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- لجان العمل الصحي

م���رت.املوؤ�ص�ص���ة.بعام.م���ن.العمل.والأم���ل،.عم���ل.دوؤوب.يف.خدمة.

الفق���راء.واملهم�ص���ن.وامل�صتهدف���ن.من.اآل���ة.البط����س.ال�صهيونية.

ولي���دة.وربيب���ة.المربيالي���ة.العاملي���ة،.واأم���ل.يف.توف���ر.مقوم���ات.

العي����س.الكرمي.واحل���ق.القومي.عرب.تقدمي.احل���د.املعقول.يف.اإطار.

المكانيات.املتاحة.يف.اجلوان���ب.ال�صحية.والتنموية.لأبناء.�صعبنا.

على.قاع���دة.من.التميز،.والتكامل،.والتحفي���ز.للجهات.الر�صمية،.
وكافة.موؤ�ص�صات.املجتمع.املدين.ذات.ال�صلة..

اإن.الواق���ع.العاملي.ببنيته.المربيالية.يف.اأعلى.جتلياتها،.تغيب.فيه.

معاير.العدالة.الجتماعي���ة.والن�صانية،.بل.وتتكالب.فيه.م�صالح.

الأقوي���اء.فار�صة.بذلك.منطق.الق���وة.وامل�صالح.عو�صًا.عن.منطق.

احلق.والعدالة،.وهذا.ما.يف�صر.واقعنا.الفل�صطيني.يف.هذا.الزمان،.

حيث.بق���اء.اآخر.اإحتالل.مبا�صر.يف.العامل.)الحتالل.ال�صتيطاين.

الإ�صرائيل���ي.ال�صهيوين(،.هذا.بال�صاف���ة.اإىل.التجليات.الأخرى.

يف.بقاع.الع���امل.املختلفة.حيث.املجاعة.والأمرا�س.تفتك.بال�صعوب.

الفق���رة.يف.اإفريقي���ا،.والفنت.واحل���روب.املوجهه.طمع���ًا.يف.نهب.

املوارد.واخلرات.كم���ا.يف.اأفغان�صتان.والعراق.وغرهما،.هذا.اإىل.

جانب.الفرازات.الأخرى.احلتمية.واملتمثلة.يف.الأزمة.القت�صادية.

العاملي���ة.وجتلياته���ا.يف.البل���دان.الراأ�صمالي���ة،.وهذا.يعن���ي.بادرة.

الف�صل.للنظام.الراأ�صمايل.العاملي.واإن.بدى.حتى.الآن.متما�صكًا.

ه���ذا.الواقع.العاملي.ل���ه.جتليات���ه.وتاأثراته.املبا�صرة.عل���ى.واقعنا.

العرب���ي.حي���ث.النظم���ة.العربي���ة.امل�صتغل���ة.وامل�صتب���دة.ل�صعوبها.

خدمة.مل�صاحله���ا.ال�صيقة.مت�صاوق���ة.مع.اأ�صياده���ا.وعلى.راأ�صهم.

راعي���ة.المربيالي���ة.العاملية.اأمري���كا.ومن.يلف.لفها.م���ن.الأنظمة.

الأروبي���ة.الراأ�صمالي���ة،.كل.هذا.كان.له.الأثر.عل���ى.الواقع.العربي..

وما.عك�ص���ه.الربيع.العربي.م���ن.حتركات.�صعبي���ة.اأ�صقطت.اأنظمة.

وجاءت.باأخرى،.اإل.اأن.هذه.التغرات.ما.زالت.تراوح.املكان.نتيجة.

للمح���اولت.املحموم���ة.لجها����س.نتائجه���ا.اليجابي���ة.من.خالل.

تدخ���الت.امربيالي���ة.مبا�صرة.اأو.غ���ر.مبا�صرة.ع���رب.عمالئها.يف.

البلدان.املختلفة،.هذا.اإ�صافة.ل�صعف.تاأثر.الحزاب.التقدمية.يف.

بنية.املجتمعات.العربية.املختلفة،.ل.بل.وبرزت.يف.انتخابات.بع�س.

هذه.ال���دول.اأح���زاب.�صيا�صية.بعب���اءات.اأثبت.التاري���خ.اإنحيازها.

مل�صاحلها.اخلا�صة.كما.هو.احلال.يف.النظمة.الراأ�صمالية،.ونحن.

هنا.ل�صنا.ب�صدد.احلك���م.امل�صبق.ولكن.املوؤ�صرات.على.الأر�س.هي.

الت���ي.تدعونا.للحديث،.فعلى.�صبي���ل.املثال.كيف.حلزب.منتخب.اأن.

يقول.اأنه.�صيحافظ.عل���ى.الإتفاقيات.املذلة.لبلده.مع.اأعداء.الأمة،.

يف.حن.كان.الأحرى.به.اأن.يقول.باأننا.اأنتخبنا.من.ال�صعب.و�صيكون.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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حك���م.ال�صعب.وم�صلحة.الأمة.هو.دليل.عملنا.وهادي.طريقنا.جتاه.
اأي.ق�صية.

يف.ه���ذه.الج���واء.العاملي���ة.والعربية.ي�ص���ر.�صعبنا.نح���و.هدفه.يف.

احلري���ة.وال�صتقالل،.وق���د.تفائلنا.خ���رًا.ببادرة.اإنف���راج.الأزمة.

الداخلي���ة.التي.خلفها.النق�صام.ب���ن.جناحي.الوطن.غزة.وال�صفة.

الغربي���ة،.اإل.اأن.املوؤ�ص���رات.يف.الواق���ع.ما.زال���ت.تتطلب.من.طريف.

النق�ص���ام.ب�ص���كل.خا�س.ع���دم.رهن.اإع���ادة.اللحمة.ب���ن.جناحي.

الوط���ن.ملوقف.الحت���الل.من.النتخاب���ات.يف.القد����س.او.مل�صالح.

�صيق���ة.لهذا.الط���رف.اأو.ذاك،.كما.يرتتب.على.كاف���ة.اأبناء.�صعبنا.

م���ل.م�صوؤولياتهم.ع���رب.العمل.اجلاد. ُ م���ن.اأف���راد.وف�صائل.حية.حتحَ

وال�صري���ع.لنهاء.حالة.النق�ص���ام.واإعادة.اللحم���ة.يف.كافة.هيئات.

وموؤ�ص�ص���ات.وروافع.العمل.الوطني.على.قاع���دة.مقاومة.الحتالل.

ال�صرائيلي.ال�صهيوين.الذي.يعي���ث.ف�صادًا.يف.الر�س.الفل�صطنية.

م�صتخدم���ا.اآل���ة.بط�ص���ه.الع�صكرية.وقطع���ان.م�صتوطني���ه.يف.نهب.

خ���رات.الأر����س.الفل�صطينية.وتعكر.�صفو.حي���اة.�صعبنا.اليومية..

فها.ه���ي.ممار�صاته.ماثلة.يف.ا�صتمرار.القت���ل.واملداهمة.والرتويع.

والعتقال.لأبن���اء.�صعبنا.العزل.مو�صول���ة.ب�صيا�صة.ممنهجة.تقوم.

عل���ى.م�ص���ادرة.الأرا�صي،.اقامة.جدار.الف�ص���ل.العن�صري،.هدم.

البي���وت،.تقطيع.اأو�ص���ال.املناطق.الفل�صطيني���ة.عرب.جمموعة.من.

احلواج���ز،.ال�صيطرة.عل���ى.امل�صادر.الطبيعية.م���ن.مياه.وغرها،.

عزل.القد�س.وت�صريد.�صكانها.العرب.من.خالل.م�صادرة.الهويات.

ومن���ع.البن���اء.وكافة.الج���راءات.الخرى.التي.متار����س.�صد.اأبناء.

�صعبن���ا،.والت���ي.جت�ص���د.هيمن���ة.و�صط���وة.املحتل.ال�صهي���وين.على.

الأر�س.والن�صان.الفل�صطيني.برًا.وبحرًا.وجوًا.والتي.ت�صكل.عوامل.

اإ�صتحالة.التعاي�س.مع.ه���ذا.املحتل.الغا�صم،.وت�صع.فيتو.اأمام.قيام.

دول���ة.فل�صطيني���ة.ح���رة.وم�صتقل���ة،.�صارية.بعر����س.احلائط.كافة.

املواثي���ق.والق���رارات.والعراف.الدولية،.وا�صع���ًة.بذلك.ما.ي�صمى.

بالع���امل.احلر.الذي.تق���وده.اأمريكا.يف.خانت���ه.احلقيقيه.من.حيث.
كونه.عامل.ال�صتبداد.وال�صتعباد.لل�صعوب.املقهورة.يف.العامل.

اإن.هذا.الواقع.الفل�صطيني.ال�صعب.مبا.ي�صكله.من.حالة.فريدة.يف.

الع���امل.يجعلنا.نتوجه.لكل.الح���رار.يف..الواقع.العربي.وال�صالمي.

ويف.العامل.كافة.لن�صرة.�صعبنا.املظلوم.عرب.توفر.مقومات.الدعم.

يف.املجالت.التي.تعزز.�صمود.�صعبنا.الفل�صطيني.املرابط.واملقاوم،.

والتاأيي���د.لق�صيته.يف.املحافل.الدولية.مبا.يوؤ�ص�س.لراأي.عام.راف�س.

ومق���اوم.لل�صيا�ص���ات.المربيالي���ة.ال�صتعمارية.املاثل���ة.بو�صوح.يف.

واقعن���ا.الفل�صطين���ي.و�صوًل.لتحري���ره.واإقامة.دولت���ه.الفل�صطينية.
امل�صتقلة.وعا�صمتها.القد�س.

ول.يفوتن���ا.هنا.اأن.نذكر.بالو�صع.الالإن�صاين.ال���ذي.يعي�صه.اأ�صرانا.

البوا�صل.فمعركة.الأمعاء.اخلاوي���ة.البطولية.التي.خا�صها.اأ�صرانا.

والتي.ما.زالت.ذيولها.قائمة.لدى.بع�س.الأ�صرى،.ما.هي.اإل.نتيجة.

للو�ص���ع.ال�صعب.الذي.بلغته.حال���ة.الأ�صرى،.كما.نرى.يف.العتقال.

الإداري.الذي.ميار�صه.الحتالل.قمة.الظلم.�صد.الن�صان.باعتباره.

يح���رم.الن�ص���ان.من.حريت���ه.يف.العي����س.الكرمي.ومن.ح���ق.الدفاع.

ع���ن.نف�صه،.م�صتندًا.اإىل.ما.ي�صمى.باملل���ف.ال�صري.امللفق.ولقوانن.

بائ�صة.عفا.عليها.الزمن،.وهنا.ن�صتذكر.زميلنا.وليد.اأبورا�س.املدير.

امل���ايل.والإداري.الذي.اأعتقل.حتت.طائلة.ه���ذا.القانون.من.تاريخ.

2011/11/22،.حي���ث.اأعتق���ل.لأربع���ة.اأ�صه���ر.مت.متديدها.لأربعة.

�صه���ور.م���رة.ثانية،.كما.مت.متدي���د.اإعتقاله.ملرة.ثالث���ة.وملدة.ثالثة.

�صه���ور.اإ�صافية،.وهذا.احلال.يعاين.من���ه.العديد.من.الأحرار.وهو.

�صي���ف.م�صلط.على.اأبن���اء.�صعبنا،.فف���ي.الوقت.ال���ذي.نطالب.فيه.

بالف���راج.العاجل.عن.كافة.معتقلينا،.نتوج���ه.اإىل.كافة.املوؤ�ص�صات.

الدولية.واحلقوقية.ولكافة.اأح���رار.العامل.للوقوف.مع.ابناء.�صعبنا.
لإنهاء.هذا.امللف.الظامل.
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اإن.موؤ�ص�صتن���ا.جل���ان.العم���ل.ال�صح���ي.مب���ا.متلك���ه.م���ن.مقومات.

متوا�صع���ة.تخط���و..يومًا.بعد.يوم.اإىل.المام.ع���رب.تطوير.خدماتها.

لتكون.نوعية.ومميزة،.وت�صعى.لتبقى.مدافعًا.عن.م�صالح.الفقراء.

واملهم�صن،.ولت�ص���كل.رافدًا.حيًا.من.روافد.العم���ل.والعطاء.لأبناء.

�صعبنا.املكاب���د،.وهذا.ما.يعرب.عنه.بباك���ورة.الن�صاطات.والأعمال.
الواردة.يف.التقرير.

اإنن���ا.يف.موؤ�ص�ص���ة.جلان.العم���ل.ال�صحي.نتطلع.ملجتم���ع.فل�صطيني.

حر.يتمتع.بحق���وق.�صحية.�صاملة،.عادلة،.ومتط���ورة..وعليه.فاإننا.

ندعوا.كاف���ة.اجلهات.الر�صمي���ة،.واخلا�ص���ة،.وموؤ�ص�صات.املجتمع.

امل���دين.التي.تقدم.اخلدمات.ال�صحي���ة.والتنموية.لتكاتف.اجلهود.

وتن�صيقه���ا.للو�صول.للهدف.املن�صود.خا�صًة.واأننا.ندرك.جميعا.باأن.

م�صادرن���ا.حم���دوده.وتعتمد.على.الدعم.اخلارج���ي،.ونحن.هنا.ل.

نبي���ح.�صرًا.عندما.نقول.اأي�صًا.باأن.بع�س.الدعم.اخلارجي.م�صروط.

�صيا�صي���ًا.م���ن.بع�س.اجله���ات.وهذا.م���ا.رف�صناه.يف.جل���ان.العمل.

ال�صح���ي..وباعتمادن���ا.على.م�صادرنا.املح���دوده.وعلى.اأ�صدقائنا.

الداعم���ن.يف.الع���امل.واأهل.اخل���ر.يف.جمتمعنا.املحل���ي.والعربي.

ن�صع���ى.وب�صفافية.عاليه.لتقدمي.خدماتنا.بج���ودة.ومتيز.يف.حدود.

اإمكاناتن���ا،.وهن���ا.اأي�صًا.ن�صر.اإىل.اأن.الواق���ع.ال�صعب.الذي.يعاين.

منه.�صعبنا.يحتم.علينا.تقدمي.خدمات.بتكلفة.زهيدة.يرتتب.عليها.

عج���ز.مايل.يجعلنا.نلح.يف.الطلب.والإ�صناد.من.كافة.الأحرار.على.

امل�صتوى.الر�صمي.والأهلي.يف.الواقع.الفل�صطيني.والعربي.والعاملي..

اأخ���رًا.نقول.اأنه.ورغم.العجز.امل���ايل.�صن�صتمر.يف.تقدمي.خدماتنا.

لأبناء.�صعبنا.بهمة.وجودة.عالية.مبنية.على.ثقتنا.ب�صدق.توجهنا،.

وجهود.عاملين���ا.ومتطوعينا.و�صخاء.ممولينا،.وعليه.ل.يفوتنا.هنا.

اأن.ن�ص���ر.اإىل.اأن.وراء.جن���اح.عمل.املوؤ�ص�ص���ة.جنود.جمهولن.على.

درج���ة.عالية.م���ن.الإنتماء.وامل�صوؤولي���ة.هم.عاملي.ه���ذه.املوؤ�ص�صة.

ومتطوعيها.ومنا�صريه���ا.فلهم.منا.كل.معاين.الحرتام.والتقدير،.

و�صكرنا.اأي�صًا.مو�صول.لكل.اجلهات.الداعمة.واملمولة.والتي.بدونها.

م���ا.كان.لن�صاطات.عمل.املوؤ�ص�ص���ة.اأن.تنمو.وتتطور.اإىل.هذا.الواقع.
الذي.يعك�صه.التقرير..

نع���م.�صنبقى.اأوفيا.لروح.م���ن.�صبقونا.يف.العط���اء....ولكم.منا.كل.
الحرتام....وال�صالم.

رئي�س.جمل�س.الدارة

اأ..يعقوب.غنيمات
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�ص���كل.العام.2011.مب���ا.حمله.من.تط���ورات.عل���ى.ال�صعيدين.املحلي.
والعامل���ي.نقط���ة.حت���ول.كب���رة.يف.العمل.الأهل���ي.والتنم���وي.ومل.تكن.
موؤ�ص�ص���ة.جلان.العم���ل.ال�صحي.مبناأى.عن.هذه.املتغ���رات.وما.ترتب.
عليها.من.اأبعاد.اقت�صادية.و�صيا�صية.واجتماعية.يف.ظل.تزايد.احلاجة.
للخدمات.التي.تقدمها.املوؤ�ص�صة.يف.القطاعن.ال�صحي.والتنموي..

فعلى.امل�صتوى.املحلي.تزاي���دت.ال�صعوبات.التي.تواجه.الفل�صطينين.

ب�صب���ب.اإرتفاع.م�صت���وى.العنف.الذي.ميار�صه.الحت���الل.الإ�صرائيلي.

وم�صتوطني���ه.بح���ق.الفل�صطيني���ن.حي���ث.لوح���ظ.الرتف���اع.يف.ن�صب.

العتداءات.اجل�صدية.عل���ى.املواطنن.ما.اأدى.ل�صت�صهاد.عدد.منهم.

واإ�صابة.اأعداد.اأخ���رى.بجراح.خمتلفة.هذا.اإىل.جانب.ال�صتمرار.يف.

م�ص���ادرة.الأرا�صي.ل�صالح.ال�صتيطان.واجلدار.العن�صري.ما.حرم.

الفل�صطيني���ن.م���ن.م�ص���در.رزقهم.الرئي����س،.اإ�صاف���ة.اإىل.ت�صاعد.

عملي���ات.التهويد.يف.مدين���ة.القد�س.وا�صته���داف.�صكانها.بالرتحيل.
والت�صييق..

ويرتاف���ق.كل.ذلك.مع.ا�صتم���رار.الأزمة.ال�صيا�صي���ة.الداخلية.فعملية.

النق�صام.ال�صيا�ص���ي.ل.زالت.ت�صرب.عميقًا.يف.الن�صيج.املجتمعي.ول.

