبابية  جمم�عة  �سملت  مدريد  من  وف�د   3

واكادمييني.

الربملان  من  اع�ساء  متثل  وجمم�عة  ال�سباب،  من  جمم�عتني  و�سملت  البا�سك  من  وف�د   4

و�سيا�سيني واكادمييني واخر �سم مدراء م�ؤ�س�سات اهلية و�سيا�سيني وفنانيني.

اال�سبانية  واالتالفات  امل�ؤ�س�سات  من  ووفد  ال�سباب  من  وفدين  و�سملت  بر�سل�نه  من  وف�د   3

باال�سافة اىل �سيا�سيني واكادميني.

وفد من احلزب ال�سيةعي االيطايل اعادة التا�سي�س.4ايطاليا

وفدين ت�سامني من بيزا وميالن�.

وفد من ال�سيا�سيني واع�ساء م�ؤ�س�سات اهلية ون�سطاء من روما.

3 وف�د �سبابية طالبية �سمن برنامج التبادل.7بلجيكا

وفد �سبابي يف اطار املخيم الدويل لل�سباب.

3 وف�د تدريب اطباء.

وفد من الرنويج �سمن ن�سطاء وقيادات نقابية.1الرنويج

وفد �سبابي يف اطار برنامج التبادل.2الي�نان

وفد �سم ن�سطاء ونقابيني وم�ؤ�س�سات اهلية.

وفد �سم اعالميني ون�سطاء �سيا�سيني ونقابيني.1الربازيل
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طبيعة ال�ف�دعدد ال�ف�دالدولة

وفد من الن�سطاء الطالبيني.2ه�لندا

وفد �سم ممثلي م�ؤ�س�سات اهلية ون�سطاء. 

وفد �سم ن�سطاء من نقابة CNT.4فرن�سا

وفد �سبابي من م�ؤ�س�سة اجيال فل�سطني. 

وفد من م�ؤ�س�سات اهلية ون�سطاء اثناء م�ساركتهم باملنتدى الرتب�ي العاملي يف فل�سطني.

وفد �سم �سيا�سيني ومنهم جمم�عة من ال�سباب الن�سطاء بالعمل ال�سيا�سي.

ت��صيع وتعزيز العالقات على �صعيد م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين والربملانات والأحزاب والنقابات وغريها:

مت تلبية العديد من الدع�ات للم�ساركة اخلارجية من خالل امل�ؤمترات واللقاءات مع اأحزاب وبرملانيني ومنها امل�ساركة يف خميم حزب 

احلمر يف الرنويج كمتحدثني رئي�سيني باالإ�سافة لعقد لقاءات مع جلنة فل�سطني يف الرنويج وم�ساعدات ال�سعب الرنويجي واأع�ساء برملان 

من احلزب االإ�سرتاكي وحزب العمال باالإ�سافة ل�ف�د م�ساركة من �س�ي�سرا والي�نان، ووجهنا دع�ات لهم لزيارتنا، امل�ساركة يف م�ؤمتر يف 

االمم املتحدة عن طريق متثيلنا ال�طني لل�سبكة الن�س�ية العربية روؤى. امل�ساركة يف م�ؤمتر يف مدريد عن واقع القد�س من خالل اإئتالف 

2015 والذي ي�سم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين اال�سباين والفل�سطيني، حيث كنا مركزين لل�فد الفل�سطيني ك�ننا ندير م�سروع وال�سبكة يف 

القد�س. وامل�ساركة يف م�ؤمتر املراأة ح�ل ح��س البحر املت��سط ) الي�روميد( يف املغرب.