يب���دو.اأن.هنال���ك.اأفقًا.قريب���ًا.للتخل�س.منها،.كل.ه���ذا.بالتزامن.مع.

الأزمة.املالية.اخلانقة.التي.تعي�صها.ال�صلطة.الفل�صطينية.�صهرًا.ب�صهر.

ما.جع���ل.غالبية.الفل�صطينين.رهائن.للرات���ب.املتوقف.على.التمويل.

اخلارج���ي.العربي.والأجنبي.املمنوح.لل�صلطة.واملرتبط.يف.كل.حمطة.

باإبتزازات.�صيا�صية.تتعلق.باملفاو�صات.التي.اأثبتت.ف�صلها.ومراوحتها.
مكانها.باعرتاف.املفاو�س.الفل�صطيني.نف�صه..

وعل���ى.ال�صعيد.الدويل.ف���اإن.الأزمة.املالية.الناجم���ة.عن.ال�صيا�صات.

الراأ�صمالية.تع�صف.بالكثر.من.الدول.ومنها.الإحتاد.الأوروبي.وباتت.
تلقي.بظاللها.لي�س.فقط.على.املركز.واإمنا.اأي�صًا.على.الأطراف..

نح����ن.كموؤ�ص�ص����ة.عانينا.خ����الل.العام.م����ن.كل.هذه.املوؤ�ص����رات.فمحليًا.

زاد.الطل����ب.على.اخلدمات.التي.تقدمه����ا.املوؤ�ص�صة.ويف.ذات.الوقت.قل.

وتراج����ع.التمويل.املقدم.من.قبل.�صركائنا.واأ�صدقائنا.يف.العامل.ب�صبب.

ما.ميرون.به.من.اأزم����ة.اقت�صادية..لذلك.عملت.املوؤ�ص�صة.جاهدًة.على.

و�ص����ع.�صل�صلة.من.الج����راءات.وال�صيا�ص����ات.التي.ت�صاه����م.يف.تقلي�س.

امل�صروف����ات.وتر�صيدها..وكان.للموؤ�ص�صة.روؤي����ة.ا�صرتاتيجية.تعمل.بها.

واأثبت����ت.�صحته����ا.وتتمح����ور.حول.اأهمي����ة.تعزيز.العتماد.عل����ى.املوارد.

الذاتي����ة.والوطني����ة.يف.ظ����ل.املتغ����رات.الدولية.الت����ي.مل�صته����ا.املوؤ�ص�صة.

منذ.وقت،.فعملت.على.تعزيز.زي����ادة.الإيرادات.عرب.تطوير.اخلدمات.

وجودتها.واإ�صافة.خدمات.تخ�ص�صية.يف.مراكزها،.والتوجه.للقطاعات.

املحلي����ة.لتعزيز.دعم.و�صم����ود.املوؤ�ص�صات.الوطنية.مث����ل.موؤ�ص�صة.جلان.

العمل.ال�صح����ي،.فكان.لذلك.مردود.اإيجاب����ي.واإن.كان.حمدودًا.اإل.اأن.
املوؤ�ص�صة.م�صتمرة.يف.هذا.التوجه.وتعمل.على.تطويره.بكافة.ال�صبل.
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عمل���ت.املوؤ�ص�صة.خالل.عام.2011.على.اإجناز.الوثيقة.ال�صرتاتيجية.

للموؤ�ص�ص���ة.)2011-2013(.حيث.مت.فيه���ا.مراعاة.التغرات.املحلية.

والعاملي���ة،.و�صددت.الوثيقة.على.اإيالء.اإهتمام.خا�س.للقد�س.تعزيزًا.

ل�صم���ود.اأهلها.وتثبيت.هوية.الفل�صطينن.فيها.عرب.الربامج.الهادفة.

ال�صحي���ة.والتنموي���ة.املوجه���ة.لطلب���ة.املدار����س.وال�صب���اب.وامل���راأة.

واملوؤ�ص�ص���ات.القاعدي���ة..ووفقًا.للمتغ���رات.اإرت���اأت.املوؤ�ص�صة.تطوير.

دورها.يف.جمال.التاأث���ر.يف.ال�صيا�صات.ال�صحية.واملنا�صرة.للحقوق.

ال�صحي���ة.ع���رب.الدرا�ص���ات.التطبيقية.الت���ي.تكون.املرتك���ز.للنقا�س.

واحلم���الت.والتوعية.املجتمعية،.فا�صتحدثت.دائرة.لهذا.اخل�صو�س.

حي���ث.نعمل.عل���ى.بل���ورة.مقوم���ات.الدائ���رة.وت�صكينه���ا.بالكفاءات.
املنا�صبة.لهذا.الغر�س..

اأبق���ت.املوؤ�ص�ص���ة.عل���ى.ا�صرتاتيجيته���ا.يف.تق���دمي.خدم���ات.الرعاية.

ال�صحي���ة.الأولي���ة.النوعي���ة.وتطويره���ا،.وتطوي���ر.من���اذج.الرعاية.

الثانوي���ة،.متمثل���ًة.يف.ا�صتم���رار.اإ�صتكم���ال.بناء.م�صت�صف���ى.د..احمد.

امل�صلماين./بيت.�صاحور،.وبناء.ق�صم.للولدة.الآمنة.يف.قلقيلية.حيث.

من.املتوق���ع.بدء.العمل.فيهما.يف.الع���ام.2013..وعلى.�صعيد.التنمية.

املجتمعي���ة.فهي.تنته���ج.اإ�صرتاتيجي���ة.ت�صب.يف.قلب.عم���ل.املوؤ�ص�صة.

الت���ي.ب���داأت.منذ.�صن���وات.طويل���ة،.لذل���ك.اآن.الآوان.لأن.يت���م.توثيق.

ه���ذه.التجارب.واإجراء.درا�صات.حولها.لتعمي���م.الفائدة.واإ�صتق�صاء.

الدرو����س.امل�صتفادة.وحماولة.ترويج.النم���اذج.التنموية.وتبنيها.على.
نطاق.وا�صع.من.قبل.القطاع.الأهلي.والر�صمي.

عل���ى.الرغم.من.اأن.العام.2011.كان.خانقًا.من.الناحية.املالية.حيث.

ا�صتم���رت.الأزم���ة.يف.الع���ام.2012.اإل.اأن.الإنتم���اء.والإ�ص���رار.عل���ى.

ا�صتم���رار.م�ص���رة.املوؤ�ص�صة.بقي.ي�ص���كل.الدافع.الكام���ن.لالإ�صتمرار.

وه���ذا.مرده.حلالة.الإنتماء.بن.املوظف���ن.امل�صرين.على.بقاء.جلان.

العم���ل.ال�صح���ي.م���الذًا.للفق���راء.واملهم�صن.واملر�ص���ى.يف.خمتلف.

املج���الت.وحفاظًا.عل���ى.الإرث.الثق���ايف.واملجتمع���ي.والوطني.الذي.
اأر�صى.قواعده.املوؤ�ص�صون.وهو.ما.ميكن.مل�صه.يف.طيات.هذا.التقرير.

وم���ن.ه���ذا.املنطلق.ف���ال.بد.م���ن.توجيه.ال�صك���ر.والتقدي���ر.والتثمن.

جلميع.العاملن.والعامالت.يف.املوؤ�ص�صة.الذين.بجهودهم.واإنتمائهم.
حافظوا..ول.زالوا.عليها.وعلى.اإجنازاتها..

اإن.�صيا�ص���ات.الحت���الل.التع�صفية.طالت.ول.زال���ت.كل.فئات.ال�صعب.

الفل�صطيني.وموؤ�ص�صاته،.فتاأثرت.املوؤ�ص�صة.بالعتقال.الداري.للمدير.

امل���ايل.والإداري.للموؤ�ص�ص���ة.والذي.جتدد.عدة.م���رات،..فما.تقوم.به.

دولة.الحت���الل.ل.يزيدنا.اإل.قوةً.وعزميةً.و�صم���ودًا.وتعا�صدًا.ومتثل.

هذا.باجلهد.ال���ذي.يبذله.كوادر.الدائرة.املالي���ة.والإدارية.يف.العمل.

والتف���اين.لإجناز.املهم���ات.املوكلة.اإليهم.رغم.تغيي���ب.زميلهم.مدير.

الدائ���رة..وق���د.اإجته���دت.املوؤ�ص�ص���ة.باملطالب���ة.يف.الإف���راج.العاجل.

وال�صري���ع.عن.املدي���ر.الإداري.واملايل.على.ال�صعي���د.املحلي.والدويل.

وخا�صًة.واأن���ه.يوؤدي.مهام.اإن�صانية.يف.موؤ�ص�صة.�صحية.وتنموية.تخدم.
الفقراء.واملهم�صن.يف.املجتمع.الفل�صطيني.

ويف.اخلامت���ة.ل.ي�صعن���ي.اإل.اأن.اقول.اأنه.مهما.ع�صفت.بنا.التغرات،.

ومهم���ا.زادت.التحديات.فل���ن.نراها.اإل.فر�صًة.لنخت���رب.بها.قدراتنا.

واإمكانياتن���ا.واإبداعاتنا.التي.يجب.اأن.تخرجن���ا.عن.املاألوف.وتنع�س.

فين���ا.روح���ًا.جدي���دة.يف.العم���ل.والعط���اء.وب���ث.الأف���كار.الإبداعية.

واخلالقة.للخروج.من.الأزمة.ب�صالبة.وقوة.ومتانة،.وهذا.لن.يتم.اإل.

بجهود.جماعية.وفكر.جماعي.من.قبل.اجلميع.ويف.خمتلف.م�صتويات.
العمل،.فنحن.نراهن.على.ذلك..

واأخ���رًا.نتوجه.يف.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.اإىل.جميع.ال�صركاء.

املحلي���ن.والدولين.والأ�صدقاء.واملانحن.املوؤمنن.مب�صرة.املوؤ�ص�صة.

وروؤيته���ا.وقيمها.بال�صكر.اجلزيل،.مع.تقديرنا.للظروف.العاملية.التي.

م�صتهم.كما.م�ص���ت.املوؤ�ص�صة،.ولكن.الأمل.بالتغي���ر.والإنحياز.للحق.

والعدل.والفقراء.واملهم�صن.تبقى.مقومات.النجاح.وال�صتمرار،.هذا.
اإمياننا.وهذا.عهدنا.

اأ.�صذى ع�دة 
 مديرة م�ؤ�ص�صة جلان العمل ال�صحي 
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ت�صع���ى.دائ���رة.الرعاية.ال�صحي���ة.الأولية.اإنطالقًا.م���ن.روؤية.ور�صالة.

املوؤ�ص�ص���ة.لتحقي���ق.الأه���داف.الإ�صرتاتيجية.العام���ة.للموؤ�ص�صة.واإىل.

تق���دمي.خدم���ات.الرعاي���ة.ال�صحية.النوعي���ة.لع�ص���رات.الآلف.من.

املواطن���ن.الفل�صطيني���ن.وذلك.ع���رب.مراكزها.وعياداته���ا.املتنقلة.
وبراجمها.ال�صحية..

تغط���ي.خدم���ات.دائ���رة.الرعاية.ال�صحي���ة.الأولية.مناط���ق.ال�صمال.
والو�صط.واجلنوب.وفق.التي:.

مناطق ال�صمال: ت�صمل �صبعة مراكز و عيادات يف 
حمافظات نابل�س, قلقيليه,وط�با�س

1. منطقة.قلقيلية:.مركز.قلقيلية.ال�صحي..

2. منطقة.نابل�س:.املجمع.الطبي.يف.البلدة.القدمية.من.نابل�س.

3. مركز.�صامل.ال�صحي.

4. مركز.عورتا.ال�صحي.

5. عيادة.مردا..

6. منطقة.طوبا�س.:مركز.ال�صفاء.يف.طوبا�س.

7. عيادة.الباذان.

بالإ�صافه.اإىل.العيادة.املتنقلة.-.ال�صمال.

مناطق ال��صط: ت�صمل خم�صه مراكز وعيادات يف 
منطقة رام اهلل

1. مركز.املزرعة.ال�صرقية.ال�صحي.

2. مركز.كفر.نعمه.ال�صحي.

العيادات املتنقلة/منطقة ال��صط وت�صمل:
1. عيادة.رنتي�س.

2. عيادة.اللنب.

3. عيادة.راأ�س.كركر.

دائرة الرعاية الصحية األولية

1. طوبا�س

- م�صتو�صف ال�صفاء التخ�ص�صي  )طوبا�س(

-مركز الباذان ال�صحي

2. نابل�س

- مركز عورتا ال�صحي

- مركز �صامل ال�صحي

- مركز مردا ال�صحي

- املجمع الطبي )البلدة القدمية-نابل�س(

3. قلقيلية

- مركز قلقيلية ال�صحي

4. رام اللـه

- مركز كفر نعمة ال�صحي

- مركز املزرعة ال�صرقية ال�صحي

- عيادة رنتي�س ال�صحية

- عيادة اللنب الغربية ال�صحية

- عيادة را�س كركر ال�صحية

5. بيت حلم

- مركز بيت �صاحور الطبي

- عيادة حو�صان ال�صحية

- عيادة بتري ال�صحية

6. اخلليل

- مركز طوارئ اخلليل)البلدة القدمية(

- مركز حلحول ال�صحي

- عيادة �صعري ال�صحية

1

23

4

5

67

8

1

23

4

5

67

8

1- Tubas
•	 Alshifaa	Health	Clinic
Albathan	Health	Center
2-Nablus
•	 Awarta	Health	Center
•	 Salem	Health	Center
•	 Marda	Clinic
•	 The	the	Medical	
Center/	the	Old	City

3-Qalqilia
•	 Qalqilia	Health	Center
4-Ramallah
•	 Kofor	Ni'meh	Health	
Center

•	 Al	Mazar'aah	Health	
Center

•	 Runtees	Health	
Center

•	 	Elliban	Health	Center
•	 	Raes	Karkar	clinics.
5-Bethlehem
•	 Beit	Sahour	Medical	
Center

•	 Husan	Health	Center
•	 Battir	Health	Center
6- Hebron
•	 Hberon	Enmenrgency	
Center

•	 Halhul	Health	Center
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مناطق اجلن�ب:  ت�صمل خم�صة مراكز و عيادات يف 
حمافظات اخلليل و بيت حلم 

1. مركز.طوارئ.اخلليل.
2. مركز.بيت.�صاحور.الطبي.
3. مركز.حلحول.ال�صحي.
4. عيادة.�صعر.
5. عيادة.بتر.
6. بالإ�صافه.اإىل.العيادة.املتنقلة.-.اجلنوب.

كم���ا.ت�صرف.دائ���رة.الرعاي���ة.على.تق���دمي.برامج.�صحي���ة.نوعية.يف.
مراكزها.وعياداتها.الثابتة.واملتنقلة:

1. برنامج.�صحة.املراأة..
2. برنامج.الطفل.ال�صليم..
3. برنامج.رعاية.مر�صى.ال�صكري..

• اأما.ح�صب.اجلن�س:	

ذكور.٪44

0-5.�صنوات
٪21

�صنة .60 <
٪7

26-60.�صنة
٪39

16-25.�صنة
٪17

6-15.�صنة
٪17

اناث.٪56

ت�زيع املر�صى ح�صب اجلن�س 2011.

4. برنامج.ال�صحة.املدر�صية.يف.القد�س..
خ���الل.الع���ام.2011.مت.الإنته���اء.من.نظام.جدي���د.حمو�صب.وموحد.
لت�صجي���ل.مر�صى.العيادات.ومراك���ز.املوؤ�ص�صة.كافة..ومن.خالل.هذا.
الربنامج.ميكننا.عمل.اإح�صائيات.مبنية.على.الفرد.الزائر.كمري�س.
للمركز.بغ�س.النظر.عن.تكرار.زياراته.الت�صخي�صية.و./اأو.العالجية.
للمركز،.وكذلك.�صيمكننا.م���ن.احت�صاب.واقع.تغطيتنا.لالحتياجات.
الطبية.يف.مواقع.عملنا..اأما.نظام.الت�صجيل.القدمي.فكان.مبنيًا.على.

اإح�صائية.الفعاليات.ولي�س.الأفراد.
ق�ص���د.مراكز.وعيادات.املوؤ�ص�صة.خالل.العام.116،660.فردًا.�صّكلوا.
ما.جمموعه.175،335.زيارة.للعيادات.وا�صتفاد.منهم.140،748.من.
الفعالي���ات.الت�صخي�صي���ة.املخربيه.والإ�صعاعي���ة.وغرها..18.٪.من.
اإجمايل.املراجعن.مت.اإعفائهم.من.كافة.الر�صوم.كحالت.اجتماعية.

فقرة.
كان ت�زيع املراجعني ح�صب الفئات العمرية كما يلي:
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المراكز الصحية
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يع���د.من.اأك���رب.مراك���ز.موؤ�ص�صة.جل���ان.العمل.ال�صح���ي،.وهو.مركز.

جراحة.نهارية.وجتمع.لعيادات.تخ�ص�صية.تتمحور.حول.الطب.العام.
وغرفة.الطوارئ..

زار.مرك���ز.بيت.�صاحور.خالل.هذا.الع���ام.23231.مري�صًا.ومري�صة،.

و�صّكلوا.44676.زي���ارة.للعيادات،.وتلقوا.25816.فعالية.ت�صخي�صية..

تلّق���ى.منه���م.1032.مري�صًا.ومري�ص���ة.كحالة.اجتماعي���ة.ما.يقارب.

4000.فعالي���ة.جمانية.اأو.�صبه.جماني���ة..كان.ثلث.مر�صى.املركز.من.

مدين���ة.بيت.�صاحور.والثلث.الآخر.من.مدين���ة.بيت.حلم،.بينما.توزع.

الثلث.الأخر.على.خمتل���ف.مناطق.حمافظة.بيت.حلم.واملحافظات.
الأخرى.

مت.خ���الل.الرب���ع.الأخر.من.هذا.العام.املبا�ص���رة.يف.اأعمال.ت�صطيب.

طاب���ق.املر�صى.مل�صت�صفى.د..اأحمد.امل�صلماين،.وناأمل.اأن.نح�صل.على.

متويل.خالل.العام.الق���ادم.ل�صتكمال.اأعمال.ت�صطيب.وجتهيز.مبنى.
امل�صت�صفى.

ا�صت�صافة وف�د جراحية 
مت.خ���الل.الرب���ع.الأول.من.الع���ام.ا�صت�صاف���ة.وفد.م���ن.اجلراحين.
املخت�ص���ن.باجلراح���ة.الرتميمية.بقي���ادة.الربف�ص���ور.با�صكوين.من.
جامع���ة.ب���اري.اليطالي���ة..وخالل.ث���الث.زي���ارات.متعاقب���ة.ا�صتمر.
كل.منه���ا.مل���دة.ا�صبوعن.ج���رت.معاينة.ما.يقارب.م���ن.300.مري�س.
ومري�ص���ة.من.خمتل���ف.مناطق.ال�صفة.الفل�صطيني���ة،.ومت.اجراء.57.
عملي���ة.جراحية.نوعية.يف.اجلراحة.الرتميمي���ة،.وكان.لهذا.الإجناز.

�صدًى.اإيجابي.كبر..

كم���ا.مت.خالل.الربع.الثاين.ا�صت�صافة.الربف�صورة.كريجة،.اأخ�صائية.

جراحة.امل�ص���اك.البولية.من.جامع���ة.اإ�ص�صن.الأملاني���ة،.وذلك.للمرة.

ال�صاد�ص���ة.خالل.ع�صر.�صن���وات،.ومت.خالل.هذه.الزي���ارة.اإجراء.12.

عملية.جراحية.نوعية.لأطفال.ذكور.يف.امل�صالك.البولية..من.اجلدير.

ذكره.اأنه.يكون.بذلك.قد.اأجريت.قرابة.املئة.عملية.جراحية.من.قبل.
الطاقم.الأملاين.يف.مركز.بيت.�صاحور..

مركز بيت ساحور الطبي
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هو.املركز.الثاين.يف.املوؤ�ص�صة.من.حيث.حجم.وعدد.اخلدمات.ال�صحية.

املقدم���ة..وقد.زار.مركز.ال�صفاء.ال�صحي.خالل.العام.16571.مري�صًا،.

مب���ا.معدله.38483.زيارة.للعيادات،.وتلقوا.10400.فعالية.ت�صخي�صية..

وتلّق���ى.3228.مري�صًا.منهم.كحالة.اجتماعي���ة.ما.يقارب.4100.فعالية.
جمانية.اأو.�صبه.جمانية..

اأبرز الإجنازات خالل العام 2011:
1. اإعتماد.املركز.كمركز.تدريبي.لطالب.اجلامعات.الفل�صطينية..

2. اإ�صافة.خدمة.ت�صوير.الثدي..

3. اإقامة.ع�صرة.اأيام.طبية.طوعية.اإ�صتفاد.منها.قرابة.1100.مري�س..

مستوصف الشفاء التخصصي/طوباس



التقرير السنوي 2011
ي

صح
- لجان العمل ال

16

تطّور.العمل.خالل.ال�صن���وات.الأخرة..يف.مركز.حلحول.ال�صحي.ما.
جعله.يتبواأ.املكانة.الثالثة.بن.مراكز.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي..

،.و�صّكلوا.27181.زيارة. وقد.زار.املركز.خالل.الع���ام.16697.مري�صاحَ

للعي���ادات،.وتلقوا.18856.فعالية.ت�صخي�صي���ة..وتلّقى.1790.مري�صًا.

منه���م.كحالت.اجتماعي���ة.خمتلف.اخلدم���ات.الطبي���ة.والفعاليات.

الت�صخي�صي���ة.جمان���ًا.اأو.�صبه.جم���ان..وكان.قراب���ة.ن�صف.مراجعي.

املرك���ز.من.مدين���ة.حلحول،.و13٪.م���ن.مدينة.اخللي���ل،.بينما.توزع.
املر�صى.الآخرين.على.قرى.ريف.حلحول..

اأبرز الجنازات خالل العام 2011 متّثلت فيما يلي:
1. �ص���ارك.املرك���ز.يف.التخطي���ط.الإ�صرتاتيج���ي.لبلدي���ة.حلحول..

كممثل.عن.القطاع.ال�صحي.يف.املدينة.

2. مت.اإ�صتقطاب.اأطب���اء.اإخت�صا�س.جدد.واإفتتاح.عيادات.جديدة..
للقلب،.وامل�صالك.البولية،.والعظام.

مركز حلحول الصحي

3. �ص���ارك.املرك���ز.كع�ص���و.فاع���ل.يف.اللجن���ة.ال�صحي���ة.ملحافظة..
اخلليل.

4. ج���رى.تنظيم.11.يوم���ًا.طبيًا.طوعي���ًا.ا�صتفاد.منه���ا.اأكرث.من..
2000.مري�س.
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يعت���رب.املرك���ز.مركزجراح���ة.نهارية.وجتم���ع.لعي���ادات.تخ�ص�صية.

تتمح���ور.حول.الطب.الع���ام.وغرفة.الطوارئ..و�صه���د.مركز.قلقيليه.

تط���ورًا.ملحوظًا.خالل.ال�صن���وات.ال�صابقة.ليحت���ل.املركز.الرابع.بن.
مراكز.جلان.العمل.ال�صحي.من.حيث.اأعداد.الفعاليات..

كان.ع���دد.فعالي���ات.عي���ادات.مركز.قلقيلي���ه.ال�صحي.خ���الل.العام.

22247.زي���ارة.لعي���ادات.املرك���ز..مت.خاللها.تق���دمي.21423.خدمة.

ت�صخي�صي���ة.متثلت.يف.الفحو�صات.املخربي���ة.والإ�صعاعية.للمر�صى..

وتلّق���ى.247.مري�ص���ًا.كح���الت.اجتماعي���ة.كافة.اخلدم���ات.الطبية.

والفعاليات.الت�صخي�صية.جمانًا..وكان.85٪.من.مراجعي.املركز.من.
مدينة.قلقيليه..

اأبرز الجنازات خالل العام 2011 متّثلت يف:
1. املبا�ص���رة.يف.اأعم���ال.ت�صطيب.وجتهي���ز.الطاب���ق.الثالث.وذلك..

لتاأ�صي�س.واإفتتاح.ق�صم.للولدة.

2. عمل.عالقات.مع.اأخ�صائي���ن.وجمعيات.وذلك.لتن�صيط.العمل..
يف.ق�صم.اجلراحة.النهارية.

مركز قلقيلية الصحي
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تعد.البلدة.القدمية.يف.نابل�س.من.اأكرث.املواقع.التي.تتعر�س.ملداهمات.

ق���وات.الحت���الل.الإ�صرئيلي.وتنكيلها.وخا�ص���ًة.يف.ال�صنوات.الأخرة..

ومن���ذ.الإنتفا�صة.الثاني���ة..يعي�س.الكثر.من.الفق���راء،.ومن.الفئات.

املهم�ص���ة.يف.البل���دة.القدمية.وحميطه���ا،.ويهدف.وج���ود.املوؤ�ص�صة،.

المجمع الطبي / نابلس

بالذات.هناك،.خلدمته���م.وتوفر.ما.يتي�صر.من.اخلدمات.ال�صحية.
لهم.

وق���د.زار.املجمع.الطب���ي.خالل.هذا.الع���ام.8769.مري�ص���ًا،.و�صّكلوا.
10840.زيارة.للعيادات،.وتلقوا.14894.فعالية.ت�صخي�صية.
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تلبية.لحتياجات.بلدة.�صامل.ولتقدمي.خدمات.�صمولية.مت.خالل.هذا.

العام.متديد.دوام.العيادة.من.�صت.�صاعات.يوميا.اإىل.12.�صاعة.عمل.
اأي.من.الثامنة.�صباحًا.وحتى.الثامنة.م�صاًء.

مركز سالم الصحي

زار.مركز.�صامل.خالل.العام.9742.مري�صًا.ومري�صة.،.و�صّكلوا.0364.
زيارة.للعيادات،.وتلقوا.4692.فعالية.ت�صخي�صية.
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زار.مركز.عورتا.خالل.العام.6982.مري�صًا.ومري�صة،.و�صّكلوا.7806..
زيارة.للعيادات،.وتلقوا.8343.فعالية.ت�صخي�صية..

اأبرز الإجنازات خالل العام 2011 متّثلت يف:
. جتهيز.واإفتتاح.غرفة.الطوارئ..1.

مركز عورتا الصحي

. تدريب.طاق���م.املركز.على.موا�صيع.متعلق���ة.بال�صحة.النف�صية.2.
بالتعاون.مع.موؤ�ص�صة.اأطباء.بال.حدود.– فرن�صا.
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زار.عيادة.الباذان.يف.�صمال.ال�صفة.الغربية.خالل.العام.1383.مري�صًا.ومري�صة،.مبا.معدله.1817.زيارة.متكررة،.وتلقوا.1731.فعاليًة.
ت�صخي�صية.

عيادة الباذان الصحي
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زار.مرك���ز.م���ردا.خالل.الع���ام.1458.مري�صًا.ومري�ص���ة،.مبا.يوازي.
6686.زيارة.�صحية.،.وتلقوا.ما.يقارب.1625.فعالية.ت�صخي�صية..

ولع���ل.اأبرز.الجنازات.يف.العيادة.خالل.العام.2011.متّثل.يف.تدريب.

طاق���م.العيادة.على.موا�صيع.بال�صحة.النف�صية.بالتعاون.مع.موؤ�ص�صة.

مركز مردا الصحي

اأطب���اء.بال.ح���دود.– فرن�صا.وذل���ك.بهدف.رفع.اخلدم���ات.املقدمة.

للمواطن���ن.يف.القرية.وحميطها.نظرًا.مل���ا.يعانونه.ب�صكل.دائم.جراء.
ممار�صات.الحتالل.وامل�صتوطنن.بحقهم.
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مركز.طوارئ.اخلليل.يف.البلدة.القدمية.من.اخلليل،.ذلك.املوقع.الذي.

يعت���رب.اأكرث.مناطق.ال�صفة.الغربية.معان���اة.من.التنكيل.ال�صتيطاين.

والإره���اب.اليومي.ال�صهيوين.جتاه.املواطن���ن.بالإ�صافة.اإىل.فر�س.

نظام.منع.التجوال.ب�صورة.متكررة.خالل.العام..اإن.�صمان.ا�صتمرار.

وجود.مركز.طوارئ.اخلليل.من.اأ�صا�صيات.عمل.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.

ال�صحي.التي.تقر.اأن.وجودها.لتلبية.الحتياجات.ال�صحية.املتنامية.

وخا�ص���ًة.لفئ���ات.الفقراء.واملهم�ص���ن.واملوجودين.باأع���داد.كبرة.يف.
منطقة.البلدة.القدمية.

زار.مرك���ز.طوارئ.اخلليل.خالل.هذا.العام.10109.مري�صًا،.و�صّكلوا.

15352.زيارة.للعيادات،.وتلقوا.6191.فعالية.ت�صخي�صية..تلّقى.866.

مري�ص���ًا.كحال���ة.اجتماعية.خمتل���ف.اخلدمات.الطبي���ة.والفعاليات.

الت�صخي�صي���ة.جمانا.اأو.�صب���ه.جمان..غالبية.مراجع���ي.املركز.كانوا.

من.�ص���كان.مدينة.اخلليل.وبالأخ�س.من.�ص���كان.البلدة.القدمية.من.
اخلليل.

مركز طوارئ الخليل الصحي
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زار.مركز.�صعر.خالل.العام.3298.مري�صًا،.وكان.عدد.الزيارات.للعيادة.4003.زيارة.متكررة..

مركز سعير الصحي
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حت���ى.بداية.الع���ام.2011.كانت.عي���ادة.بتر.تعمل.كعي���ادة.م�صرتكة.

ب���ن.موؤ�ص�صة.جل���ان.العمل.ال�صح���ي.ووزارة.ال�صح���ة.الفل�صطينية..

ولأ�صب���اب.تعود.اإىل.ق���رارات.داخلي���ة.يف.وزارة.ال�صحة.الفل�صطينية.
مت.فك.هذه.ال�صراكة..

زار.عي���ادة.بت���ر.ال�صحي���ة.خ���الل.الع���ام.1692.مري�ص���ًا.ومري�صة.

عيادة بتير الصحية 

غالبيته���م.من.�صكان.قرية.بتر..وكان.عدد.زي���ارات.العيادة.بق�صد.

الع���الج.2043.زيارة،.وجرى.القي���ام.728.فعالية.ت�صخي�صية.�صحية.

للمراجعن..وتلّقى.254.مري�صًا.ومري�صة.خمتلف.اخلدمات.الطبية.

والفعاليات.الت�صخي�صية.جمانًا.اأو.بر�صوم.خمف�صة.نظرًا.لأو�صاعهم.
القت�صادية.ال�صعبة..
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ق�صة ا�صرار
يع���د.ْدني���ا.املرك���ز.التخ�ص�ص���ي.لأورام.الن�ص���اء.الأول.م���ن.نوع���ه.
واملخت����س.ب���الأورام.الن�صائي���ة.يف.فل�صطن.ومقره.مدين���ة.رام.اهلل.
ويق���ع.يف.الطاب���ق.الث���اين.م���ن.بناي���ة.البن���ك.العرب���ي.يف.رام.اهلل.
التحت���ا.وجاء.كثم���رة.جهود.حثيث���ة.ا�صتم���رت.لأعوام.ب���ن.موؤ�ص�صة.
.جل���ان.العم���ل.ال�صح���ي.وموؤ�ص�ص���ة.مي���دي.بال�صتاي���ن.ال�صوي�صرية.
واأخت���ارت.املوؤ�ص�صت���ان.الثام���ن.م���ن.اآذار.لإط���الق.املرك���ز.تكرمي���ًا.
للن�ص���اء.الفل�صطيني���ات.وه���ن.ي�صارك���ن.ن�ص���اء.الع���امل.بالحتف���ال.
بي���وم.امل���راأة.العامل���ي..ولدت.فك���رة.امل�ص���روع.كا�صتجاب���ة.ل.بد.منها.
للتخفي���ف.م���ن.اآلم.امل���راأة.الفل�صطيني���ة.وخا�صة.ال�صعوب���ات.التي.
تعرت�صه���ا.يف.احل�ص���ول.والو�ص���ول.للخدمات.ال�صحي���ة.يف.ال�صفة.
وغ���زة..وه���و.اأمر.لطامل���ا.حتدثت.عن���ه.املوؤ�ص�صات.ال�صحي���ة.العاملية.
واحلواج���ز. الإغ���الق. و�صيا�ص���ات. الحت���الل. ب�ص���ب. تقاريره���ا. يف.
الت���ي.تقط���ع.الأو�ص���ال.يف.فل�صط���ن.اإىل.جان���ب.التده���ور.امل�صتم���ر.
الحت���الل. ممار�ص���ات. وب�صب���ب. اأي�ص���ًا. القت�ص���ادي. الواق���ع. .يف.

واله���دف.الرئي����س.م���ن.املرك���ز.ه���و.اخلدم���ة.الت�صخي�صي���ة.ب�صكل.

اأ�ص���رع.واخلدم���ة.املخت�ص���ة.لتقلي���ل.الوفي���ات.ومن���ح.فر����س.اأك���رب.

لل�صف���اء.للن�صاء.امل�صاب���ات.بالأورام،.م���ع.زيادة.اإمكاني���ات.ال�صفاء.

واإىل. ت�صرفه���ن. وكيفي���ة. للم�صاب���ات. احلي���اة. اآلي���ات. وتنظي���م.
.اأي���ن.يذه���نب.وت�صري���ع.اخلدم���ات.والعالج���ات.الت���ي.ت�ص���ل.له���ن.
ويرتك���ز.العمل.يف.دنياعلى.فكرة.تق���دمي.خدمات.ذات.جودة.ونوعية.
للن�ص���اء.حي���ث.يجدن.في���ه.طاقم.اإر�ص���ادي.توجيهي.كذل���ك،.كما.اأن.
املرك���ز.له.وظيفة.تعليمية.من.خالل.اإنتداب.طاقمه.لدورات.تدريبية.
تعليمي���ة.يف.اخل���ارج.وال�صتف���ادة.واإ�صتقدام.خ���ربات.دولية.وحملية.

لتح�صن.الو�صع.ال�صحي.للن�صاء.

ودنيا.ي�صعى.لتكري�س.جت�صيد.التعاون.بن.الكفاءات.املحلية.والعاملية.

من.اأجل.تقدمي.اأف�صل.ت�صخي�س.وعالج.ورعاية.�صحية.نوعية.للن�صاء.

امل�صابات..وهو.عيادة.غر.ربحية.تعتمد.على.الدعم.املهني.الطوعي.

الذي.تقدمه.باقًة.من.اأف�ص���ل.الأطباء.املتخ�ص�صن.يف.هذا.املجال،.

ويتلقى.املركز.الدعم.والإ�صت�صارة.املهنية.املتخ�ص�صة.من.موؤ�ص�صات.

طبي���ة.عاملية.كم�صت�صف���ى.بازل.اجلامع���ي.يف.�صوي�ص���را،.وم�صت�صفى.

ْدنيا المركز التخصصي ألورام النساء
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لوت�صرن.احلكومي.ال�صوي�صري.وم�صت�صفى.لوفن.اجلامعي.يف.بلجيكا.

واجلمعية.العاملية.لأورام.الن�صاء،.وي�صاهم.املجتمعن.العاملي.واملحلي.