املنرب  ادارة  جمل�س  يف  ال�سابقة  لع�س�يتنا  الفل�سطيني  ال�فد  مركزي  كّنا  حيث  اإ�سبانيا  الكنتا  يف  املدين  امل�ؤمتر  يف  امل�ساركة  وكذلك 

االورومت��سطي. حيث ت�سادف امل�ؤمتر مع ذكرى النكبة والتي مت اإحيائها من خالل تقدمي فلم م�س�ر عن الالجئني الفل�سطينيني باال�سافة 

ا�ستمل على  الذي  بالبيان اخلتامي  املنتدى والذي اختتم اعماله  للم�ساركني يف  الفل�سطينية مت ت�جيهه  امل�ؤ�س�سات  لبيان خا�سة من قبل 

مطالبه امل�ؤ�س�سات الدولية حلك�ماتها ل�سحب اال�ستثمارات من دولة االحتالل وتقدمي م�س�ؤويل االحتالل امام املحاكم الدولية ملا اقرتف�ه 

من جمازر بحق ال�سعب الفل�سطيني االأعزل.

وجرت امل�ساركة يف اإفتتاح املنتدى الرتب�ي العاملي والذي عقد يف فل�سطني ولبنان حيث مثلنا اللجنة ال�طنية وقدمنا كلمة االفتتاح يف بريوت 

بح�س�ر وزير الثقافة اللبناين ومدير اال�سك�ا ومدير االأنروا يف لبنان وال�سفري الفل�سطيني باال�سافة ملدير �سبكة املنظمات العربية غري 

احلك�مية للتنمية، حيث كانت م�ساركتنا فاعلة اأي�سًا يف التح�سريات اخلا�سة باملنتدى يف فل�سطني وباالأخ�س يف ال�ر�س والربنامج اخلا�س 

بالقد�س، ومن خالل ع�س�يتنا يف �سكرتاريا اللجنة ال�طنية للمنتدى.
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باالإ�سافة للم�ساركة يف م�ؤمتر عن واقع ال�سحة يف تركيا، وم�ؤمتر يف ماليزيا عن واقع ذوي االحتياجات اخلا�سة.ومت امل�ساركة يف م�ؤمتر 

�سد احلرب واال�ستغالل يف اجلزائر بدع�ة من حزب العمال اجلزائري.   

امل�صاركة بفاعلية يف الئتالفات وال�صبكات العربية والدولية:

ا�ستكمااًل لدورنا يف اإطار منرب املنظمات االأهلية االأورومت��سطية كممثليني ل�سبكة املنظمات االأهلية الفل�سطينية �ساركنا يف اإجتماع جمل�س 

اإدارة الي�روميد يف املغرب وفرن�سا واإ�سبانيا، حيث �سملت هذه اللقاءات التح�سري للمنتدى املدين، �سمن التح�سريات للمنتدى الرتب�ي 

العاملي يف فل�سطني كان دورنا فاعل عدا عن دورنا املحلي على ال�سعيد الدويل من خالل ور�سات عمل وندوات قدمناها يف باري�س لل�فد 

60 م�ؤ�س�سة باال�سافة للعديد من املحا�سرات يف اجلامعات الفرن�سية عن واقع التعليم  130 �سخ�سًا عن  الفرن�سي امل�سارك واملك�ن من 

ال�سبكة  مع  متابعات  االحتالل،هناك  �سد  الدولية  املقاطعة  بحملة  ذلك  وربط  الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  الي�مية  االحتاللية  واملمار�سات 

العربية من خالل عالقاتنا مع املكتب يف بريوت والذي من خالله �ساركنا يف اجتماعات جمل�س االإدارة باال�سافة للتح�سريات للم�ؤمترات 

اخلا�سة بال�سبكة ومن خالل ح�س�رنا لهذه االأن�سطة. كما حاولنا التاأثري يف حركة �سحة ال�سع�ب من خالل عالقتنا مع اإنتال واأي�سًا من 

اللقاءات  من  العديد  لعقد  بالت�ا�سل  قمنا  العرب حيث  من  واللبنانية وغريها  امل�سرية  امل�ؤ�س�سات  مع  العربية  ال�سبكة  وج�دنا يف  خالل 

ملتابعة التن�سيق والنه��س بدور امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية على هذا ال�سعيد. نعمل على تفعيل دورنا يف �سبكة ج�س�ر م�سرق مغرب من خالل 