م���ن.خالل.موؤ�ص�صاتهم���ا.يف.تقدمي.الدعم.املايل.ل���ه..ولهذه.الغايات.
ج���رى.جتهيز.املركز.باأحدث.الأجه���زة.وبغرفة.“التوا�صل.عن.بعد” 
اأو.م���ا.ي�صمى.بالفيديو.كونفرن�س.وذلك.لهدفن:.الأول:.اإتاحة.املجال.
“للتعلم.عن.بعد” على.يد.اخلرباء.العاملين.يف.هذا.املجال،.والثاين:.
ت�صهي���ل.تزوي���د.اخل���رباء.ب���كل.البيان���ات،.والفحو�ص���ات،.وال�صور.
الالزمة،.بهدف.مناق�صة.احلالت.وت�صخي�صها.على.الهواء.مبا�صرة.

واملركز.يقدم.من.خالل.اأطبائه.املحلين.وخربائه.العاملين.خدمة.ما.

ي�صمى.بالراأي.الث���اين.وهي.خدمة.تفيد.يف.ت�صخي�س.احلالت.خارج.

املرك���ز.مل���ن.يرغنب.يف.�صم���اع.راأي.ث���ان.من.قبل.خمت�ص���ن.عاملين.

اآخرين،.وفيما.يخ�س.العالج.الطبيعي.فاإن.الهدف.منه.هو.التخفيف.

م���ن.الأعرا�س.اجلانبية.املرافقة.للعالج.بالأدوية.اأو.باجلراحة،.عدا.
عن.تقدمي.ما.ي�صمى.بالعالج.امللطف.لالآلم.املزمنة.
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كان.ع���دد.فعالي���ات.عي���ادات.مركز.كفر.نعم���ه.ال�صحي.خالل.الع���ام.18439.زيارة..مت.خاللها.تق���دمي.5453.خدم���ة.ت�صخي�صية.متثلت.يف.
الفحو�صات.املخربية.للمر�صى..وتلّقى.63.مري�صًا.كحالة.اجتماعية.كافة.اخلدمات.الطبية.والفعاليات.الت�صخي�صية.جمانًا..

مركز كفر نعمة الصحي 
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كان.ع���دد.فعالي���ات.عي���ادات.مركز.املزرع���ة.ال�صرقي���ة.ال�صحي.يف.

حمافظة.رام.اهلل.والبرة..خالل.العام.8020.زيارة.لعيادات.املركز..

مت.خالله���ا.تق���دمي.3694.خدمة.ت�صخي�صية.متثل���ت.يف.الفحو�صات.

املخربي���ة.للمر�ص���ى..وخ���الل.ه���ذا.الع���ام.مت.جتهيز.واإفتت���اح.ق�صم.

مركز المزرعة الشرقية الصحي

لالأ�صع���ة.يف.املركز.وهو.الأول.يف.بلدة.املزرع���ة.ال�صرقية.والوحيد.يف.

حميطه���ا.القريب،.ومن���ذ.اإفتتاح.الق�ص���م.اإ�صتف���اد.318.مري�صًا.من.

هذه.اخلدمة.امل�صتحدثة..وتلّقى.286.مري�صًا.كحالة.اجتماعية.كافة.
اخلدمات.الطبية.والفعاليات.الت�صخي�صية.جمانًا.
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العيادة املتنقلة / ال�صمال 
تعم���ل.هذه.العيادة.يف.ثمانية.مواق���ع.وهي:.)املالح،.وكردل،.وفرو�س.
بيت.دجن،.ويرزا،.و�صلحب،.واإبزيق،.وعن.�صبلي،.والراأ�س.الأحمر(.
وه���ي.مناطق.وجتمعات.فل�صطينية.معزولة.وحما�صرة.من.قبل.قوات.
الحت���الل.الإ�صرائيلي.وحماطة.بامل�صتوطن���ات.واحلواجز.الع�صكرية.

الإ�صرائيلية.يف.منطقة.طوبا�س.والأغوار.ال�صمالية....

وكان.ع���دد.فعالي���ات.العي���ادة.املتنقل���ة./.ال�صمال.خالل.ه���ذا.العام.

9877.زي���ارة.للعي���ادات..اإ�صتف���اد.منها.قراب���ة.5000.مواطن.مبا.يف.

ذل���ك.خدم���ات.التثقي���ف.والتعزيز.ال�صح���ي.اإىل.جان���ب.اخلدمات.
العالجية.

العيادة املتنقلة / اجلن�ب 
تعمل.ه���ذه.العيادة.يف.خم�صة.مواقع.يف.منطق���ة.جنوب.اخلليل.وهي.
)البقعة،.وم�صافر.يطا،.وم�صافر.بني.نعيم،.واجلالجل،.والعدي�صه(،.
ويف.�صت���ة.مواق���ع.م���ن.الريف.ال�صرق���ي.من.بيت.حلم.وه���ي:.)خربة.
زكري���ا،.وواد.رح���ال،.واأم.�صلمون���ه،.والوجل���ه،.وخّلة.النعم���ان،.وواد.
الني����س(.وهي.مناطق.معزولة.خلف.اجلدار.وحماطة.بامل�صتوطنات.

واحلواجز.الع�صكرية.الإ�صرائيلية.يف.املحافظتن...

وكان.ع���دد.فعالي���ات.العيادة.املتنقل���ة./.اجلنوب.خالل.ه���ذا.العام.
18532.زيارة.للعيادات.

برنامج العيادات المتنقلة

العيادة املتنقلة / رام اهلل 
تعم���ل.هذه.العي���ادة.يف.ثالثة.مواقع.وه���ي:.)راأ�س.كرك���ر،.ورنتي�س،.
والل���نب.الغرب���ي.(.وه���ي.مناط���ق.معزول���ة.وحماط���ة.بامل�صتوطنات.
واحلواج���ز.الع�صكري���ة.الإ�صرائيلي���ة.يف.منطق���ة.رام.اهلل..وتقّدم.يف.
ه���ذه.العي���ادات.امل�صرتكة.م���ع.وزارة.ال�صح���ة.الفل�صطينية.خدمات.

الطب.العام.واملخترب.و�صحة.املراأة.والطفل.ال�صليم...

وكان.ع���دد.فعالي���ات.العيادات.الث���الث.خالل.الع���ام.14275.زيارة.

للعي���ادات..مت.خالله���ا.تق���دمي.3598.خدمة.ت�صخي�صي���ة.متثلت.يف.

الفحو�ص���ات.املخربي���ة.للمر�ص���ى..وتلّق���ى.1083.مري�ص���ًا.كحالت.
اجتماعية.كافة.اخلدمات.الطبية.والفعاليات.الت�صخي�صية.جمانًا..
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البرامج الصحية
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ا�صتجاب���ة.لروؤية.وفل�صف���ة.الربنامج.يف.حتقيق.امل�ص���اواة.والعدالة.يف.

توزيع.املوارد.واخلدمات.يقدم.برنامج.�صحة.املراأة.خدمات.ال�صحة.

الإجنابي���ة.واجلن�صي���ة.ملا.يقارب.55.األف.�صي���دة.اأي.بن�صبة.70٪.من.

الفئ���ة.امل�صتهدف���ة.م���ن.الن�صاء.يف.�ص���ن.الإجناب.والأم���ان.يف.مواقع.

عم���ل.املوؤ�ص�صة..ويركز.هذا.الربنام���ج.على.متكن.الن�صاء.بحقوقهن.

الإجنابي���ة.واجلن�صية.وتعزيز.دورهن.يف.املجتم���ع.ويعتمد.الربنامج.

على.اإ�صرتاتيجية.العم���ل.بامل�صاركة.املجتمعية.وخا�صًة.للن�صاء.كاأحد.
اأدوات.التغير.الهامة..

اخلدمات.التي.يقدمها.الربنام���ج.�صاملة.وتركز.ب�صكل.اأ�صا�صي.على.

الك�ص���ف.املبكر.عن.الأمرا�س.وخا�ص���ًة.�صرطان.الثدي.وعنق.الرحم.

برنامج صحة المرأة

والتثقي���ف.ال�صحي..ويعم���ل.الربنامج.على.تنظي���م.الأيام.ال�صحية.

واإع���داد.التدريب���ات.وور�س.العمل.الت���ي.تتعلق.بامل���راأة.و�صحتها.من.

اجلوان���ب.احلياتية.والقانونية.واحلقوقية،.اإ�صافًة.لإحياء.املنا�صبات.

املتعلقة.بالن�صاء.كيوم.املراأة.العاملي.واحلملة.الوطنية.ملناه�صة.العنف.

�صد.املراأة.من.خ���الل.التن�صيق.مع.املوؤ�ص�صات.املحلية.والوطنية،.ويف.

ه���ذا.اجلان���ب.ين�ص���ط.الربنامج.ب�ص���ورة.فاعلة.يف.املنت���دى.الأهلي.
ملناه�صة.العنف.�صد.املراأة.،.ويف.ال�صبكة.العربية.الن�صوية.روؤى..

تق���دم.خدمات.برنامج.�صحة.املراأة.يف.كافة.مواقع.عيادات.املوؤ�ص�صة.

الثابت���ة.واملتنقلة.)53.موقعًا(،.وقد.اإ�صتفاد.من.خدماته.خالل.العام.
24336.�صيدة.وباإرتفاع.مبقدار.3٪.باملقارنة.مع.العام.2010....
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فيما.يلي.جدول.يبن.توزيع.منتفعات.برنامج.�صحة.املراأة.ح�صب.نوع.اخلدمة:
عدد امل�صتفيداتن�ع اخلدمة

11884خدمات.رعاية.احلوامل
Detailed U/S2462

2360متابعة.حوامل.لديهن.عوامل.خطر
716رعاية.ما.بعد.الولدة

3628خدمات.تنظيم.الأ�صرة
6228خدمات.ن�صائية
6804فح�س.الثدي

386م�صحة.عنق.الرحم
299خدمات.�صن.الأمان
365�صبعة.اأيام.طبية

251584.دورة.يف.ال�صحة.الإجنابية

73ثالث.دورات.اإ�صعاف.اأويل
2763682.حما�صرة.يف.ال�صحة.الجنابية

30508.حما�صرة.حول.�صن.املراهقة.باملدار�س

اإىل.جان���ب.الفعالي���ات.الطبي���ة.تتب���واأ.خدم���ات.التثقي���ف.والتعزيز.

ال�صح���ي.مكانًة.هامة.يف.عمل.طواقم.�صحة.املراأة..حيث.جرى.عقد.

622.لفئات.خمتلفة.م���ن.املجتمع،.اإ�صتفادت.منها.7271.�صيدة..كما.

مت.خالل.العام.2011.اإجراء.تدريب.لطاقم.�صحة.املراأة..يف.موا�صيع.
اجلندر.والعنف.الأ�صري.وطرق.التعامل.معه.
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ي�صع���ى.الربنامج.اإىل.الإ�صهام.يف.حت�ص���ن.�صحة.الطفل.الفل�صطيني.

دون.�صن.اخلام�صة،.وهي.خدمة.جمانية.تهدف.اإىل.الوقاية.والك�صف.

املبك���ر.عن.الأمرا����س.والت�صوه���ات.اخللقية.لدى.الأطف���ال..وتقّدم.

خدم���ة.الطف���ل.ال�صليم.يف.كاف���ة.العي���ادات.الثابت���ة.للموؤ�ص�صة..وقد.

اإ�صتفاد.من.خدمات.برنامج.الطفل.ال�صليم.خالل.العام.5661.طفاًل.

وطفل���ة..كما.يقّدم.طاق���م.برنامج.الطفل.ال�صلي���م.خدمات.التثقيف.

والتعزي���ز.ال�صحي.لالأمهات.ولذوي.الأطف���ال..حيث.مت.خالل.العام.

2011.اإجراء.78.جل�صة.تثقيف.�صحي.اإ�صتفاد.منها.ما.يقارب.2934.

�صخ�ص���ًا..كما.مت.عمل.194.زيارة.منزلية.لأمهات.بعد.الولدة،.حيث.

برنامج الطفل السليم

مت.اإجراء.تعزيز.وتثقيف.�صحي.لهن.كونهن.من.الأمهات.اجلديدات.
وذلك.بهدف.اإك�صابهن.قدرات.اأف�صل.للعناية.مبواليدهن.اجلدد.

يبن.اجلدول.التايل.اأبرز.نتائج.فحو�صات.الأطفال.للعام.2011.
العددالنتيجة

558�صوء.التغذية
949فقر.دم.ب�صيط
39فقر.دم.متو�صط
67ت�صوهات.خلقية
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يعم���ل.برنامج.رعاية.مر�صى.ال�صكري.بواقع.ي���وم.يف.الأ�صبوع.يف.13.

مرك���ز.وعيادة:.اخللي���ل،.وحلحول،.وبتر،.واملزرع���ة.ال�صرقية.وكفر.

نعم���ه،.ورنتي����س،.واللنب.الغرب���ي،.ورا�س.كرك���ر،.و�ص���امل،.ونابل�س،.
وعورتا،.ومردا.

ويق���دم.الربنامج.خدماته.باأثمان.رمزية.ته���دف.اإىل.الك�صف.املبكر.

ع���ن.م�صاعف���ات.مر����س.ال�صك���ري.وعالجه.مبك���رًا..وق���د.بلغ.عدد.

الزي���ارات.لهذا.الربنامج.خالل.الع���ام.6209.زيارة..وكان.70٪.من.
مراجعي.برنامج.رعاية.ال�صكري.من.الإناث.

برنامج رعاية مرضى السكري

وم���ن.فعاليات.الربنامج.اأي�ص���ًا.لتثقيف.والتعزي���ز.ال�صحي.ملجالت.

التغذي���ة.ال�صليم���ة.والنظافة.ال�صخ�صي���ة،.وكيفية.التعام���ل.والتاأقلم.

م���ع.مر�س.ال�صكري.ولهذا.مت.تنظي���م.186.حما�صرة.تثقيف.وتعزيز.

�صح���ي.اإ�صتفاد.منها.3111.وجرى.عقد.59.لق���اًء.ا�صت�صاريًا.ا�صتفاد.

منها.260.مري�صًا.ومري�صة،.كما.مت.تنظيم.49.زيارًة.منزلية.ملر�صى.
ال�صكري.لتقدمي.ا�صت�صارات.تثقيفية.وعالجية.لهم.يف.بيوتهم.
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ي�ص���كل.طلب���ة.املدار�س.يف.فل�صطن.ما.يزيد.عن.ربع.ع���دد.ال�صكان.الفل�صطينين،.ويغطي.برنامج.ال�صح���ة.املدر�صية.احلكومي.حوايل.ن�صف.

ملي���ون.طال���ب.فل�صطيني.يف.مراحل.التعليم.املدر�ص���ي.من.ال�صف.الأول.الأ�صا�صي.وحتى.ال�صف.الثاين.ع�ص���ر،.اأما.برنامج.ال�صحة.املدر�صية.

التاب���ع.ملوؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.فيعد.الأبرز.يف.برامج.ال�صحة.املدر�صية.للمنظمات.الأهلية.ال�صحية.وتركز.اللجان.عمل.هذا.الربنامج.
يف.حمافظة.القد�س.لتواجدها.وعملهاهناك.

يه���دف.برنام���ج.ال�صح���ة.املدر�صية.لدى.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صح���ي.يف.القد�س.اإىل.تعزيز.وتكري�س.اخلدم���ات.ال�صحية.لأو�صع.قطاع.من.

الطلب���ة.واملدر�ص���ن.املقد�صين،.وذل���ك.من.خالل.توفر.اخلدمات.ال�صحي���ة.)الوقائية.والعالجية(.املمكنة،.ومن.خ���الل.الك�صف.املبكر.عن.

الأمرا����س.ومعاجل���ة.ما.اأمكن.منها.مواقعي���ا.ً.وحتويل.احلالت.الأخرى.اإىل.املراك���ز.ال�صحية.املختلفة.واملتواج���دة.يف.منطقة.عمل.املدر�صة.
ومتابعتها.لحقًا.من.قبل.طاقم.الربنامج،.وكذلك.من.خالل.م�صاعدة.املدار�س.على.توفر.بيئة.مدر�صية.�صحية..

كم���ا.يق���دم.برنامج.ال�صحة.املدر�صية.خدمات.التثقيف.والتعزيز.ال�صحي،.بالإ�صافة.اإىل.خدمات.التطعيم.ح�صب.بروتوكولت.وزارة.ال�صحة.

الفل�صطينية..وتكمن.اأهمية.تقدمي.هذه.اخلدمات.ال�صحية.يف.القد�س.يف.اإ�صرار.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.على.حتدي.�صيا�صة.الحتالل.

وبلديت���ه.يف.الإهم���ال.ال�صحي.املمنهج.�صد.املدار�س.والطلبة..ويف.هذا.الإطار.جتاوز.ع���دد.امل�صتفيدين.الرتاكمي.من.خدمات.هذا.الربنامج.
51000.من.الطالب.واأولياء.المور.والهيئات.التدري�صية.

اأبرز.اإجنازات.هذا.الربنامج.خالل.العام.2011:
مالحظةالفئة امل�صتهدفة وعدد امل�صتفيدينالفعالية ال�صحية

طلب���ة.ال�ص���ف.الأول.الأ�صا�ص���ي.يف.37.مدر�صة.بواقع.الفح�س.الطبي.ال�صامل.وفح�س.التق�صي
1634.تلمي���ذ.وتلمي���ذة،.وثالثة.ريا����س.اأطفال.بواقع.

191.طفاًل.

*..مت.اإكت�صاف.7.حالت.مر�س.خلقي.قلبي.
*.حالتان.خ�صية.هاجرة..
*.181.حالة.�صعف.نظر.

*.7.حالت.حول.
*.13.حالة.فتق

طلبة.ال�صف���وف.الأول.والرابع.وال�صاب���ع.والعا�صر.يف.فح�س.تقييم.الأ�صنان
43.مدر�صة.بواقع.5570.تلميذ.وتلميذة.

*.7.4.٪.ت�صو�س.بالأ�صنان.
*.19.٪.بحاجة.اإىل.تقومي.

طلب���ة.ال�صف���وف.الأول.واخلام����س.والعا�ص���ر.يف.43.فح�س.النظر
مدر�صة.بواقع.3743...تلميذ.وتلميذة

*.505.حالة.�صعف.نظر.
..*.13.حالة.حول.

4168.طالب.وطالبة.يف.64.مدر�صةالتطعيم
مت.تق���دمي.خدمات.اإ�صعاف���ات.اأولي���ة.ل.2333.طالب.خدمات.�صحية.عالجية.ووقائية

وطالبة

برنامج الصحة المدرسية
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يبن.اجلدول.التايل.فعاليات.التثقيف.والتعزيز.ال�صحي.لربنامج.ال�صحة.املدر�صية.يف.46.مدر�صة.يف.القد�س:
عدد امل�صتفيدينعددهاالفعالية

72418143ح�ص�س.�صحية
25560ح�ص�س.�صحية.من.طالب.اإىل.طالب

14.مدر�صة285جمالت.احلائط
14.مدر�صة420الر�صائل.ال�صحية.�صمن.الإذاعة.املدر�صية

73274املهرجانات.ال�صحية.واأيام.مفتوحة
8710الأيام.ال�صحية.للطالب

142767الإفطارات.ال�صحية.اجلماعية
812234الدورات.ال�صحية.للطالب

42992املحا�صرات.ال�صحية.لأولياء.الأمور
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ركزت.دائ���رة.التنمية.املجتمعية.عملها.ه���ذا.العام.على.حتقيق.روؤى.

وتوجهات.املوؤ�ص�صة.يف.خطتها.الإ�صرتاتيجية.لالأعوام.2011-.2013،.

و�صعت.اإىل.بناء.مناذج.تنموية.�صمن.توجهات.عمل.جديدة.يف.اآليات.

التنمي���ة.املجتمعي���ة،.بحيث.تك���ون.هذه.النم���اذج.قادرة.عل���ى.تلبية.

احتياجات.كافة.الفئات.يف.املجتمع،.وتعتمد.اآفاق.التطوير.واجلودة،.

وتدار.بال�صراكة.مع.املجتمع.املحلي..كما.وحر�صت.هذه.الدائرة.على.

مواكبة.كافة.املتغّرات.التنموّية.من.خالل.ال�صتقراء.والطالع.على.

التج���ارب.التنموية.الرائدة.يف.املجتمع���ات.املحلية.والدولية،.والعمل.

عل���ى.اختيار.التج���ارب.التي.تتالئم.م���ع.طبيعة.الواق���ع.الفل�صطيني.

وحتقيقه���ا.ع���رب.اآليات.تدري���ب.وتاأهيل.م�صتم���ر.للك���وادر.الب�صرية،.

واإتباع.اأ�صاليب.منهجية.علمية.يف.التقييم.والتدريب.وما.يتطلب.عمله.

ملالئمة.هذه.التجارب.وتطويرها،.و�صعت.هذه.الدائرة.ملحاولة.اإيجاد.

من���اذج.تنموية.تنطبق.عليها.كافة.معاين.ودلئ���ل.النماذج،.م�صتنده.

بذل���ك.اإىل.تراكمات.واإجن���ازات.الدائرة.ع���رب.مراكزها.وبراجمها.

التنموي���ة.واملنت�صرة.على.نطاق.بع�س.حمافظ���ات.الوطن،.وحر�صت.

عل���ى.بناء.تقاطعات.عملية.م���ع.الدوائر.الأخرى.التابع���ة.للموؤ�ص�صة،.

واإىل.اإيج���اد.تقاطع���ات.و�صراك���ة.م���ع.املوؤ�ص�صات.الوطني���ة.التنموية.
القائمة.

عملت.دائرة.التنمية.املجتمعية.يف.عدة.مواقع.يف.ال�صفة.الفل�صطينية.

ومتثل���ت.يف.برنامج.التاأهي���ل.املجتمعي.يف.منطق���ة.اجلنوب،.ونادي.

امل�صن���ن،.ورو�ص���ة.وح�صان���ة.حق���ل.الرع���اة،.ومركز.الواح���ة.لذوي.

الحتياج���ات.اخلا�صة،.ويف.مركز.جدل.للثقاف���ة.والتنمية.املجتمعية.

وجميعها.يف.مدينة.بيت.�صاحور..هذا.بالإ�صافة.اإىل.م�صاريع.وبرامج.
مركز.ن�صال.يف.القد�س.

متّثل���ت.ن�صاطات.وفعالي���ات.دائرة.التنمية.املجتمعي���ة.للعام.احلايل.
ولالأعوام.2012.و.2013...فيما.يلي:

• بناء.منوذج.تنموي.متميز.على.�صعيد.ن�صرة.حقوق.واحتياجات.	
امل�صنين.وتعزيز.الدور.املجتمعي.لهذه.الفئة.

• بن���اء.من���وذج.تربوي.اأكادميي.يعن���ى.بتنمية.امله���ارات.احل�صّية.	
والإداركّي���ة.بالإ�صاف���ة.اإىل.البعد.الأكادمي���ي.لرتبية.الأطفال،.

والتاأثر.يف.ال�صيا�صات.العامة.للطفولة.

• بناء.وتفعيل.منوذج.يعنى.بن�صرة.حقوق.ومتطلبات.الأ�صخا�س.	
ذوي.وذوات.الإعاقة.وتاأمن.حمايتهم.واحرتامهم.

• بن���اء.من���وذج.لتنمي���ة.الوع���ي.باحلق���وق.والثقاف���ة.الوطني���ة،.	
بالإ�صافة.اإىل.الهوية.القومية.ببعدها.التقدمي.الإن�صاين.

• بناء.منوذج.يعزي���ز.مفهوم.ال�صمود.من.خالل.تعزيز.القدرات.	
املعي�صية.وال�صحية.لكافة.فئات.املجتمع.

دائرة التنمية المجتمعية
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عمل.برنامج.التاأهيل.املبني.على.املجتمع.هذا.العام.يف.منطقة.اجلنوب.
من.خالل.ثالثة.اأق�صام:

• وحدة.التاأهيل.يف.مركز.حلحول.ال�صحي.	

• برنامج.CBR..الأول.	

• برنام���ج.CBR.الث���اين.وجميعه���ا.ت���دار.بالتع���اون.والتن�صيق.مع.	
اللجنة.الإقليمية.للتاأهيل.يف.منطقة.اجلنوب.

وت�ص���م.ه���ذه.اللجن���ة.يف.ع�صويته���ا.كل.م���ن.جل���ان.العم���ل.ال�صحي،.
واجلمعية.العربية.للتاأهيل،.وجمعية.الهالل.الأحمر.الفل�صطيني.

�صع���ت.وح���دة.التاأهيل.من.خ���الل.عملها.عل���ى.تطوير.وتعزي���ز.قدرات.

اأه���ايل.ذوي.الإعاق���ة.يف.التع���ّرف.والتعاط���ي.ال�صلي���م.م���ع.احتياجات.

اأبنائهم.وذلك.من.خالل.جل�صات.التقييم.اجلماعي،.واملتابعة،.وتزويد.

الأه���ايل.بالربامج.التعليمي���ة،.بالإ�صافة.اإىل.توف���ر.خدمات.التحويل.

اإىل.مراك���ز.اأخرى.لتلقي.خدمات.متخ�ص�ص���ة.وغر.متوفرة.يف.وحدة.

التاأهيل..ويعمل.يف.وح���دة.التاأهيل.طاقم.متخ�ص�س.يف.عالج.النطق،.

والع���الج.الوظيفي،.والع���الج.الطبيعي،.بالإ�صاف���ة.اإىل.طبيب.نف�صاين.
وطبيبة.اأطفال.

.م���ن.خ���الل.العمل.املي���داين.والعمل.اليوم���ي.وبالتع���اون.وال�صراكة.مع.

املراكز.القائمة.يف.املنطقة.مت.العمل.مع.قرابة.4050.�صخ�صًا.من.ذوي.

وذوات.الإعاق���ة..تفاوت���ت.طبيعة.العمل.مع.املنتفع���ن.من.ذوي.وذوات.

الإعاق���ة.بن.جل�ص���ات.العالج.الطبيع���ي،.وجل�صات.الع���الج.الوظيفي،.

وجل�ص���ات.ع���الج.النط���ق.التعليمي���ة،.وبن���اء.برام���ج.تدري���ب.لالأهايل.

ومتابعته���ا.بالتع���اون.مع.مر�ص���دات.التاأهيل.يف.خمتل���ف.مواقع.العمل،.

بالإ�صاف���ة.اإىل.جل�ص���ات.الع���الج.النف�صي.م���ن.قبل.الطبي���ب.النف�صي،.

وخدم���ات.التحوي���ل.وخدمات.توف���ر.الأدوات.امل�صاعدة.ل���ذوي.وذوات.
الإعاقة.

عدد احلالتالتخ�ص�س
429العالج.الوظيفي
392العالج.الطبيعي
421عالج.النطق

318الطبيب.النف�صي

ت�صم���ن.برنام���ج.CBR..الأول.،.العم���ل.م���ع.الأ�صخا����س.ذوي.وذوات.

الإعاق���ة.يف.كل.م���ن.ق���رى.الري���ف.الغربي.لبي���ت.حلم،.وبي���ت.فجار،.

بالإ�صاف���ة.اإىل.بلدتي.�صوري���ف.وخارا�س..وترّكز.عم���ل.هذا.الربنامج.

عل���ى.متابع���ة.احتياجات.ومتطلب���ات.الأ�صخا����س.ذوي.الإعاقة.يف.هذه.

املنطق���ة.وتقدميه���ا.من.خ���الل.م���وارد.واإمكاني���ات.اللجن���ة.الإقليمية.

للتاأهي���ل.يف.منطقة.اجلنوب..وتنوعت.فعاليات.الربنامج.بن.الزيارات.

واملتابعات.املنزلية.اليومية،.وتنفيذ.اأن�صطة.خا�صة.بالتوعية.حول.حقوق.

CBR برنامج التأهيل المبني عىل المجتمع
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الأ�صخا����س.ذوي.الإعاق���ة،.واإقامة.اأن�صطة.ترفيهي���ة.وخمّيمات.�صيفية.

ل���ذوي.وذوات.الإعاق���ة،.والعم���ل.على.دم���ج.بع�س.احل���الت.يف.ريا�س.

الأطف���ال.واملدار�س،.كما.مت.حتويل.عدد.م���ن.ذوي.الإعاقة.اإىل.املراكز.

ال�صحية.التابعة.ملوؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.يف.حمافظتي.بيت.حلم.

واخللي���ل.لتلقي.خدمات.طبية.وجراحية،.وجرى.تقييم.احتياجات.ذوي.

وذوات.الإعاقة.وتوزيع.الأدوات.امل�صاعدة.عليهم..وقام.طاقم.الربنامج.

خالل.ه���ذا.العام.بحمالت.�صغ���ط.ومنا�صرة.لن�ص���رة.ق�صايا.وحقوق.

الأ�صخا����س.ذوي.وذوات.الإعاقة،.عرب.العديد.م���ن.الدورات.والربامج.
التعليمية.لفئات.خمتلفة.من..املجتمع.املحلي..

اأما.برنامج.CBR.الثاين.فقد.ت�صمن..نف�س.فعاليات.واأهداف.الربنامج.

الأول.ولك���ن.مع.تو�ّصع.اأكرث.على.�صعي���د.املناطق..حيث.عمل.يف.�صعر،.

وبيت.اأُّمر،.وحلحول،.وترقومي���ا،.ودير�صامت،.وبيت.اول،.وبيت.كاحل،.

واإذن���ا..وباملقارن���ة.م���ع.الربنام���ج.الأول.يت�صمن.ه���ذا.الربنامج.عددا.

اأكرب.من.الفعالي���ات.اخلا�صة.بتوف���ر.الأدوات.امل�صاعدة.لذوي.وذوات.

الإعاق���ة،.وكذلك.توفر.امل�صاعدات.الطبي���ة.واجلراحية.الالزمة.لهم..

كم���ا.مت.ترميم.عدد.من.منازل.ذوي.الإعاقة.وتاأهيل.مرافق.الأ�صخا�س.

مب���ا.يتنا�صب.م���ع.اإعاقاتهم،.وترمي���م.املرافق.العام���ة.لبع�س.املدار�س.

واملراكز.واملوؤ�ص�صات.والأندية.املجتمعية.بهدف.موائمتها.ل�صتخدامات.
الأ�صخا�س.ذوي.الإعاقة.

.اأهم.م���ا.مّيز.عمل.هذا.الربنامج.�صمولي���ة.الأهداف.ورزمة.اخلدمات.

والفعالي���ات.الت���ي.عم���ل.عليه���ا.وارتباطه���ا.بق�صاي���ا.الأ�صخا�س.ذوي.

الإعاقة..فت�صم���ن.الربنامج.باأق�صامه.الثالث���ة.فعاليات.خمتلفة.تتعلق.

باجلوانب.احلقوقي���ة.والجتماعية.لن�صرة.ق�صايا.وحقوق.ذوي.وذوات.

الإعاق���ة..كم���ا.و�صمل.عم���ل.طواقم.الأق�ص���ام.الثالثة.املتابع���ة.اليومية.

واحلثيثة.ملختل���ف.الأمور.املتعلقة.بالفئة.امل�صتهدف���ة،.ونفّذت.ن�صاطات.
تتعلق.بدمج.وترفيه.ومتكن.ذوي.وذوات.الإعاقة.



ي
صح

- لجان العمل ال
التقرير السنوي 2011

45

متّثلت.نتائج.عمل.برنامج.التاأهيل.املبنى.على.املجتمع.لهذا.العام.فيما.
يلي:.

اإح�صائية.امللفات:

• عدد.ملفات.العمل.:.459.ملف.	

• عدد.ملفات.املتابعة.:.652.ملف.	

التحويالت:

• عدد.التحويالت.ب�صكل.عام.:.1147.حتويلة.	

• التحويالت.على.ال�صعيد.املحلي.:..771.حتويلة.	

• التحويالت.على.�صعيد.املنطقة:.371..حتويلة.	

• التحويالت.على.ال�صعيد.الوطني:..5.حتويالت.	

حتويالت.اخلدمات.الطبية.والتاأهيلية:

• عدد.التحويالت.بهدف.اخلدمات.الطبية.:271..حتويلة.	

• عدد.التحويالت.بهدف.اخلدمات.التاأهيلية.:.876.حتويلة.	

الأدوات.امل�صاعدة:

• مت.خ���الل.هذا.الع���ام.توف���ر.اأدوات.م�صاع���دة.ل114.�صخ�صًا.ذا.	
اإعاقة.

متفرقات:

• ا�صتفاد.371.�صخ�صًا.ذا.اإعاقة.من.خدمات.العيادة.املتنقلة.�صمن.	
برنامج.التاأهيل.

• مت.من.خالل.برنامج.التاأهيل.اإجراء.4.عمليات.جراحية.	

• مت.ترميم.15.منزًل.وترميم.املرافق.العامة.لثالث.مدار�س.	

• مت.تنفيذ.قرابة.150.ن�صاطًا.جمتمعيًا.خمتلفًا.	
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ا�صتم���رت.اإطالل���ة.واإجن���ازات.ن���ادي.امل�صن���ن.له���ذا.الع���ام.كما.يف.

الأعوام.ال�صابقة.بتمّيز.وروعة.وكان.�صداها.اإيجابيا.لكافة.ن�صاطاته.

وفعالياته،.فاأ�صحى.منوذجًا.مميزًا.ومعززًا.لدور.امل�صن.يف.جمتمعنا.

الفل�صطين���ي..139.م�صنًا.وم�صنة.من.رواد.ن���ادي.امل�صنن.لهذا.العام.

اأ�صبح���وا.ر�ص���اًل.ين�ص���رون.ر�صال���ة.وروؤية.الن���ادي.يف.جمي���ع.اأماكن.
تواجدهم.ون�صاطاتهم.العائلية.واملجتمعية.

حر�ص���ت.اإدارة.املوؤ�ص�ص���ة.واإدارة.ن���ادي.امل�صن���ن.من���ذ.ن�صاأته.وحتى.

يومن���ا.احل���ايل.عل���ى.جتنيد.كاف���ة.امل���وارد.واإ�صتثمار.كاف���ة.اجلهود.

لن�صرة.وتبن���ي.ق�صايا.امل�صنن.الجتماعية.والقت�صادية.واحلقوقية.

وال�صحية..وتعدتها.لالإهتمام.وتوفر.اجلوانب.الرتويحية.والثقافية.
مبا.يتنا�صب.مع.احتياجات.وواقع.امل�صنن.وامل�صنات.

.اإنعك����س.�صدى.ن�صاط���ات.وفعاليات.نادي.امل�صن���ن.اإيجابًا.فقاد.اإىل.

املزيد.من.الإلتف���اف.حول.النادي.من.قبل.عائالت.امل�صنن.وجمتمع.

مدين���ة.بي���ت.�صاحور،.وق���اد.ه���ذا.الع���ام.اإىل.ا�صتقط���اب.منت�صبن.

ومنت�صبات.جدد.من.امل�صنن.اإىل.اأ�صرة.النادي.الكبرة،.واإىل.ح�صول.

النادي.على.الدعم.املادي.واملعنوي.واملوؤ�ص�صاتي.من.اأجل.ا�صتمراريته.

وتطوير.وتعزيز.اآفاق.العمل.فيه..وجتّلى.الدعم.املجتمعي.ال�صاحوري.

لن���ادي.امل�صنن.من.خالل.الحتفال.ال�صن���وي.الذي.يقيمه.النادي.يف.

ي���وم.امل�صن.العاملي.يف.�صهر.ت�صري���ن.الأول.من.كل.عام،.حيث.و�صلت.

قيمة.التربع���ات.النقدية.اإىل.240.األف.�صاق���ل.جديد.بالإ�صافة.اإىل.
التربعات.العينية.الأخرى.

واإن�صجام���ًا.مع.ال���روؤى.التنموية.للموؤ�ص�صة.فق���د.اأ�صحى.هذا.النادي.