الت�ا�سل امل�ستمر مع من�سقي ال�سبكة يف املغرب. هنالك حماوالت لتفعيل �سبكة ال�سباب الفل�سطيني يف فل�سطني من خالل برامج وندوات 

وحما�سرات. ن�سارك يف اإئتالف 2015 والذي ي�سم جمم�عة من امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية وامل�ؤ�س�سات االإ�سبانية ونحن منثل �سبكة املنظمات 

االهلية عرب اإدارتنا مل�سروع ال�سبكة يف القد�س، حيث نعمل اأكرث بهذا االإئتالف يف اإطار ال�سغط واملنا�سرة على امل�ست�ى الدويل.

العالم: 

وا�سلت ال�حدة االإعالمية كجزء من وحدة ال�سغط واملنا�سرة واالإعالم يف دائرة العالقات العامة عملها كاملعتاد وط�رت عليه مبا يتالئم 

مع �سرورات ومتطلبات العمل الي�مي، ويف هذا االإطار اإن�سب العمل على الرتويج للم�ؤ�س�سة اإعالميًا ونقل ن�ساطاتها التنم�ية وال�سحية 

اإعالميا عرب و�سائل االإعالم املختلفة من اإذاعة وتلفاز وم�اقع اإلكرتونية و�سحف على ال�سعيدين العربي واملحلي.

كما مت تط�ير امل�اقع االإلكرتونية الثالث التي ت�سرف عليها امل�ؤ�س�سة )م�سروع انتال، وال�سبكة، باال�سافة للم�قع الرئي�سي للم�ؤ�س�سة( وذلك 

من جهة التغذية اأو اإعادة الت�سميم والهيكلة مبا يف ذلك ت�ظيف م�ظف جزئي ملتابعة هذا اجلانب ما �ساهم يف اإعطاء �سكل جيد لل�سفحة، 

وبالتعاون مع االعالم ومن�سقة ال�سفحة باحل�س�ل على امل�اد االإعالمية وت�فريها على ال�سفحة االلكرتونية.
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كما مت وبالتن�سيق مع مدراء الدوائر اإجناز حترير وتدقيق واإعادة �سياغة درا�سات وبرو�س�رات امل�ؤ�س�سة، يف م�ا�سيع خمتلفة باالإ�سافة 

اإىل متابعة اأخبار املناطق والدوائر واالإعداد لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية يف جماالت الكتابة والتحرير ال�سحفي والعالقات العامة.

ويف جمال االإعالم العربي وباالأخ�س الف�سائيات مت تن�سيق العديد من املقابالت مع االإئتالف االأهلي يف القد�س، باال�سافة للقاءات مع 

اأع�ساء امل�ؤ�س�سة ح�ل العديد من الق�سايا ال�طنية.

وعلى �سعيد التغطية االإعالمية يف و�سائل االإعالم املحلية وت�سمل �سحف )القد�س واحلياة اجلديدة واالأيام( ووكاالت االأنباء االإلكرتونية 

باالإ�سافة  االإذاعات املحلية �سباحًا من خالل قراأة ال�سحف.  ي�ميًا عرب  االأخبار كانت تذاع  امل�ؤ�س�سة( وهذه  )وفا ومعًا، عدا عن م�قع 

الإجناز وحترير4 اأعداد من جملة اأمل بالعربية واإ�سدارها باالإجنليزية بعد ترجمتها.

امل�ساعدة يف تنفيذ اجل�انب االعالمية اخلا�سة مب�ساريع امل�ؤ�س�سة وباالخ�س يف القد�س من خالل ال�ر�س والدورات واالأفالم وال�م�سات 

االإعالمية ومنها اإجناز 4 ن�سرات اإلكرتونية مل�سروع القد�س اخلا�س بال�سبكة. وفيما يلي جدول باالإجنازات االإعالمية:

بيان حتقيق ريب�رتاج تقرير خرب ن�ع املادة االعالمية

6 6 5 11 75 العدد
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التقرير املايل
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