منوذج���ًا.متميزًا.يف.العم���ل.ويف.تبّني.ق�صايا.امل�صن���ن.وتعزيز.الدور.

املجتمع���ي.لهم،.ف���ال.يخلو.يوم.مير.على.الن���ادي.دون.ا�صتقبال.وفود.

من.موؤ�ص�ص���ات.حملية.ودولية،.اأو.اإ�صت�صاف���ة.متطوعن.وزائرين.من.

خمتل���ف.اجلامع���ات.واملوؤ�ص�ص���ات.الوطنية.م���ن.اأج���ل.الإطالع.على.

جترب���ة.الن���ادي..وكثرة.هي.طلب���ات.امل�صاعدة.من.جه���ات.خمتلفة.

لتعمي���م.ه���ذه.التجربة.يف.مناطق.اأخرى.من.بق���اع.الوطن..و�صاركت.

اإدارة.النادي.خ���الل.هذا.العام.يف.ور�س.عمل.وندوات.حملّية.ودولية.

حول.ق�صايا.امل�صنن،.ومت.خاللها.عر�س.منوذج.املوؤ�ص�صة.التنموي.يف.
خدمة.ومنا�صرة.امل�صنن.

يتطل���ع.ن���ادي.امل�صنن.اإىل.اآف���اق.التطوير.والتو�ّص���ع.ارتباطًا.بق�صايا.

امل�صنن،.ويعمل.على.جتنيد.وت�صخر.كافة.عالقاته.وموارده.لتحقيق.

ذل���ك،.وي�صع���ى.لأن.يك���ون.م�صدر.معلوم���ات.فيما.يتعل���ق.باجلوانب.

احلقوقي���ة.والجتماعية.للم�صن���ن.اإىل.جانب.كون���ه.منوذجًا.ناجحًا.

يخ���دم.ويلّبي.احتياج���ات.امل�صنن..وي�صعى.الن���ادي.اإىل.تطوير.عمله.

واأدائ���ه.من.خالل.اإ�صافة.مرافق.وخدمات.اأخرى.مثل.مرافق.العالج.

الطبيعي،.وتلبية.احتياجات.امل�صنن.يف.بيوتهم،.ودعم.تاأ�صي�س.اأندية.
م�صابهة.يف.مناطق.خمتلفة.

قّدم.نادي.امل�صن���ن.خالل.العام.خدمات.التعزيز.والتثقيف.ال�صحي.

ملوا�صيع.واأمرا�س.امل�صنن،.ووف���ر.بالتعاون.والتن�صيق.مع.مركز.بيت.

�صاح���ور.الطبي.اإج���راء.فحو�صات.خمربي���ه.وطبية.خمتلف���ة،.ووفر.

الأدوي���ة.ملنت�صبيه..وقّدم.وجبات.الغ���ذاء.اليومية.لهم،.ونّظم.العديد.

م���ن.الفعاليات.والربامج.الثقافي���ة.والريا�صية،.ونّظم.اأي�صاحَ.رحالت.

واأيام.ترفيهي���ة،.واإحتفالت.ون�صاطات.خا�ص���ة.للمنا�صبات.الوطنية.

والديني���ة.والجتماعية.لكافة.رواده،.ووّزع.الهدايا.عليهم.يف.خمتلف.

املنا�صب���ات،.وحر����س.على.القيام.بزي���ارات.منزلي���ة.تفقدّية.لتقييم.
اأحوال.وظروف.امل�صنن.وللتوا�صل.مع.عائالتهم..

نادي المسنين يف بيت ساحور
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وكانت.موؤ�صرات.النادي.لهذا.العام.على.النحو.الآتي.:

العددامل�ؤ�صر
139.م�صنًا/ة.عدد.امل�صتفيدين

48.وفدًا.عدد.الوفود.التي.زارت.املركز
20.موؤ�ص�صة.عدد.املوؤ�ص�صات.التي.لها.عالقات.تعاون
فح�س.�صكري.وكول�صرتول:..........ل�.187.م�صن/ةعدد.مرات.الإ�صراف.الطبي.على.امل�صنن

فح�س.عيون:...............................ل�.57.م�صن/ة
فح�س.قلب:.................................ل�.16.م�صن/ة
حقن.اأنفلونزا:..............................ل�.40.م�صن/ة
فح�س.للعظام.والأ�صنان:.............ل�.56.م�صن/ة

301.ن�صاط.عدد.الأن�صطة.املقدمة.للم�صنن
15.حما�صرة.حما�صرات

157.متطوع.ومتطوعة.عدد.املتطوعن
14.ن�صاط.عدد.الن�صاطات.مع.املجتمع.املحلي
224.وجبة.عدد.الوجبات.الغذائية.اليومية

40-60.م�صن.وم�صنة.عدد.امل�صنن.املنتفعن.يوميًا.من.الوجبة.الغذائية
45.زيارة.عدد.الزيارات.للم�صنن.املر�صى
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حر�ص���ت.رو�صة.وح�صانة.حق���ل.الرعاة.يف.بيت.�صاح���ور.خالل.هذا.

العام.ومتا�صي���ًا.مع.التوجهات.التنموي���ة.الإ�صرتاجتية.ملوؤ�ص�صة.جلان.

العم���ل.ال�صحي،.على.اأن.تكون.منوذج���ًا.تربويًا.واأكادمييا.متمّيزا.يف.

ال�صتجابة.ملتطلب���ات.واحتياجات.الطفولة،.ومب���ا.يتنا�صب.مع.قدرة.

وطم���وح.الأطفال.على.�صعيد.حمافظة.بيت.حل���م.ب�صكل.عام،.وعلى.
�صعيد.مدينة.بيت.�صاحور.ب�صكل.خا�س..

عمل���ت.ح�صان���ة.ورو�ص���ة.حقل.الرعاة.خ���الل.العام.م���ع.قرابة.112.

طف���اًل.وطفل���ة،.وحر����س.طاق���م.واإدارة.الرو�ص���ة.واحل�صان���ة.على.

و�ص���ع.اأنف�صهم.يف.موق���ع.املوؤّثر.يف.�صيا�صات.الطفول���ة،.وامل�صاهم.يف.

بن���اء.منوذج.متمّي���ز.على.�صعيد.ريا�س.وح�صان���ات.الأطفال،.وذلك.

من.خالل.تطوير.املهارات.املعرفي���ة،.والوجدانية،.وتطوير.املهارات.

احلركية.والإدراكية.لالأطفال.عرب.اإ�صتخدام.و�صائل.واأدوات.تعليمية.

خمتلف���ة،.واأي�صًاً.من.خالل.تنظيم.امل�صابقات.الفنية.والثقافية..هذا.

اإىل.جان���ب.العمل.على.اإ�صراك.الأه���ايل.يف.كافة.مراحل.منو.وتطّور.

اأطفاله���م،.من.خالل.العمل.عل���ى.اإن�صاء.وتطوير.قاع���دة.ا�صت�صارية.

للموؤ�ص�ص���ات.التعليمي���ة.يف.املنطق���ة.ته���دف.اإىل.توحي���د.�صبل.العمل.

وتطوير.اآفاقه،.وتفعيل.اجلوانب.املرتبطة.بحياة.الأطفال.على.نطاق.
الو�صع.ال�صحي،.والنف�صي،.والجتماعي،.والثقايف،.والوطني..

ويف.ه����ذا.ال�صي����اق.وبالت�صبي����ك.وال�صراك����ة.م����ع.املوؤ�ص�ص����ات.التي.

تعنى.باجلوانب.الرتبوية.والتعليمي����ة.لالأطفال.نفذت.العديد.من.

الأن�صطة.مثل.الأيام.املفتوحة،.واأيام.الفرح.واملرح،.وور�س.العمل..

ومت.بن����اء.عالق����ة.قوية.ومميزة.م����ع.مديرية.الرتبي����ة.والتعليم.يف.

حمافظة.بيت.حلم.للعمل.م����ع.�صناع.القرار.للو�صول.لالأف�صل.يف.
م�صار.العملية.الرتبوية.

حر�ص���ت.الرو�صة.واحل�صان���ة.ومنذ.تاأ�صي�صها.يف.الع���ام.1996.على.

تقدمي.كافة.فعالياتها.وخدماتها.لالأطفال.يف.اأجواء.�صحّية.منا�صبة،.

واآمنة،.ومالئمة.لالأطفال..فمناخ.رو�صة.وح�صانة.حقل.الرعاة.هادئ.

وبيئته.�صحّية.ونظيف���ة..وبالتعاون.مع.مركز.بيت.�صاحور.الطبي.يتم.

دوريًا.ودوم���ًا.متابعة.الأو�صاع.ال�صحية.لالأطفال.وتقدمي.ما.يلزمهم.
من.خدمات.�صحية،.اإ�صافًة.لتقدمي.الوجبات.الغذائية.ال�صحية..

�صع���ت.ح�صان���ة.حق���ل.الرع���اة.وم���ا.زال���ت.اإىل.اأن.تك���ون.م�ص���درًا.

للمعلوم���ات.ومنوذجًا.ل���الأداء.يف.حقل.ريا����س.الأطفال..فمن.خالل.

التن�صي���ق.م���ع.املوؤ�ص�ص���ات.الرتبوي���ة.يف.الوط���ن.اأقام���ت.احل�صان���ة.

والرو�صة.جمموع���ًة.من.الدورات.وور�س.العم���ل.التي.قادت.اإىل.رفع.

وتعزيز.مهارات.طاقمها،.وطّورت.برامج.واآليات.العمل.مع.الأطفال..

وم���ن.خالل.اإن�ص���اء.بيئة.وعالقة.تبادلية.مميزة.م���ع.اأهايل.الأطفال.

به���دف.تعزيز.اخلدمة.ال�صمولي���ة.الرتبوية،.والثقافي���ة،.وال�صحية،.

والتنموية.لأطف���ال.احل�صانة.والرو�صة..قام���ت.احل�صانة.والرو�صة.

با�صتقب���ال.اأطفال.ذوي.احتياج���ات.خا�صة،.وعملت.على.دجمهم.مع.
اأقرانهم.من.الأطفال.

كما.حت����اول.اإدارة.الرو�ص����ة.ا�صتثمار.طاقات.العم����ل.الطوعي.يف.

اإدارة.العملي����ة.الرتبوي����ة.والتعليمي����ة.اليومي����ة.وذل����ك.من.خالل.

املتطوعن.وطلبة.اجلامع����ات.واملدار�س.الذين.يتوجهون.للرو�صة.

للقيام.بهذا.العمل.مما.كان.له.مردودًا.اإيجابيًا.على.تعزيز.عالقة.

الرو�ص����ة.باملجتمع.املحلي.واإعطاء.الأطف����ال.مزيدًا.من.الهتمام.

والرتكيز.وتنفيذ.العديد.من.الأن�صطة.الالمنهجية.الهادفة.لبناء.
�صخ�صية.الأطفال.

روضة وحضانة حقل الرعاة يف بيت ساحور
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وباملجمل.ميكن.النظر.اإىل.موؤ�صرات.العمل.يف.الرو�صة.واحل�صانة.على.النحو.الأتي:
العددامل�ؤ�صر

90.اإىل.112طفل.عدد.الأطفال
14.دورة.دورات.وور�س.تدريب.للم�صرفات
30.ن�صاط.الن�صاطات.املجتمعية.لالأطفال

55.ن�صاط..الن�صاطات.املجتمعية.اخلا�صة.بالأهايل
1120.�صخ�س.امل�صاركن.من.الأهايل.يف.الأن�صطة

2.اجتماع..الجتماعات.مع.الأهايل
13.موؤ�ص�صة.املوؤ�ص�صات.التي.ارتبطت.باملركز.كتعاون.وتن�صيق

943.كتاب.وق�صة.الكتب.والق�ص�س.املعارة.لالأطفال
1645.ن�صرة.الن�صرات.الثقافية.املوزعة.على.الأهل

15.متطوع.املتطوعن
3.وفود..الوفود.الزائرة

طفل.واحد.)توحد(.ا�صتيعاب.اأطفال.ذوي.احتياجات.خا�صة
2.تدريب.تدريب.اآخرين

10.زيارات..الزيارات.املنزلية.لالأطفال.والأهايل
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قام���ت.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.خالل.ه���ذا.العام.ب�صم.مركز.

الواح���ة.اإىل.برامج.التاأهيل.املبنى.عل���ى.املجتمع.وذلك.اإنطالقا.من.

طبيعة.الفئة.امل�صتهدفة.للعمل.م���ن.الأ�صخا�س.البالغن.ذوي.وذوات.

الإعاق���ة،.و�صعيًا.منه���ا.لتطوير.وجتديد.م�صار.العم���ل.جتاه.الق�صايا.

احلقوقية،.والجتماعية،.وال�صحية..فلقد.�صعى.املركز.منذ.تاأ�صي�صه.

يف.الع���ام.1998.اإىل.ت�صليط.ال�صوء.واإب���راز.مهارات.واإمكانيات.هذه.

الفئ���ة.م���ن.ذوي.الإعاق���ة.يف.الإنتاج.والعط���اء،.وكذلك.اإب���راز.قيمة.

واأهمية،.ودور.كل.اإن�صان.مهما.كانت.اإعاقته،.وذلك.من.خالل.تدريب.

ذوي.وذوات.الإعاق���ة.والعمل.معهم.يف.ور����س.ب�صيطة.لإعادة.ت�صنيع.

مركز الواحة 

الورق،.وت�صنيع.ال�صمع.
ومت.خ���الل.ه���ذا.العام.العم���ل.مع.23.منتفع���ًا/ة.م���ن.البالغن.ذوي.
الإعاق���ة.الذهني���ة.وغالبيتهم.من.�صكان.بيت.حل���م.وبيت.جال.وبيت.
�صاحور..�صمن.الفل�صفة.اجلديدة.للمركز.وتوافقًا.مع.خطة.املوؤ�ص�صة.
التنموي���ة.لالأع���وام.2011.-.2013.حي���ث.ج���رى.العم���ل.م���ع.ه���ذه.
الفئ���ة.امل�صتهدف���ة.ب�صمولية.وبعم���ق.اأكرث.جتاه.تبن���ي.ون�صرة.ق�صايا.
الأ�صخا�س.ذوي.الإعاقة..وكان.العمل.على.ت�صنيف.وحتديد.مهارات.
رواد.املرك���ز.وبن���اء.برام���ج.ثقافي���ة.واأن�صطة.لمنهجي���ة،.اإىل.جانب.
تق���دمي.كافة.و�صائ���ل.الدعم.النف�ص���ي.واملعنوي،.وتق���دمي.اخلدمات.
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اليومي���ة.م���ن.اإ�صراف.�صحي.وتاأهيل.مهني،.وتنفي���ذ.الربامج.الرتفيهية،.والتدريبية.لهم.لإك�صابهم.القدرة.عل���ى.العناية.ال�صخ�صية.الذاتية،.
وتقدمي.الوجبات.الغذائية...

ويه���دف.مرك���ز.الواحة.م�صتقباًل.اإىل.اأن.يخطو.خطوات.اأف�صل.على.�صعيد.العمل.مع.تطوي���ر.اآفاق.ومناحي.العمل.وبناء.عالقات.اإ�صرتاتيجية.

فيم���ا.يتعل���ق.بق�صايا.الأ�صخا�س.ذوي.الإعاقة،.حيث.مت.و�صع.خطة.تناولت.كافة.الظروف.الواجب.توفرها.وعملها.لتحقيق.الأهداف.والنتائج.
املرجوة.منه.وفق.التغرات.احلديثة.

وميكن.النظر.اإىل.موؤ�صرات.مركز.الواحة.لعام.2011.على.النحو.الآتي:
العددامل�ؤ�صر

23.�صخ�صًا.عدد.امل�صتفيدين.املبا�صرين
9.ذكور.عدد.الذكور.من.امل�صتفيدين
14.اإنثى.عدد.الإناث.من.امل�صتفيدين

دورة.واحدة.عدد.دورات.التدريب.التي.�صارك.فيها.املوظفن
3.خطوط.اإنتاج.)اإعادة.ت�صنيع.الورق،.وال�صمع،.والر�صم.بالورق(عدد.خطوط.الإنتاج

22.وفدًا.حمليًا.ودوليًا.عدد.الوفود.التي.زارت.املوؤ�ص�صة
8.موؤ�ص�صات.عدد.املوؤ�ص�صات.التي.لها.عالقات.تعاون.مع.املركز

5.معار�س.عدد.املعار�س.التي.�صارك.بها.املركز
رحلة.واحدة.عدد.الرحالت

23.منتفعًا.اإ�صافة.اإىل.طاقم.املركز.عدد.املنتفعن.الذين.�صاركوا.يف.الرحالت
5.متطوعن.عدد.املتطوعن.الأجانب
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يعت���رب.مرك���ز.جدل.م���ن.الركائ���ز.الأ�صا�صي���ة.ملوؤ�ص�صة.جل���ان.العمل.

ال�صح���ي.جتاه.الق�صايا.التنموية.ببعدها.الوطني،.وقد.متت.الإ�صارة..

والتاأكي���د.على.هذا.البع���د.يف.دورة.التخطيط.ال�صرتاتيجي.الأخرة.

للموؤ�ص�ص���ة،.وي���ربز.دور.املرك���ز.بو�ص���وح.ارتباط���ًا.مع.الفئ���ات.التي.

ي�صتهدفها.ول.�صيما.القطاع.ال�صبابي..وت�صتند.روؤية.مركز.جدل.على.

اإث���راء.احلياة.الفكرية.والثقافية،.واإنعا����س.البعد.وامل�صتوى.التحليلي.

يف.تف�ص���ر.وتناول.كافة.الق�صايا.املجتمعية.وال�صيا�صية.ذات.ال�صبغة.

التقدمي���ة.واجلماهرية،.مع.ت�صجيع.احل���راك.املجتمعي.جتاه.كافة.

املتغ���رات.التي.تطراأ.على.ال�صاحة.املحلية.والدولية..هذا.اإىل.جانب.

ت�صليط.ال�صوء.على.ما.يعرتي.الق�صية.الفل�صطينية.من.تطورات،..ول.

�صيم���ا.�صل�صلة.اجلرائم.التي.ترتكب.بح���ق.الق�صية.وال�صعب.من.قبل.

قوات.الحت���الل.الإ�صرائيلي.وف�صح.كافة.ه���ذه.اجلرائم،.بالإ�صافة.

اىل.تن���اول.وف�ص���ح.ممار�صات.الحتالل.من.خ���الل.ا�صتقبال.الوفود.
الأجنبية.والأ�صدقاء.واملنا�صرين.للق�صية.من.كافة.اأنحاء.العامل..

كما.وي�صعى.مركز.جدل.للحفاظ.على.الرتاث.ال�صعبي.بكافة.مراحلة.

وبكاف���ة.اأ�صكاله.واأبع���اده،.وتو�صيح.مدلول.ه���ذا.الرتاث.يف.احلفاظ.

على.الهوية.الفل�صطينية،.ووحدة.الوطن.وم�صر.ال�صعب.الفل�صطيني،.

وذلك.من.خالل.العديد.من.الأم�صيات.الأدبية.وال�صعرية.التي.نفذت.

�صم���ن.هذا.الإطار،.وعقد.الع�صرات.من.الندوات.الأدبية.وال�صيا�صية.

وغرها.م���ن.الفعاليات..كما.واأن.من.اأهداف.مركز.جدل.ربط.كافة.

�صرائ���ح.املجمتع.مبعظم.الأدبيات.والدرا�ص���ات.التي.تتعلق.بالق�صية.

الفل�صطيني���ة.ع���رب.مراحلها.وحقائبه���ا.الزمنية.املختلف���ة،.فمكتبته.

حتت���وي.على.املئات.من.الكتب.الرائع���ة.التي.تتناول.جوهر.وم�صمون.

الق�صي���ة.م���ن.زواي���ا.ووجه���ات.نظر.متع���ددة،.كم���ا.يت���م.ا�صت�صافة.

جمموع���ة.م���ن.املفكري���ن.والنق���اد.واملحلل���ن.لإقام���ة.ور����س.نقا�س.

وا�صتعرا����س.لبع�س.الأدبيات...وي�صجع.مركز.جدل.القطاع.ال�صبابي.

على.مو�صوع.التبادل.الثق���ايف.بطريقة.ح�صارية.منهجية،..ففي.هذا.

ال�صي���اق.عقد.و�صارك.يف.جمموعة.من.املخيمات.ال�صيفية.بال�صراكة.

م���ع.عدد.م���ن.املوؤ�ص�ص���ات.ال�صريك���ة.وكان.اأخرها.املخي���م.التطوعي.

ال�صبابي.الدويل.الثاين.والذي.عقد.يف.منطقة.بيت.�صاحور،.و�صارك.

في���ه.قرابة.200.�ص���اب.من.خمتلف.مدن.وق���رى.وخميمات.فل�صطن.

بالإ�صاف���ة.اىل.م�صاركة.بع�س.ال�صباب.من.ال���دول.الوروبية..ويعزز.

مركز.جدل.مفهوم.التعبر.عن.الذات.من.خالل.العديد.من.الأدوات.

والأ�صكال،.ل���ذا.هناك.جمموعة.من.ال�صباب.اله���واة.واملبدعن.على.

�صعي���د.الر�صم.وق���د.مت.تنظيم.جمموع���ة.من.العرو����س.ملنتوجاتهم.

الفني���ة،.كما.وبن.الف���رتة.والأخرى.يعقد.مرك���ز.جدل.جمموعة.من.
الدورات.املتخ�ص�صة.بهذا.ال�صاأن..

كذل���ك.للمركز.فرق���ة.�صبابية.مو�صيقيه.ن�ص���اأت.وترعرعت.باأح�صان.

املرك���ز.واإنطلق���ت.لت�صب���ح.حالي���ًا.م�صه���ورة.عل���ى.امل�صت���وى.املحلي.

وت�صارك.يف.العديد.من.احلفالت.املو�صيقية.حتت.عنوان.فرقة.جدل.

للمو�صيقى...وجدير.بالإ�ص���ارة.اىل.اأن.للمركز.العديد.من.ال�صدقاء.

والداعم���ن.لفكرته.لرتباطها.مب�صمون.البع���د.الثقايف.والفكري.يف.

مركز جدل للثقافة والتنمية
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احلياة.اليومي���ة،.كذلك.لدوره.املجتمعي.يف.توعي���ة.واإيجاد.جيل.من.

ال�صب���اب.الواعي.بكافة.الظروف.واملتغرات.التي.حتيطهم.وتواكبهم.

يف.كاف���ة.مراحل.ونواحي.حياته���م..لذا..يجب.املحافظة.على.و�صعية.

مرك���ز.جدل.وتعزيزه.ورف���ده.بكافة.الربامج.الت���ي.تتعلق.مب�صمونه،.

والت���ي..ت�ص���ب.يف.نهاي���ة.املطاف.م���ع.روؤى.وتوجه���ات.املوؤ�ص�صة.التي.
ترتبط.بتعزيز.�صمود.اأفراد.املجتمع.الفل�صطيني.
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يوا�ص���ل.الحتالل.الإ�صرائيلي.اإغالق.مرك���ز.ن�صال.للثقافة.والتنمية.
حت���ت.طائلة.من.احلجج.والذرائ���ع.الباطلة،.وهذا.ه���و.حال.العديد.
م���ن.املوؤ�ص�ص���ات.املقد�صية..اإنعك����س.هذا.الغالق.�صلب���ًا.على.طبيعة.
ونوعي���ة.الأن�صط���ة.التي.نف���ذت.من���ذ.اإغالق���ه،.اإل.اأن.موؤ�ص�صة.جلان.
العم���ل.ال�صحي.ا�صتثمرت.ووظفت.عالقاته���ا.اجليدة.مع.موؤ�ص�صات.

مقد�صي���ة.خمتلف���ة.واإ�صتطاعت.تنفيذ.رزمة.م���ن.الربامج.وامل�صاريع.

التنموي���ة.يف.مدين���ة.القد�س..وكان.لإغالق.مرك���ز.ن�صال.اإىل.جانب.

اإنعكا�صات���ه.ال�صلبي���ة.اإيجابيات.متّثل���ت.باإبراز.ق���درة.املوؤ�ص�صة.على.

التح���دي.وجمابهة.كاف���ة.ال�صعوبات.التي.تعرتي.عمله���ا،.بالإ�صافة.
اإىل.تعزيز.عزميتها.وطواقمها.على.موا�صلة.العمل.والإجناز.

مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع
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ول.تختلف.غايات.واأهداف.مركز.ن�صال.للثقافة.والتنمية.يف.القد�س.

عن.نطاق.غاي���ات.واأهداف.مركز.جدل.يف.بي���ت.�صاحور،.فكالهما.

وج���دا.نتاجًا.ملتطلب���ات.واحتياج���ات.املرحلة.الت���ي.يعي�صها.ال�صعب.

الفل�ص�صطين���ي.اأينم���ا.وج���د،.واجلمي���ع.يحر�س.عل���ى.احلفاظ.على.

مالمح.ومنجزات.هذا.ال�صع���ب.عرب.كافة.مراحل.ن�صاله.من.خالل.

العدي���د.م���ن.الأدوات.والأ�صالي���ب.يف.اإطار.تعزيز.ثقاف���ة.ال�صمود،.

اإل.اأن.مالم���ح.وحج���م.العم���ل.يف.مركز.ن�صال.بالقد����س.ب�صكل.عام.

متت���از.بالتو�ّص���ع.وع���دم.الإكتفاء.بحد.مع���ن.من.العط���اء.والإنتاج،.

نظرًا.لل�صق���ف.الالمتناهي.من.ال�صغوط���ات.والأعباء.التي.يتعر�س.

له���ا.اأهلنا.املقد�صيون.جراء.ممار�صات.الحتالل.وانتهاكاته.اليومية.

املتعلق���ة.باملواطنة.وظروف.العمل.وال�صكن.وتوفر.متطلبات.احلياة.

اليومية..ف���اإن.حجم.املعاناة.مكث���ف.ومت�صارع،.وبالت���ايل.متطلبات.

تعزي���ز.�صم���ود.الأف���راد.واملوؤ�ص�صات.وكاف���ة.اأ�صكال.احلي���اة.كثرة.

وت�صتوج���ب.م���ن.اجلمي���ع.م�صاعفة.اجله���ود.للحفاظ.عل���ى.الوجود.
الفل�صطيني.يف.القد�س..

ت�صعى.موؤ�ص�صة.جل���ان.العمل.ال�صحي.�صمن.خطته���ا.الإ�صرتاتيجية.

واإ�صتثم���ار.كاف���ة.موارده���ا. اإىل.جتني���د. لالأع���وام.2011.-.2013.

واإمكانياتها.للعمل.يف.القد����س.يف.كافة.املجالت.التنموية.وال�صحية.

والثقافي���ة،.بالإ�صاف���ة.اإىل.جتنيد.عالقاته���ا.الدولي���ة.واملوؤ�ص�صاتية.

بنطاقيه���ا.املحلي.والدويل.من.اأجل.ج���ذب.م�صادر.التمويل.والدعم.

لكاف���ة.برام���ج.عم���ل.املوؤ�ص�ص���ة.يف.مدين���ة.القد����س،.واحلر�س.على.
ا�صتمرارية.ودميومة.هذه.الربامج..

مت.خ���الل.العام.احل���ايل.تنفيذ.خم�ص���ة.م�صاريع.حت���ت.مظلة.مركز.
ن�صال.وبال�صراكة.مع.عدد.من.املوؤ�ص�صات.الفل�صطينية.

مت.تنفي���ذ.م�صروع.»تعبئ���ة.ال�صباب.و�صناع.الق���رار.للحق.يف.ال�صحة.

»..يف.القد����س،.وبيت.حل���م،.واخلليل،.والذي.ه���دف.اإىل.بناء.�صبكة.

م���ن.املجموعات.ال�صبابية.التي.تعمل.ب�صراك���ة.واإ�صتقاللية.يف.توعية.

املجتمع.ح���ول.احلق.يف.ال�صحة،.وت�صغط.على.�صن���اع.القرار.لتبني.
�صيا�صات.فاعلة.حلماية.وتعزيز.احلق.يف.ال�صحة.للفل�صطينين.

وخ���الل.هذا.العام.قام���ت.املوؤ�ص�صة.بتنفيذ.»م�ص���روع.زيادة.م�صاركة.

.6 .يف. الالمنهج���ي«. التعلي���م. )م���ن.كال.اجلن�ص���ن(.يف. ال�صب���اب.

مواق���ع.خمتلفة.م���ن.القد�س.ال�صرقية،.حي���ث.مت.تنفيذ.جمموعة.من.

الن�صاط���ات.والفعاليات.الفني���ة.والثقافية.يف.املدار����س.املقد�صية.يف.
�صاعات.ما.بعد.اإنتهاء.الدوام.الدرا�صي.

و�صعي���ًا.وراء.هدف.تعزيز.ال�صحة.النف�صية.لأطفال.حي.�صلوان.وحي.

باب.حطة.املقد�صين.نفّذت.املوؤ�ص�صة.».م�صروع.تعزيز.الرفاه.النف�صي.

والجتماع���ي.لالأطفال.يف.اأحياء.باب.حط���ة.و�صلوان«.حيث.مت.تنفيذ.

جمموع���ة.م���ن.الأن�صط���ة.والفعاليات.لالأطف���ال.املعر�ص���ن.للخطر.

يف.ح���ي.�صلوان.وح���ي.باب.حطة.ت�صمن���ت.اأم�صيات.فني���ة،.وعرو�س.
ملهرجن،.وخميم.�صيفي،.وفعاليات.للر�صم.على.اجلدران.

كما.مت.بال�صراكة.مع.جمعية.املهرجن.املتمردين.الإ�صبانية.اإ�صت�صافة.

خم�ص���ن.مهرجًا.وفنانًا.م���ن.اإ�صبانيا.لتنظيم.واإقام���ة.ثالثن.فعالية.
ت�صمنت.عرو�صًا.للمهرجن.وور�س.عمل.تدريبية.للعالج.بال�صحك.

كم���ا.ا�صتمر.املركز.خالل.الع���ام.يف.تنظيم.وتنفيذ.»جولت.ال�صياحة.

البديل���ة.يف.القد�س.القدمي���ة.».بهدف.تعريف.ال�صب���اب.الفل�صطيني.

باملوروث.التاريخ���ي.احل�صاري.للقد�س،.وتعزي���ز.وعيهم.ومعرفتهم.

بجوانب.احلياة.املختلفة.يف.القد����س..وجرى.تنظيم.جولت.وبرامج.

تعليمي���ة.�صياحي���ة.للوف���ود.الأجنبية.ح���ول.واقع.وتاري���خ.القد�س.وما.
تتعر�س.له.املدينة.من.تهويد.وتفريغ.لل�صكان.

وخ���الل.عطلة.ن�ص���ف.ال�صنة.املدر�صية.جرى.اإقام���ة.».خميم.�صبابي.

�صت���وي.».لطلب���ة.بع�س.املدرا�س.م���ن.املرحلتن.الإعدادي���ة.والثانوية.

و�صمل���ت.جمموعة.من.املحا�صرات،.واجل���ولت.يف.القد�س.القدمية،.
وور�س.عمل.تعليمية.بهدف.تعزيز.الهوية.واملعرفة.الوطنية.عندهم..
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واأهم.موؤ�صرات.مركز.ن�صال.للعام.2011.كانت.على.النحو.الآتي:
مركز ن�صال لتعزيز و تنمية املجتمع

2011املوؤ�صر
4عدد.املخيمات.ال�صيفية

2015عدد.امل�صاركن.من.املركز.يف.املخيمات.ال�صيفية
7عدد.املجموعات.ال�صبابية.امل�صكلة
150عدد.اأع�صاء.املجموعات.ال�صبابية

16عدد.دورات.متكن.ال�صباب
8عدد.اللقاءات.الثقافية.والفنية.واللقاءات.اجلماهرية

32.ن�صاطًا.�صمن.مهرجان.ف�صتكالون.فل�صطن
6.بالتعاون.مع.با�س.اللعب

70.على.الأقل.عدد.الجتماعات.التن�صيقية.مع.املوؤ�ص�صات.املختلفة
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حم���ل.العام.الكث���ر.من.املتغرات.حملي���ًا.ودوليًا.ومل.تك���ن.املوؤ�ص�صة.

مبن���اأى.عنه���ا..وبالرغم.ع���ن.جت���اوب.املوؤ�ص�ص���ة.وتاأقلمه���ا.مع.هذه.

واأهدافه���ا. خططه���ا. وتنف���ذ. حتاف���ظ. اأن. اإ�صتطاع���ت. املتغ���رات.

ال�صرتاتيجي���ة.الرامي���ة.اإىل.تقدمي.اخلدمات.ال�صحي���ة.واملجتمعية.

والتنموية.والتوعوية.جلماه���ر.�صعبنا.الفل�صطيني.يف.اإطار.الإ�صهام.

يف.تعزي���ز.�صموده.على.اأر�ص���ه.يف.مواجهة.ال�صيا�ص���ات.الإ�صرائيلية.

العن�صري���ة..وا�صتم���رارًا.ل���دور.املوؤ�ص�ص���ة.واإميان���ًا.باأهمي���ة.التبادل.

وال�صراكة.م���ع.نظراتها.من.املوؤ�ص�صات.املحلي���ة.والدولية،.ا�صتمرت.

املوؤ�ص�ص���ة.بعمله���ا.يف.دائ���رة.العالقات.العام���ة.ويف.�صائ���ر.دوائرها.

يف.تعزي���ز.عالقاته���ا.وتطويره���ا.وفتح.عالقات.واآف���اق.جديدة،.كما.

وعملت.على.تعزيز.دورها.يف.الإئتالفات.وال�صبكات.املحلية.والعربية.

والدولي���ة..ولعبت.دورًا.مميزًا.يف.العديد.م���ن.امل�صاركات.اخلارجية.

لتعزيز.الت�صامن.ال���دويل.لق�صيتنا.و�صعبنا.وتعريف.املجتمع.الدويل.

عل���ى.واقعنا.ال�صحي.والتنموي..كما.ا�صتقبل���ت.املوؤ�ص�صة.العديد.من.

الوف���ود.الدولية.واأطلعتها.على.عمل.املوؤ�ص�ص���ة.ودورها.وواقع.ال�صعب.
الفل�صطيني.حتت.الحتالل.

على �صعيد ال�صبكات والإئتالفات املحلية والعربية 
والدولية

عززت.املوؤ�ص�ص���ة.دورها.يف.الإئتالفات.وال�صب���كات.املحلية.والعربية.

والدولي���ة:.ومنها.�صبك���ة.املنظم���ات.الأهلية.الفل�صطيني���ة،.ومبادرة.

الدف���اع.عن.الأرا�ص���ي.املحتلة.واجلولن،.واحلمل���ة.ال�صعبية.ملقاومة.

اجل���دار.وال�صتيط���ان،.والإئتالف.الأهلي.للدفاع.ع���ن.الفل�صطينين.

يف.القد�س،.ومنتدى.املنظم���ات.الأهلية.ملناه�صة.العنف.�صد.املراأة،.

والإئتالف.الوطن���ي.للحماية.من.خماطر.الإجها�س،.والإئتالف.من.

اأج���ل.القد�س..كما.لعبت.املوؤ�ص�صة.دورًا.بارزًا.من.خالل.ع�صويتها.يف.

ال�صبكة.العربية.الن�صوية.»روؤوى«.،.و�صبكة.ج�صور،.بالإ�صافة.للمنتدى.
الجتماعي.العاملي.ومنرب.املنظمات.الأهلية.الأورومتو�صطية.

اإ�صتكمال بناء العالقات وتعزيزها
وا�صل���ت.املوؤ�ص�ص���ة.وع���ززت.عالقاته���ا.م���ع.ال�ص���ركاء.والأ�صدق���اء.
الداعم���ن.من.خ���الل.لق���اءات.دورية.لنقا����س.كيفية.تطوي���ر.اآليات.
التع���اون.والتوا�صل.والروؤى.امل�صرتكة،.حيث.عق���د.اجتماع.مو�صع.مع.
املوؤ�ص�ص���ات.الإ�صباني���ة.العامل���ة.يف.فل�صطن،.واإجراء.ع���دة..لقاءات.
مع.ال�ص���ركاء.الداعمن.الدولين.كاملوؤ�ص�ص���ات.الفرن�صية.واليطالية.

والبلجيكية.والملانية.وغرها..

ت��صيع وتعزيز العالقات على �صعيد املجتمع املحلي
�صاركت.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.يف.موؤمترات.واأن�صطة.وبرامج.
موؤ�ص�ص���ات.املجتم���ع.املدين.هادفة.من.خ���الل.م�صاركاتها.اإىل.تعزيز.
وتطوي���ر.ال�صراك���ة..فف���ي.هذا.الع���ام.مت���ت.امل�صارك���ة.يف.ن�صاطات.
موؤ�ص�ص���ة.مواط���ن،.وموؤ�ص�صة.مفتاح،.واإحتاد.جل���ان.العمل.الزراعي،.
وموؤ�ص�ص���ة.الدرا�ص���ات.الفل�صطيني���ة،.وموؤ�ص�صة.بدي���ل،.ومركز.اإبداع.
املعل���م،.وموؤ�ص�صة.ما�س..كما.�صارك���ت.املوؤ�ص�صة.يف.الأن�صطة.الوطنية.
العامة.يف.اإطار.تعزيز.دوره���ا.على.ال�صعيد.الوطني.واإبراز.الق�صية.
الفل�صطيني���ة.يف.اإط���ار.اإنهاء.الحت���الل.وللنهو�س.بتنمي���ة.حقيقية،.
حيث.�صارك.موظفي.ومتطوعي.املوؤ�ص�صة.يف.يوم.الأ�صر.الفل�صطيني،.
ويوم.املراة.العاملي،.واإحياء.ذكرى.النكبة،.ويوم.الت�صامن.مع.ال�صعب.
الفل�صطين���ي،.ولعبوا.دورًا.يف.احلم���الت.لدعم.القد�س.و�صد.اجلدار.

وال�صتيطان.واحلراك.ال�صبابي.واجلماهري.لإنهاء.الإنق�صام..

ا�صتقبال ال�ف�د وتعزيز الت�صامن الدويل
ا�صتقبل���ت.املوؤ�ص�ص���ة.العديد.من.الوفود.الر�صمي���ة.وغر.الر�صمية.يف.

دائرة العالقات العامة 
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اإط���ار.التب���ادل.والت�صامن.الدويل.مع.ق�صيتنا،.حيث.�صمل���ت.الزيارات.بالإ�صافة.للقاءات.الر�صمية.م���ع.موؤ�ص�صات.املجتمع.املدين.العديد.من.

اجل���ولت.عل���ى.املدن.والقرى.واملخيمات.الفل�صطينية،.ومت.تقدمي.ال�صورة.احلقيقية.ملعان���اة.�صعبنا.حتت.الحتالل.وبالأخ�س.ق�صايا.القد�س.

والأ�صرى.والالجئن.واجلدار.وامل�صتوطنات..ومن.خالل.الزيارات.مت.التاأكيد.على.الدور.املطلوب.يف.اإي�صال.ال�صوت.الفل�صطيني.من.خاللهم.
عن.طريق.التوا�صل.امل�صتقبلي.لتنظيم.وترتيب.اأن�صطة.وبرامج.داعمة.يف.بلدانهم..

طبيعة ال�فدعدد ال�ف�دالدولة
وفدين.من.بيزا،.من.جلنة.الت�صامن.مع.ال�صعب.الفل�صطيني4ايطاليا.

وفد.من.املوؤ�ص�صات.اليطالية.ال�صريكة.للموؤ�ص�صة.
وفد.�صبابي.طالبي..

وفد.نقابي.عمايل.6فرن�صا.
وفد.من.املتطوعن.الطالب.والذين.عملوا.يف.املوؤ�ص�صة.

وفد.�صبابي.من.جمموعة.من.املوؤ�ص�صات.الداعمة.لل�صعب.الفل�صطيني
وفد.من.موؤ�ص�صة.اأجيال.فل�صطن.

وفدي���ن.م���ن.احلزب.ال�صيوع���ي.الفرن�صي،.�صمل.الوف���د.الأول.ممثلين.عن.�صبيبة.احل���زب.ال�صيوعي،.
و�صمل.الوفد.الثاين.اأع�صاء.برملان.وبلديات.بالإ�صافة.لنقابين.وممثلن.ملوؤ�ص�صات.فرن�صية.

وفد.�صبابي.من.الن�صطاء.لدعم.الق�صية.الفل�صطينية.من.موؤ�ص�صة.انتال.5بلجيكا.
وفدين.من.املتطوعن.الذين.عملوا.يف.مراكز.املوؤ�ص�صة.

وفد.اأطباء.اإطلع.على.الواقع.ال�صحي
وفد.من.اإدارة.موؤ�ص�صة.انتال.

وفدي���ن.من.البا�صك.�صمل.الوفد.الأول.جمموعة.من.الأطباء.والوفد.الثاين.اأع�صاء.من.برملان.البا�صك.6ا�صبانيا
كممثلن.عن.الكتل.الربملانية.

وفد.من.ا�صتوريا.�صم.ن�صطاء.ونقابين.واأ�صاتذة.جامعات.
وفدين.من.مدريد،.ممثلي.موؤ�ص�صات.ون�صطاء.�صيا�صين.ونقابين.

وفد.من.بر�صلونا،.�صم.ن�صطاء.من.موؤ�ص�صات.اأهلية.وجمموعات.�صبابية.
وفد.�صم.ن�صطاء.ومت�صامنين.مع.الق�صية.الفل�صطينية1هولندا.
وفد.ميثل.قيادة.نقابة.العمال.1CUTالربازيل.
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وف���د.�صم.ممثلن.ع���ن.العديد.م���ن.املوؤ�ص�صات.احلقوقية.يف.املغ���رب.ومنهم.متخ�ص�ص���ن.يف.ق�صايا.1املغرب
الأ�صرى

وفد.�صبابي.من.املت�صامنن.والن�صطاء2الرنويج
وفد.�صم.ممثلن.عن.املوؤ�ص�صات.الرنويجية.الداعمة.لل�صعب.الفل�صطيني

املنتدى الجتماعي العاملي يتبنى عقد منتدى عاملي داعم لل�صعب الفل�صطيني يف الربازيل
�صارك����ت.املوؤ�ص�ص����ة.يف.الوفد.الفل�صطيني.امل�ص����ارك.يف.اأعمال.املنتدى.الجتماعي.العاملي.والذي.عق����د.يف.دكار-.ال�صنغال..وقام.الوفد.الفل�صطيني.
بتقدمي.م�صروع.لعقد.منتدى.عاملي.للت�صامن.مع.ال�صعب.الفل�صطيني،.وبدعم.من.العديد.من.ال�صركاء.الدولين.متت.املوافقة.يف.اإجتماع.ال�صكرتارية.

الدولية.للمنتدى.الجتماعي.العاملي.الأخر.يف.باري�س.على.عقد.منتدى.عاملي.داعم.لل�صعب.الفل�صطيني.يف.نهاية.عام.2012.يف.الربازيل..
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اإ�صتم���رت.املوؤ�ص�صة.على.�صعيد.الإعالم.يف.نقل.فعالياتها.ون�صاطاتها.

ع���رب.خمتل���ف.و�صائ���ل.الإع���الم.الفل�صطيني���ة.والعربي���ة.من.خالل.

قنواتها.املرئية.وامل�صموعة.واملكتوبة،.بالإ�صافة.اإىل.تطوير.�صفحتها.

الإلكرتونية.وتزويدها.بالكثر.م���ن.الإخباريات.والتقارير.والبيانات.

وال�صور.الفوتوغرافية،.وبالأرقام..ن�صرت.املوؤ�ص�صة.96.خربًا.�صحفيًا.

يف.ال�صح���ف.املحلي���ة.الث���الث.القد����س.والأيام.واحلي���اة.اجلديدة،.

بالإ�صاف���ة.اإىل.ن�صرها.وتوزيعها.عرب.وكالة.وف���ا.الأخبارية.الر�صمية.

الفل�صطيني���ة،.ووكالة.معًا،.وع���رب.بع�س.املواق���ع.الإلكرتونية.املحلية.

والعربي���ة.والدولية..كما.وزعت.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.خم�صة.

بيان���ات.�صحفية.عك�صت.فيها.مواقفها.جت���اه.ق�صايا.وطنية.و�صحية.

وعاملي���ة.ومنها.البيان.ال�صادر.يف.ذك���رى.العدوان.على.غزة،.وجرى.

كذل���ك.توزيع.ت�صعة.تقارير.مرفقة.ب�صور.فوتوغرافية.حول.ن�صاطات.
وفعاليات.كربى.على.و�صائل.الإعالم.

واأ�صدرت.موؤ�ص�صة.جلان.العمل.ال�صحي.خالل.هذا.العام.اأربعة.اأعداد.

من.جمل���ة.اأمل.ال�صحي���ة.التنموية.باللغ���ة.العربي���ة،.وعددين.باللغة.

الإجنليزي���ة،.وقامت.بن�صر.كافة.الأعداد.عل���ى.ال�صفحة.الإلكرتونية.

للموؤ�ص�صة.لتمكن.الأ�صدقاء.واملتابعن.من.الإطالع.عليها..
كم���ا.قامت.الدائ���رة.الإعالمي���ة.بتدقيق.وحتري���ر.ومتابع���ة.اإ�صدار.
التقرير.ال�صنوي.وكتاب���ن.اآخرين،.وت�صميم.3.عطاءات.لإنتاج.مواد.
اإعالمية.بالإ�صافة.لتنظيم.دورة.يف.اإدارة.الإعالم.املوؤ�ص�صي.لإع�صاء.
�صبكة.املنظم���ات.الأهلية.يف.القد�س.وتاأمن.�صه���ادات.لهم.م�صدقة.
م���ن.نقاب���ة.ال�صحفي���ن.الفل�صطيني���ن،.وفيم���ا.يخ����س.املوؤمترات.
ال�صحفي���ة.فلقد.مت.تنظيم.موؤمترين.�صحفي���ن.وتوزيع.دعوات.على.
ال�صحفي���ن.واإت�صم.املوؤمتران.بالنج���اح.وكان.الأول.م�صرتكًا.مع.دنيا.
املركز.التخ�ص�صي.لأورام.الن�صاء.حول.ال�صرطان.والثاثي.كان.لفرقة.

ف�صتاكالون.الإ�صبانية.يف.مقر.وزارة.الإعالم.الفل�صطينية.
وفيما.يخ����س.الإنتاجات.امل�صورة.واملرئي���ة.مت.الإ�صراف.على.اإنتاج.
فيل���م.وثائقي.ل�صالح.�صبكة.املنظم���ات.الأهلية.حول.واقع.التعليم.يف.
مدين���ة.القد�س.املحتلة.حتت.عنوان”هي���ك.بنتعلم.يف.القد�س” وهو.
مرتج���م.للغ���ة.الإجنليزية.ومت.تاأم���ن.بثه.على.ع���دة.ف�صائيات.منها.
الف�صائي���ة.الفل�صطيني���ة.وقناة.املنار..كما.ج���رى.اإعادة.بث.عدد.من.

الوم�صات.الدعائية.التثقيفية.على.الف�صائية.الفل�صطينية.

اإلعالم
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�صه���د.العمل.امل���ايل.والإداري.خالل.العام.2011.تط���ورًا.ملحوظًا.يف.

املراك���ز.والعيادات،.وب���ات.ملحوظًا.املزي���د.من.الإلت���زام.بالأنظمة.

وال�صيا�ص���ات.املالي���ة.بف�ص���ل.املتابع���ات.احلثيثة.ملحا�صب���ي.املناطق.
واملتابعة.الإدارية.

كم���ا.اأن.العم���ل.يف.جمال.الأدوي���ة.وامل�صتلزمات.من.حي���ث.الت�صجيل.
والرت�صيد.تطور.اأي�صًا.ب�صكل.ملحوظ.

و�صه���دت.دائرة.ال�ص���وؤون.املالي���ة.والإدارية.خالل.الع���ام.تطورًا.على.

ال�صعي���د.التنظيم���ي.والإداري.حي���ث.مت.اإ�صتح���داث.ق�ص���م.ال�صوؤون.

الإداري���ة.ومن.م�صوؤولياته.�ص���وؤون.املوظف���ن،.واإدارة.الأ�صول.الثابتة.

واخلدم���ات.العام���ة..ومت.و�ص���ع.اأولوي���ات.للق�صم.وه���ي.الإنتهاء.من.

برنام���ج.�ص���وؤون.املوظف���ن.وتفعيل���ه.وكذلك.الب���دء.بتنفي���ذ.برنامج.

الأ�ص���ول.الثابتة.وبنف�س.الوقت.العمل.على.تطبيق.برنامج.امل�صرتيات.

وبالتايل.توفر.الكثر.من.العمل.اليدوي،.وتطوير.تقارير.امل�صرتيات.
مبا.يحقق.طموحات.الدائرة.واملوؤ�ص�صة.

اأرقام ودللت:
1. بلغ.ع���دد.املوظفن.نهاية.الع���ام.2011.).269.موظف.وموظفة..

(.بواق���ع.103.موظفن.ذكور.وبن�صبة.38٪.من.العدد.الإجمايل.

و.166.موظف���ة.ي�صكلن.ما.ن�صبت���ه.62٪..من.املوظفن.وبلغ.عدد.

اأطباء.الخت�صا�س.الذي���ن.يعملون.بالتعاقد.يف.املراكز.الطبية.
للموؤ�ص�صة.103.طبيب.

دائرة الشؤون المالية واإلدارية
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2. و�صل.عدد.العطاءات.يف.العام.2011.).104.عطاءات.(.بقيمة..
اإجمالي���ة.بلغ���ت.4،189،142.�صي���كل.تخ�س.م�صرتي���ات.اأدوية.

وم�صتلزمات.واأجهزة.طبية.وعطاءات.بناء.واأمور.اأخرى..

3. بل���غ.اإجم���ايل.اإي���رادات.املوؤ�ص�ص���ة.خ���الل.الع���ام.2011.مبل���غ..
21،235،699.�صي���كل.فيم���ا.كان.اإجم���ايل.اإي���رادات.املوؤ�ص�ص���ة.
يف.الع���ام.2010.مبل���غ.25،045،398.�صي���كل.وهو.م���ا.يدل.على.

اإنخفا�س.بن�صبة.مقدارها.15.٪.عن.عام.2010.

4. اإجم���ايل.الإي���رادات.الذاتي���ة.للموؤ�ص�ص���ة.يف.الع���ام.2011.بل���غ..
10،647،266.�صي���كل.ون�صبته���ا.50.٪.م���ن.جمم���وع.الإيرادات.
الكلية.للموؤ�ص�صة.مقارنًة.ب.10،843،860.�صيكل.يف.العام.الذي.
�صبقه.ون�صبتها.43٪.من.جمموع.الإيرادات.الكلية.للموؤ�ص�صة.اأي.

بن�صبة.اإنخفا�س.مقدارها.2٪.عن.العام.2010.

5. اإجم���ايل.م�صاريف.املوؤ�ص�صة.يف.العام.2011.بلغ.24،874،678..

�صي���كل.مقابل.28،072،234.�صي���كل.يف.2010.بن�صبة.اإنخفا�س.
مقدارها.11.٪...

6. اإجم���ايل.م�صاري���ف.الروات���ب.وتوابعه���ا.يف.ع���ام.2011.مبل���غ..
11،701،744.�صي���كل.ما.ن�صبته���ا.47.٪.من.جمموع.امل�صاريف.
الكلي���ة.للموؤ�ص�ص���ة،.وبلغ.اإجم���ايل.امل�صاري���ف.يف.العام.2010.
م���ا.جمموع���ه..11،963،130.�صي���كل.بن�صب���ة.43٪.من.جمموع.
امل�صاريف.الكلية.للموؤ�ص�ص���ة.اأي.بن�صبة.اإنخفا�س.مقدارها.٪2.

عن.العام.2010.

7. مت.تنفي���ذ.21.م�صروع���ًا.يف.الع���ام.2011.مبوازن���ة.اإجمالي���ة..
مقداره���ا.8،810،503.�صي���كل.مقاب���ل.تنفي���ذ.35.م�صروع.يف.
العام.2010.ومبوازنة.اإجمالية.مقدارها.15،777،431.�صيكل.
اأي.بن�صب���ة.اإنخفا����س.يف.اإجمايل.موازن���ة.امل�صاريع.44.٪.عن.

العام.2010..



ي
صح

- لجان العمل ال
التقرير السنوي 2011

63

التقرير المايل



التقرير السنوي 2011
ي

صح
- لجان العمل ال

64



ي
صح

- لجان العمل ال
التقرير السنوي 2011

65



التقرير السنوي 2011
ي

صح
- لجان العمل ال

66



ي
صح

- لجان العمل ال
التقرير السنوي 2011

67



التقرير السنوي 2011
ي

صح
- لجان العمل ال

68



ي
صح

- لجان العمل ال
التقرير السنوي 2011

69



التقرير السنوي 2011
ي

صح
- لجان العمل ال

70

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

SODePAZ 

Balamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ayuntamiento de Gijón 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Malaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de 
                Fuenlabrada 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de 
                Fuenlabrada 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de 
                Fuenlabrada 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de 
                Fuenlabrada 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ayuntamiento de 
                Fuenlabrada 
 
 
 
 



ي
صح

- لجان العمل ال
التقرير السنوي 2011

71

 

 

The Belgian Government (DGOS) 

 

 



وفاءًا مّنا

د..اأحمد.م�صلماين


